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STARTEEPO Invest je investičním fondem kvalifikovaných 

investorů dle zákona č.  240/2013 Sb., o investičních 

společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 

předpisů, a  jeho činnost, resp. činnost osob provádějících 

jeho administraci a obhospodařování, tak podléhá české 

i komunitární právní regulaci v oblasti investičních fondů, 

jakož i dohledu ze strany České národní banky.

Investice do jakéhokoliv podfondu STARTEEPO Invest, mají 

formu nabytí investičních akcií ze strany investorů. Investiční 

akcie jsou akcie, s nimiž je mimo jiné spojeno i právo na jejich 

odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet podfondu; 

investiční akcie odkoupením zanikají. Investiční akcie může 

nabýt pouze osoba, jež je považována za  kvalifikovaného 

investora dle ust. § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 

společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 

předpisů.

Minimální výše počáteční investice může činit 1 milion CZK. 

Minimální výše následné investice může činit 100 tisíc CZK. 

Podmínky vkladu či výběru finančních prostředků se mohou 

u jednotlivých podfondů lišit. Před investicí si tak pečlivě 

prostudujte Statut fondu včetně jeho dodatků k jednotlivým 

podfondům. Investice do investičních akcií mohou 

podléhat dalším omezením a právním předpisům v různých 

jurisdikcích. Kterákoli osoba investující do investičních akcií  

je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují 

k investorovi a k těmto investičním akciím.

FOND 
KVALIFIKOVANÝCH 
INVESTORŮ VEDOUCÍ OSOBY

FRANTIŠEK BOSTL 
statutární ředitel

František se na trhu pohybuje od roku 2010 a již řadu let patří k nejcitovanějším 

ekonomům u nás. V rámci fondu udává hlavní trendy a myšlenky. V roce 2019 byl 

oceněn Cenou SDGs Asociace společenské odpovědnosti. V roce následujícím se 

umístil v prestižním žebříčku Forbes 30pod30.

DUŠAN JILČÍK
výkonný člen správní rady

Dušan se na finančních trzích pohybuje již téměř 20 let. Za svou kariéru řídil 

oddělení tradingu u jednoho z předních českých obchodníků s cennými papíry 

a dohlížel tak na investice v řádech několika miliard korun. V rámci fondu je 

zodpovědný především za vztahy s investory fondu.

administrátor depozitář auditor
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  Název podfondu NEW AGE FUND CZEGG VENTURES

  Zaměření
Akciový podfond investující například 
do cloudu, umělé inteligence, 5G sítí 

či obnovitelných zdrojů.

Smíšený podfond investující do 
tradičních českých rodinných podniků 

ze segmentu SME.

  Cílový výnos 12 až 15 % ročně 7 až 8 % ročně

  ISIN CZ0008042959 CZ0008045085

  Měna CZK CZK

  Vstupní poplatek až 5 % až 5 %

  Manažerský poplatek 1,60 % ročně z objemu investice 1,30 % ročně z objemu investice

  Výkonnostní poplatek 19 % z výnosu nad 10 % ročně 29 % z výnosu nad 7 % ročně

  Investiční horizont 5 let 5 let

  Oceňování měsíční měsíční

  Likvidita neomezená omezená *

  Webové stránky www.starteepo.com/new-age-fund www.starteepo.com/czegg-ventures

* Likvidita investice u podfondu CZEGG VENTURES je A) do 500 tis. CZK výplata do 3 měsíců bez výstupního poplatku;

B) nad 500 tis. CZK výplata do 12 měsíců s výstupním poplatek 25 % při výběru do 5 let od vstupu.

NAŠE PODFONDY

AKTIVNÍ SPRÁVA
Naše podfondy jsou aktivně spravovány 

komplexními investičními strategiemi.

ODPOVĚDNÉ INVESTICE
Všechny naše podfondy plně reflektují 

parametry etických a odpovědných 

investic (ESG).

PORTFOLIO ŠITÉ NA MÍRU
Kombinujte naše podfondy dle Vašeho 

přístupu k riziku a dle Vašich preferencí.

OSOBNÍ PŘÍSTUP
Nejsme banka pro retail. Jsme fond pro 

náročné investory, kterým poskytujeme 

privátní servis na vysoké úrovni.

PŘEHLEDNĚ A ONLINE
Pro investory máme k dispozici online 

klientskou zónu. Vždy máte přehled 

o Vašem majetku v naší správě.

POMÁHÁME
Dělíme se o vybrané poplatky. 

Každoročně posíláme stovky tisíc korun 

na pomoc neziskovému sektoru.
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PROČ SE STÁT INVESTOREM?

GLOBÁLNÍ AKCIE
Podfond aktivně investuje na globálních akciových trzích. 

