Štvrťročná správa portfólio manažéra – 2Q 2021

ACCOLADE INDUSTRIAL
FOND FONDOV, OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND (CZK)
Rizikový faktor
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Investičná spoločnost: Conseq Funds investiční společnost, a.s.

ISIN: CZ0008475936

Depozitár: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Vstupný poplatok: maximálne 5 % z hodnoty investície

Administrátor: Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Manažerský poplatok: maximálne 0,95 % p.a.

Dátum založenia, zákl. mena: 05.09.2019; CZK

Výstupný poplatok: 0 % respektíve 50 % pri nedodržaní investičného horizontu 5 rokov

INVESTIČNÝ CIEĽ FONDU
Cieľom Accolade Industrial fond fondov, OPF (ďalej len „Fond“) je dosahovať obdobné (resp. o rozdiel medzi nákladmi Fondu a stimulmi
vyplácanými v súvislosti s investíciou do Accolade Industrial Fund (ďalej len „Podkladový fond“) znížené) výkonnosti ako Podkladový
fond. Likvidné finančné prostriedky ktoré vznikli napr. časovým nesúladom medzi príjmami a výdajmi Fondu alebo z výnosov vyplácaných
Podkladovým fondom, budú umiestňované do likvidných finančných aktív. Investičnou stratégiou Podkladového fondu je udržiavať hodnotu
a dosiahnuť strednodobého až dlhodobého zhodnotenia kapitálu, s investíciami primárne do diverzifikovaného portfólia priemyselných
nehnuteľností v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Nemecku a ďalších krajinách.

SPRÁVA INVESTIČNÉHO MANAŽÉRA
ZÁKLADNÁ ŠTATISTIKA

VÝKONNOSŤ ZA UVEDENÉ OBDOBIE K 30. 06. 2021

Hodnota podielového listu k 30. 06. 2021

1,234 Kč

Objem fondu

408,08 mil. Kč

Počet titulov v portfóliu

ACCOLADE FUND SICAV p.l.c /1900

MENA
CZK

p.a.

3 mesiace

9,95 %

-

13,12 %

-

Od začiatku roka

13,12 %

1 rok

16,65 %

-

3 roky

-

-

PODIEL

5 rokov

-

-

100,33 %

10 rokov

-

-

1,86 %

PREHĽAD NEJVÝZNAMNEJŠÍCH EMISIÍ
CENNÝ PAPIER

FOND
kumulatívne

6 mesiacov

1

Celková nákladovosť

OBDOBIE

Od 05. 03. 2021

23,40 %

12,25 %

VÝVOJ TRHOV V UPLYNULOM OBDOBÍ
INDEX
MSCI World (Akcie vyspelé trhy)
PX (Česko)
Bloomberg Barclays ČR (dlhopisy)

VÝKONNOSŤ V LOKÁLNEJ MENE
7,31 %
5,72 %
0,75 %

VÝKONNOSŤ V CZK
3,24 %
5,72 %
0,75 %
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Ľavá os – hodnota (cena)

2020

PODIEL NÁJOMCOV NA PRENAJATEJ PLOCHE
PODĽA SEKTORU PODNIKANIA
1,2 %
5,7 %
5,7 %

9,3 %
9,3 %

Logistika

Logistika

32,1 %
32,1 %

11,4 %
11,4 %
15,6 %
15,6 %

E-commerce

E-commerce

Strojarenstvo

Strojírenství

Automotive

Automotive

Predaj

Prodej

24,7 %
24,7 %

2021

Elektrotechnika

Elektrotechnika

IT recyklácia a výroba plastových izolácií

IT recyklace a výroba
plastových izolací

Fond

Pravá os – výkonnosť v roku

KOMENTÁR K VÝVOJU PORTFÓLIA FONDU
Rozvoj portfólia skupiny Accolade beží doslova na všetkých frontoch. Po prvom
štvrťroku 2021 sa aj v nadchádzajúcom druhom štvrťroku podarilo akvírovať
nové plochy a uzatvárať nové nájomné zmluvy. Jednou z nových plôch je
projekt revitalizácie brownfieldu v poľskom Konine, ktorý ponúkne viac ako
24 000 m2 plochy, pričom 18 000 m2 z celkovej výmery bude realizovaných
prostredníctvom výstavby nového skladu triedy A. Do revitalizácie bývalého
logistického centra zo 60. rokov bude skupina investovať viac ako 375 mil. CZK.
Podiel revitalizovaných brownfieldov v Poľsku bude tak predstavovať
už 43 % z celkovej plochy priemyselných objektov skupiny Accolade
v Poľsku. Strategická je tiež poloha nového projektu, ktorý sa nachádza
na medzinárodnom železničnom uzle Berlín – Moskva a je v blízkosti diaľnice
A2 spájajúcej Varšavu, Lodž a Poznaň s Nemeckom.
V Poľsku Accolade posilnil aj v štetínskom regióne, kde získal dve nové
priemyselné lokality, na ktorých vyrastie až 73 000 m2 prenajímateľnej
plochy. Celková investícia do oboch lokalít bude predstavovať až 60 mil. EUR.
Už teraz je ale časť plochy prenajatá prvému nájomcovi z odboru logistických
služieb pre e-commerce. Aj tu bude Accolade profitovať z blízkeho napojenia
lokalít na Nemecko aj Škandináviu. Miesto je zároveň cestným, železničným
a leteckým uzlom, ktorý tvorí jedno z logistických centier EÚ pre globálnych
hráčov.
V Štetíne sa tiež darí rozvíjať už existujúci park Štetín, ktorý po dokončení
ponúkne až 229 000 m2 plochy. Kompletné dokončenie by malo byť realizované
začiatkom roku 2022. Spoločnosti Accolade sa ale už s predstihom podarilo
areál plne prenajať. Posledným veľkým nájomcom sa tak stala spoločnosť
AUTODOC Logistics, ktorá je súčasťou skupiny AUTODOC, popredného
online predajcu automobilových náhradných dielov. AUTODOC si od Accolade
prenajme celkom 74 100 m2 plochy a stane sa tak jedným z najväčších
nájomcov v celej poľskej divízii.
Aktivitou v poľskom Štetíne sa Accolade stáva jedným z najväčších investorov
v tomto regióne. Celková výška umiestnených investícií tu činí už 190 mil. EUR.
Accolade sa tak stáva strategickým partnerom ako regiónu, tak samotného
mesta, najmä po stránke pracovných príležitostí, ktoré každý nový projekt

