PARTNERS
ALTERNATIVE STRATEGIES
FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ
Obohaťte své investiční portfolio o netradiční, alternativní investice. Získejte přístup
k investicím, které se těší velké oblibě u institucionálních investorů typu nadačních
fondů univerzit.
Fond vám zpřístupní takové třídy aktiv jako zemědělská půda, průmyslové nemovitosti
nebo financování inovativních digitálních firem.

DO ČEHO FOND INVESTUJE

Český fond půdy
vykupuje kvalitní zemědělskou
půdu, vytváří větší celky
a následně je pronajímá. Cena
půdy v ČR je stále pod úrovní
běžnou v západní Evropě.

Accolade Industrial Fund
investuje do průmyslových areálů
ve střední Evropě a v Německu, přičemž
důraz klade i na šetrnost k životnímu
prostředí. Jako nájemce preferuje velké
nadnárodní společnosti typu Tchibo
nebo DHL. Velkou váhu dává odvětvím
logistiky a e-commerce, kterým se i díky
pandemii mimořádně daří.

Hydrogen Fund
investorům nabízí možnost podílet
se na globálním projektu snižování
uhlíkové stopy. Investuje do výroby
vodíku, logistiky a projektů podporujících
obnovitelné zdroje energie. Do
takzvaného zeleného vodíku vkládá
naděje i Evropská komise.

Toto je reklamní sdělení Partners investiční společnosti se sídlem Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 24716006,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16374, která je investiční společností vykonávající na základě povolení
České národní banky činnost podle zákona
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Toto sdělení není závazným návrhem zakládajícím práva a povinnosti Partners
investiční společnosti, a. s., ani investičním doporučením. Úplný název otevřeného podílového fondu ve správě Partners investiční společnosti, a. s.,
je uveden ve statutu fondu. Sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahrazení statutu nebo klíčových informací pro investory.
Podílový fond může investovat do druhů majetku (tříd aktiv) stanovených statutem. Výnos může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Objemy
investic a rozložení portfolia fondu do sektorů a zemí se mohou měnit. Vysvětlení rizik souvisejících s investicí je uvedeno na www.partnersis.cz.
Veškeré podrobnosti týkající se Partners investiční společnosti, a. s., a jejích produktů, včetně statutů fondů, klíčových informací pro investory,
příslušných formulářů, pravidelných výkazů, ceníku a informací pro zákazníka, jsou zákazníkům dostupné v českém jazyce na www.partnersis.cz,
na infolince 800 023 040, v sídle společnosti nebo budou zákazníkovi předány na vyžádání jeho finančním poradcem.

Conseq Venture Debt
investuje do nové ekonomiky. Inovativní
digitální firmy jsou jedním z hybatelů
novodobé průmyslové revoluce. Fond
takovým firmám poskytuje půjčky, které
jsou zdrojem jeho výnosu. Conseq
Venture Debt ovšem participuje
i na růstu hodnoty financovaných
společností. Příklady investic? Rohlik.cz
a Twisto.