Cílem podfondu NEW AGE FUND je poskytnout investorům 

dlouhodobý poměr výnos / riziko na úrovni akciových trhů.

NEZÁVISLÁ VÝKONNOST
Máme osobitou aktivní investiční strategii. Výsledkem 

činností podfondu by nemělo být pouhé kopírování výnosu 

určitého finančního aktiva či indexu, ale výkonnost nezávislá 

na běžných investičních indikátorech jako jsou souhrnné 

akciové či úrokové indexy.

JAKÉ PŘÍLEŽITOSTI HLEDÁME?

EKONOMIKA NOVÉHO VĚKU
NEW AGE FUND se zaměřuje na akcie inovativních firem 

v rámci takzvané nové ekonomiky. Po investicích se tak 

rozhlížíme v sektorech jako je cloud, umělá inteligence, 

elektromobilita, 3D tisk, obnovitelná energie, smart grid sítě 

a v dalších zajímavých odvětvích.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Společnosti v našem portfoliu jsou vybírány nejen podle 

ziskovosti či potenciálu růstu. Hledáme takové příležitosti, 

které přinášejí nejen zisky, ale především lepší budoucnost 

příštím generacím.

AKTIVNÍ ŘÍZENÍ HOTOVOSTI
Podfond je aktivně řízený a může investovat 

obezřetněji a lépe reagovat na vývoj 

na trzích než běžné akciové fondy.

BUY & HOLD
Portfolio obměňujeme pouze v případě 

změny trendu či během výrazného 

překoupení trhů.

STOCKPICKING
Vybíráme si vítěze. Investujeme do firem, 

které dokáží maximálně využít efekt 

hospodářského cyklu. Růst i krizi. Inovaci 

i konsolidaci.

ŠIROKÁ DIVERZIFIKACE
V čase investujeme do 20 až 30 různých 

titulů. Držíme stabilnější Blue Chips akcie 

v kombinaci s dynamičtějšími Mid, Small 

a Micro Caps.

FUNDAMENT JE KRÁL
Podfond investuje do akcií výlučně na základě 

hodnotové finanční analýzy. Hledáme 

hodnotu. Nespekulujeme slepě na ceně.

VYSPĚLÉ DEMOKRATICKÉ TRHY
Zaměřujeme se na takové regiony, které 

pro nás nepředstavují vysoká ekonomická, 

geopolitická a morální rizika.

NEW AGE FUND
ETICKÝ FOND NOVÉ EKONOMIKY
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Renesance společnosti
Zdravotnictví (5,33%)
Pokročilá robotika (1,97%)
E-gaming (4,33%)
Streaming (1,10%)
Food delivery (1,48%)
Travel portály (3,44%)

Digitální ekonomika
Cloud a AI (11,34%)
Digitální reklama (12,72%)
Kyberbezpečnost (4,98%)
Polovodiče (1,94%)
Merchandising (1,24%)
Fintech (1,15%)

Průmysl 4.0
Robotizace a IoT (2,89%)

Smart grid sítě (3,89%)
Aditivní výroba / 3D tisk (3,39%)

Strojové vidění (4,54%)
Fiber lasery (1,24%)

Udržitelný rozvoj
Odpadové hospodářství (3,66%)

Větrná energie (2,86%)
Solární energie (1,93%)

Vodohospodářství (1,97%)

Doprava budoucnosti
E-mobilita (12,64%)

Autonomní systémy (9,04%)

Hotovost (0,93%)
1  Snižujeme podíl akcií 

na pouhých 12 %.

2  Podíl akcií roste
z 12 na 31 %.

5  Čtvrtletí končíme 
v zisku 4,14 %. 

3  Podíl akcií roste 
z 31 na 64 %.

4  Podíl akcií roste 
z 64 na 86 %.

STRATEGIE V PRAXI
TAK VYPADÁ 
BUDOUCNOST

Naše portfolio se v čase mění tak, aby vždy svým zaměřením odpovídalo aktuálním trendům 

ve světě, a zároveň reflektovalo rizika na akciových trzích. Takto například vypadalo 31. 12. 2018.
Graf: Index DJIA vs strategie fondu NEW AGE FUND.

15,96%

10,42%

21,67%

33,37%

17,64%

PORAZILI JSME 
KORONAVIRUS 

Období, kdy akciové indexy 

po celém světě odepisovaly 

ztráty i více než 30 %, náš 

podfond přinesl investorům 

zisk ve výši 4 %. Americký 

index DJIA jsme tak za stejné 

období překonali o 27 % 

a německý index DAX o 29 %.

TOP FOND V ČR
Za období prvního čtvrtletí 

roku 2020 jsme byli jediný 

ziskový akciový fond v ČR 

a jeden z mála ve světě.
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PROČ SE STÁT INVESTOREM?

