CONSEQ REPOFOND
OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

ALTERNATIVA KE SPOŘICÍM ÚČTŮM, KTERÁ OKAMŽITĚ REAGUJE NA ZMĚNU ÚROKOVÉ SAZBY

Nový Conseq Repofond nabídne i drobnějším investorům možnost
podílet se svými výnosy na rostoucích úrokových sazbách.
Investičním cílem fondu je prostřednictvím vkladů a zejména reverzních repo operací dosahovat zhodnocení
v českých korunách na úrovni dvoutýdenní repo sazby ČNB snížené o 0,75 procentního bodu.

PROČ CONSEQ REPOFOND
VÝNOSNĚJŠÍ ALTERNATIVA K BANKOVNÍM VKLADŮM
výnos fondu bude kopírovat pohyb 14denní REPO sazby ČNB, očekáváme zhodnocení 0,75 % pod repo sazbou
PŘÍSTUP NA PENĚŽNÍ TRH JAKO VELCÍ HRÁČI
fond bude využívat zejména reverzní repo-operace ČNB, ke kterým drobní investoři nemají přímý přístup
NÍZKÁ NÁKLADOVOST
celkové náklady fondu dosáhnou přibližně 0,4 % p.a.
VYSOKÁ LIKVIDITA
možnost získat výnosy nebo celou investovanou částku v týdenních intervalech zpět
RYCHLÁ REAKCE VÝNOSU FONDU NA RŮST ÚROKOVÝCH SAZEB
14denní repo operace znamenají, že po změně repo sazby v podstatě okamžitě reaguje i dosahovaný výnos fondu
ODBORNÉ ZÁZEMÍ INVESTIČNÍHO MANAŽERA
více než 100 mld. CZK aktiv pod správou a 28letá tradice skupiny Conseq

TYPICKÝ INVESTOR, PRO KTERÉHO JE FOND URČEN
hledá alternativu k depozitním vkladům u bank či kampeliček, nechce přitom
podstupovat kreditní riziko a zároveň chce dosahovat lepšího výnosu
vyhledává minimální úrokové riziko a naopak dopředu dobře predikovatelný
výnos
je konzervativní a očekává, že by mohl investované peníze v horizontu jednoho
roku potřebovat pro jiný účel
očekává pokles cen rizikových aktiv s cílem dočasně bezpečně „zaparkovat“
své investice

HLAVNÍ RIZIKA INVESTICE
Riziko pohybu krátkodobých úrokových sazeb
případný pokles úrokových sazeb povede k poklesu celkové výkonnosti fondu

Při současném nastavení základní úrokové sazby ČNB na úrovni 7 % lze výnos fondu od jeho spuštění očekávat na úrovni 6,25 % p.a.*
Případný další růst sazeb bude znamenat okamžité zvýšení dosahovaného výnosu fondu.
* Zahrnuje očekávané průběžné náklady fondu ve výši cca 0,4 % p.a. a 5% daň z výnosu na úrovni fondu. Jedná se o očekávaný průběžný výnos v průběhu roku,
který nezahrnuje jednorázový dopad poplatku do rezolučního fondu ve výši 0,2%, který ovlivní výnos fondu na přelomu kalendářního roku.

CONSEQ REPOFOND
OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKA FONDU
Název:

Conseq Repofond

Druh fondu:

Otevřený podílový fond

Investiční společnost:

Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Měna:

CZK

ISIN:

CZ0008477221

Minimální objem investice:

minimální jednorázová investice od 10 tis. Kč, následná od 500 Kč

Investiční horizont:

1 měsíc a déle

Cílová aktiva:

repo-operace ČNB, depozita

Vstupní poplatek:

max. 0,5 %

Výstupní poplatek:

0%

Manažerský poplatek:

0,30 % p.a.

Likvidita:

1x za týden (v úterý)

Vypořádání nákupu/prodeje podílových listů:

obvykle T+3 (pátek každého kalendářního týdne)

“Založením fondu jsme se rozhodli uspokojit poptávku velice konzervativních investorů,
kteří hledají alternativu k depozitním účtům u bank a nejsou spokojeni s pomalým
promítáním růstu úrokových sazeb do jejich úročení nebo s omezováním přísnými
podmínkami na maximální částky či aktivní využívání jiných produktů.
Conseq Repofond bude mladším bratříčkem fondu Conseq Depozitní plus, který je
fondem kvalifikovaných investorů s velice podobnou investiční strategií a který využívají
zejména privátní a institucionální klienti s minimální částkou 1 mil. Kč a více. Celkový
objem majetku fondu překročil 4 mld. Kč a stal se v tomto prostředí velice oblíbeným.
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Případný další růst sazeb bude znamenat okamžité zvýšení dosahovaného výnosu fondu.

Důležitá upozornění:
Před rozhodnutím investovat do podílového fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu (prospektu) fondu. Informace
uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní
shrnutí. Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může
s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost
za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry
s odbornými poradci. Další informace, sdělení klíčových informací, kopie statutu (prospektu) fondu a poslední výroční a pololetní zprávy můžete (zdarma) získat v sídle
společnosti Conseq Investment Management, a.s. nebo na www.conseq.cz.

KONTAKTUJTE KLIENTSKÝ SERVIS
fondy@conseq.cz

+420 225 988 225

www.conseq.cz

