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Stabilní investice 
s garantovaným 
výnosem 5% p. a.

Proč investovat do rychle
rostoucích regionů

Podporujeme domácí ekonomiky

Podporujeme komunity v místech, ve kterých
podnikáme. Nespočet našich lokálních partnerů
je klíčovým prvkem ve snaze posílit kultury
a komunity v těchto lokalitách. Intenzivně
pracujeme na řešení nejnaléhavějších výzev
a vytváření inovativních programů pro
dlouhodobý pozitivní dopad.

Podílejte se na výnosu nemovitostních
projektů v zemích po celém světě. Trvale
rostoucí cestovní ruch, příliv zahraničních
financí a nižší kapitálové požadavky ve
srovnání s EU či USA vytváří ohromný
prostor pro růst.

Průměrný výnos v posledních třech letech:

Rozložení aktiv fondu je navíc velice široké,
což zvyšuje jeho stabilitu v případě tržních
výkyvů v jednotlivých regionech.
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Garance výnosu 5% p. a. – Modelový příklad 

            Scénář                Výnos fondu       Výnos Klienta

        Pesimistický                  -13%                       +5%

         Standardní                    +9%                      +8,2%

        Optimistický                  +14%                    +11,3%

Rozvíjející se trhy budou v roce 2050 významnější než rozvinuté trhy

Dle odhadu World bank se do roku 2050 podíl rozvíjejících se zemí (na celosvětové spotřebě 
zvedne na 37 %, což by měla být stejná hodnota jako u zemí G6 (Francie Německo, Itálie, 
Japonsko, Velká Británie a USA).

Rozvinuté trhy       Rozvíjející se trhy
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Parametry 
a specifikace

Sektorová
diverzifikace

Rozdělení podle
odvětví

Pozemky
Retail
Kanceláře
Logistika
Obchodní

29 %
24 %
21 %
16 %
10 %

24 %
19 %
16 %
15 %
13 %
8 %
5 %

Rezidence
Ostatní maloobchod
Potraviny
Výroba
IT
Finance
Ostatní

Možnost investice v

CZK  USD  EUR

Úspora času 
a diverzifikace

Díky fondu nemusíte mít žádné starosti 
s nájemníky, správou nemovitosti, 
či jakoukoliv administrativou. Všechny 
služby za vás zařídíme.

Investice do fondu přináší atraktivní výnos, 
který je typický pro nemovitosti v těchto 
lokalitách. Strategické rozložení portfolia 
mezi různé typy nemovitostí, včetně pozemků 
pro development, dodává fondu stabilitu.
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29%

24%
21%

16%
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Cílený výnos p.a.

9 - 12 %

Obsazenost

100 %

Součet nabídkových
cen (mil. Kč)

456

Počet realizovaných
projektů

21
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Klíčové
informace

Správce fondu:

Třídy Aktiv:

Datum vzniku:

Základní měna fondu:

Minimální jednorázová investice

Margin / Úvěr

Benchmark

Vstupní poplatek

Management fee

 

Garance výnosu

Frekvence stanovení hodnoty fondu

Obchodní den

Doporučený investiční horizont

Performance fee

BH CAPITAL GROUP Holding, a.s.

Nemovitosti / Nástroje peněžního trhu

03/2022

CZK

500 000 Kč / 22 500 USD / 20 000 EUR

Ne

MSCI Emerging Markets Real Estate Index

2 %

1 %

 

5% p. a.

Kvartálně

Poslední pracovní den v měsíci

5 let

30% (aplikuje se v případě kumulativního
 zhodnocení majetku fondu nad 5% p.a.)

Cíl fondu

Fond poskytuje stabilní výnosy prostřednictvím investic do nemovitostních
aktiv a dosahuje tak atraktivních a dlouhodobě stabilní návratnosti investice
na úrovni vývoje realitního trhu při zachování rozumné míry rizika.

V dlouhodobém horizontu fond využívá silné ekonomiky, růstu
kupní síly tamních obyvatel a vysokému přílivu zahraničního kapitálu.

Strategie fondu

Vyhledáváme atraktivní investiční příležitosti, které splňují vysoké nároky 
na bonitu nájemců a dlouhodobost nájemních smluv, které jsou společně 
základním předpokladem pro stabilní výnosy v budoucnosti. Investujeme 
převážně do prověřených nemovitostí našich obchodních partnerů, 
či se na výstavbě přímo podílíme.

Fond je zaměřen zejména na investice do komerčních a rezidenčních nemovitostí 
v atraktivních lokalitách tak, aby byla zajištěna efektivní diverzifikace rizika.

 
Údaje o fondu

 
Geografická
diverzifikace

44 %
32 %
16 %
7 %
1 %

Střední Amerika
Evropa
Severní Amerika
Jižní Amerika
Ostatní

44%

32%

16%

7%
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Kontakty
Zápis v OR: Obchodní rejstřík vedený Městským 
soudem v Praze, zápis dne 1. září 2020, oddíl B, 
vložka 25637, IČ 09458581

Bankovní účty:
CZK 1377643000/2700   IBAN CZ74 2700 0000 0013 7764 3000
EUR 1377643027/2700   IBAN CZ24 2700 0000 0013 7764 3027
USD 1377643019/2700   IBAN CZ46 2700 0000 0013 7764 3019

Disclaimer:

Kontaktní údaje

Tel.: +420 234 274 747
Fax.: +420 234 274 536
Email: bhcg@bhcg.cz
www.bhcg.cz

Sídlo společnosti

BH CAPITAL GROUP Holding, a.s.
Jiráskovo náměstí 1981/6
Budova Dancing House
120 00 Praha 2

Informace a názory obsažené v tomto dokumentu nelze považovat jako radu nebo doporučení ke koupi nebo prodeji jakékoliv investice a není to 
závazek společnosti BH CAPITAL GROUP Holding, a.s. účastnit se jakýchkoliv uvedených transakcí. Veškeré stanovené prognózy, čísla, názory 
nebo investiční techniky a strategie slouží pouze pro informativní účely, na základě určitých předpokladů a aktuálních tržních podmínek a mohou se 
měnit bez předchozího upozornění. Investor by měl zvážit své investiční cíle, vztah k rizikům a nákladovou strukturu před tím, než se rozhodne investovat 
do fondu. Společnost BH CAPITAL GROUP Holding, a.s. nepodléhá dohledu České národní banky. Jakýkoliv druh investice zahrnuje rizika, hodnota 
investic a příjmy z nich mohou kolísat v souladu s tržními a daňovými podmínkami a investor nemusí získat zpět celou investovanou částku. Veškeré 
informace jsou dostupné na stránkách www.bhcg.cz.
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