PRAŽSKÁ BURZA
Investiční strategií podfondu je investovat převážně do akcií 

a dluhopisů českých malých a středních podniků. Fond může 

také investovat do ostatních akcií a korporátních dluhopisů 

obchodovaných na trzích Burzy cenných papírů Praha a.s. 

Cílem podfondu je tak poskytnout investorům dlouhodobý 

poměr výnos / riziko na úrovni kombinace dluhopisových 

a akciových trhů. 

RŮST I STABILITA
Podfond investuje do růstových akcií s vyšším rizikem ale 

i  vyšším možným zhodnocením, do dividendových akcií 

s  pravidelnou výplatou dividendy a stabilnějším vývojem 

a do korporátních dluhopisů  s pravidelným fixním výnosem 

v podobě pololetně či ročně vyplácených kupónů.

JAKÉ PŘÍLEŽITOSTI HLEDÁME?

TRADIČNÍ PODNIKY S PŘIDANOU 
HODNOTOU
Ideální investicí jsou pro nás podniky s rostoucím obratem 

minimálně 100 milionů korun ročně, 50+ zaměstnanci 

a historií minimálně 10 let.

RODINNÉ FIRMY
Především rodinným firmám nabízíme řešení generační 

obměny, posílení kapitálu či částečný exit stávajících 

majitelů.

PASIVNÍ INVESTICE
Nejsme aktivními investory. Naše účast v daných firmách 

je čistě finančního charakteru. Jsme pasivním minoritním 

akcionářem bez přímého vlivu na chod společností.

ČESKÉ MALÉ A STŘEDNÍ 
PODNIKY
75 – 90 % portfolia bude zaměřeno na malé 

a střední podniky (SME). 100 % portfolia 

bude investováno v CZK.

PRVNÍ MILIARDA DO 5 LET
Během prvních 5 let hodláme zafinancovat 

růst českých podniků v celkovém objemu 

1 mld. CZK.

ŠIROKÁ DIVERZIFIKACE
Každý rok plánujeme portfolio doplňovat 

o 2 – 3 nové příležitosti. Do pěti let tak bude 

portfolio obsahovat 20 – 30 titulů. 

DŮKLADNÝ VÝBĚR FIREM
Většinu investic v portfoliu připravují naši 

analytici, kteří jakožto poradci pomohli 

podnikům v investicích ve výši již téměř 

1 miliardy korun.

TRADIČNÍ MIX
Akcie a dluhopisy očekáváme dlouhodobě 

v poměru 60 / 40. Struktura tak odpovídá 

smíšeným fondům.

NÍZKÁ KORELACE S BĚŽNÝMI 
FONDY
Vůči běžným akciovým či smíšeným 

fondům očekáváme nižší korelaci. Ideální 

kombinovat s podfondem NEW AGE FUND.

CZEGG VENTURES
ČESKÉ MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
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CÍLOVÉ PORTFOLIO 
PRO ROK 2020

Nové příležitosti 

a české Blue Chips

eMan

KARO

ROLLPAP

M&T

UDI

Prabos

Praha

Ostředek

Boršov

Slavičín

Dobruška

Opatovice

Akcie na trhu START

Dluhopisy

Hotovost a akcie 
na hlavním trhu 
pražské burzy

Prabos plus a.s.

Přední výrobce specializované obuvi s tradicí sahající 

do roku 1860. V roce 2019 měl podnik 216 zaměstnanců, 

tržby 383 mio. CZK a čistý zisk 26,5 mio. CZK.

UDI CEE a.s.
Projektová společnost developerské skupiny UDI s projekty 

Ostředek a Kurir. GDV společnosti činí 1,8 mld. CZK 

a očekávaný profit při exitu 0,8 mld. CZK.

Material & Technology s.r.o.
Podnik se zabývá výrobou a prodejem designových 

dveřních klik a zaměstnává 34 lidí. V roce 2018 dosáhl 

tržeb132 mio. CZK a EBITDA 25 mio. CZK.

ROLLPAP a.s.
Výrobce toaletních a sanitárních potřeb z papíru s cca 

50 zaměstnanci a tržbami 127 mio. CZK za rok 2019. 

V Opatovicích buduje velký papírenský závod.

KARO INVEST a.s.
Zpracovatel kůží pro nábytkářský průmysl. V roce 2019 

zaměstnával 48 lidí a dosáhl obratu 148 mio. CZK a EBITDA 

29 mio. CZK.

eMan a.s.
Přední český vývojář mobilních a webových aplikací. V roce 

2019 zaměstnával 100 lidí a dosáhl obratu168 mio. CZK 

s EBITDA 14 mio. CZK.

POWERED BY
Získali jsme označení POWERED BY PX od Burzy cenných 

papírů Praha, a.s. jako první a zatím jediný fond zaměřený 

na ryze české emitenty z řad malých a středních podniků.