prináša. Celkom tak vzniklo už viac ako 4 000 nových pracovných miest.
Na území Poľska, presnejšie v Lodžskom vojvodstve, sa skupina Accolade
v tandeme s fondom Conseq realitní podieľala na akvizícii modernej
priemyselnej haly pre svetového lídra v produkcii elastomérovej izolácie
– spoločnosti K-Flex. Spoločná investícia vo výške 26 mil. EUR stojí za nákupom
súboru troch prepojených budov, ktorý tvorí jeden zo 14 výrobných závodov
tejto talianskej spoločnosti vyrábajúcej výrobky pre stavebníctvo, dopravu,
petrochémiu či obnoviteľnú energiu. Spojenie skupiny Accolade a Conseq
je pokračovaním dlhotrvajúcej spolupráce, ktorá sa zhmotnila už pri dvoch
akvizíciách priemyselných nehnuteľností – Karlovarský business park a park
Uničov. Z investície do výrobného areálu K-Flex tak budú profitovať ako
investori fondu Accolade Industrial Fund, resp. Accolade Industrial fond
fondov, ako aj fondu Conseq realitní.
V prvej polovici tohto roku sa skupine Accolade podarilo prenajať ďalších
370 000 m2 plochy v podobe moderných a udržateľných priestorov. Hlavnými
nájomcami sú aj naďalej hráči z oblastí e-commerce, logistiky a ľahkého
priemyslu. Budúci výnos z nájmu sa tak zvýšil o 22 % na predpokladanú
hodnotu 90 mil. EUR za rok. V prvom polroku sa tiež podarilo dokončiť takmer
100 000 m2 hál a pracovalo sa na výstavbe ďalších 430 000 m2 moderných
priemyselných plôch v celkovej hodnote 400 mil. EUR. Accolade sa tak snaží
držať krok s neutíchajúcim dopytom po priemyselných priestoroch, ktorý
nahráva ďalšej expanzii.
Rozmach priemyselných nehnuteľností a rast ich cien sa veľmi pozitívne
prejavil aj na výkonnosti fondu, ktorý si za posledný štvrťrok pripísal
9,95 %. Od začiatku roka tak fond investorom zarobil 13,12 %. S ohľadom
na strategický význam priemyselných nehnuteľností možno aj v nasledujúcich
obdobiach očakávať zaujímavé zhodnotenia, za ktorými nestojí iba všeobecný
rast trhových cien, ale aj know-how a skúsenosti Accolade, ktoré sa prejavujú
v realizácii zmysluplných projektov na lukratívnych miestach.

Dôležité upozornenia:
Pred rozhodnutím investovať do podielového fondu by mal potenciálny investor venovať pozornosť oznámeniu kľúčových informácií a štatútu (prospektu) fondu. Informácie uvedené v tejto
správe majú len informatívny charakter a ich účelom nie je nahradiť oznámenie kľúčových informácií alebo štatút (prospekt) alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie. Údaje o minulých kurzoch
a výnosoch uvedené v tomto dokumente nie je možné považovať za indikátor budúceho vývoja. Hodnota investície do podielových fondov môže v čase ako stúpať, tak aj klesať a Conseq
Investment Management, a.s., ani iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej čiastky, nepreberá zodpovednosť za konanie učinené na základe údajov v tomto dokumente uvedených,
ani za presnosť a úplnosť týchto údajov, a odporúča investorom konzultovať investičné zámery s odbornými poradcami. Ďalšie informácie, oznámenie kľúčových informácií, kópiu štatútu (prospektu)
fondu a poslednú výročnú a polročné správy môžete (zdarma) získať v sídle spoločnosti Conseq Investment Management, a.s. alebo na www.conseq.cz.

KONTAKTUJTE TÝM WEALTH MANAGEMENT
wm@conseq.cz

+420 225 988 222

www.conseq.cz/wm