Jedná se o cílové portfolio, které hodlá podfond CZEGG VENTURES zainvestovat během roku 2020. 

Složení portfolia se může v čase měnit.

25,0%

10,0%

10,0%

10,0%

12,5%

7,5%

12,5%

12,5%
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HLAVNÍ RIZIKA 
A ZPŮSOB JEJICH 
ŘÍZENÍ

TRŽNÍ RIZIKO
Jedná se o nejpodstatnější a nejvíce pravděpodobné riziko 

pro investora. Tržní riziko je rizikem ztráty investovaných 

prostředků vlivem poklesu cen držených akcí. Ty podléhají 

tržním cenovým výkyvům, které se mohou projevit pozitivně 

i negativně na hodnotě investice, a jejichž budoucí vývoj 

se nedá nikterak s jistotou určit a předvídat. Tržní riziko 

se snažíme minimalizovat širokou diverzifikací aktiv 

a  řízením poměru akcie / hotovost tak, abychom předešli 

či minimalizovali případné ztráty. Fond také investuje 

maximálně 100 % majetku a nevyužívá finanční páky, která 

by jinak vedla k navýšení tohoto rizika, jako tomu je u mnoha 

jiných fondů obchodujících s finančními deriváty či akciemi 

na marži.

MĚNOVÉ RIZIKO
V případě nepříznivého vývoje na měnovém trhu může 

oslabit měna, ve které jsou denominovány nakoupené akcie 

ve fondu, vůči základní měně fondu. To se může projevit 

negativně na hodnotě investice. V opačném případě 

(posílení měny) naopak pozitivně. Pro minimalizování 

měnových rizik máme možnost držené pozice měnově 

zajistit v případě, kdy vyhodnotíme možné oslabování měn 

vůči základní měně fondu. V opačném případě měnového 

zajištění fond využít nemusí a investor tak může profitovat 

na posilování měn. Riziko navíc snižujeme investicemi do akcií 

denominovaných v těch nejlikvidnějších a nejhodnotnějších 

světových měnách.

RIZIKO LIKVIDITY 
Toto riziko nechceme z principu podstupovat vůbec 

a  investujeme tak výhradně na těch nejlikvidnějších 

světových akciových trzích. Riziko likvidity snižujeme také 

řízením podílu hotovosti v portfoliu.

RIZIKO EMITENTA
Investoři fondu dále podstupují riziko emitenta. V případě 

úpadku společnosti (emitenta), jejíž akcie fond drží, se akcie 

stávají bezcenné. Stejně tak se významné finanční a  jiné 

problémy emitenta projevují na zvýšeném tržním riziku. 

Riziko emitenta snižujeme důkladnou počáteční i průběžnou 

analýzou emitenta a širokou diverzifikací portfolia.

TRŽNÍ RIZIKO
Tržní riziko se snažíme minimalizovat širokou diverzifikací 

aktiv a řízením poměru akcie / dluhopisy / hotovost tak, 

abychom předešli či minimalizovali případné ztráty. Fond 

také investuje maximálně 100 % majetku a nevyužívá finanční 

páky, která by jinak vedla k navýšení tohoto rizika, jako tomu 

je u mnoha jiných fondů obchodujících s finančními deriváty 

či akciemi na marži.

RIZIKO LIKVIDITY 
Riziko spočívá v tom, že určitá aktiva podfondu nebude 

zpeněženo včas a za přiměřenou cenu a že podfond 

z  tohoto důvodu nebude schopen dostát svým závazkům 

vůči akcionářům nebo dojde k poklesu kurzu investiční akcie 

z důvodu prodeje za příliš nízkou cenu. Riziko je omezováno 

investováním podfondu převážně do investičních nástrojů, 

které jsou zcela či částečně likvidní a obchodují se alespoň 

na neregulovaných kapitálových trzích. Dalším opatřením je 

udržování potřebného objemu majetku podfondu ve formě 

bankovních vkladů a stanovení minimálního investičního 

horizontu 5 let.

RIZIKO SEKTOROVÉ A REGIONÁLNÍ
Investiční zaměření podfondu na určité průmyslové odvětví, 

státy či regiony vyvolává systematické riziko, kdy vývoj  

v takovém sektoru ovlivňuje značnou část portfolia podfondu. 

Toto systematické riziko je řešeno diverzifikací, tj. rozložením 

investic mezi více průmyslových odvětví. Portfolio fondu 

je však koncentrováno čistě na české emitenty. Regionální 

riziko České republiky je tak plně přítomno.

MĚNOVÉ RIZIKO
Toto riziko podfond nepodstupuje, jelikož investuje pouze 

v CZK.

KREDITNÍ RIZIKO
Úvěrové riziko může spočívat zejména v tom, že subjekty, 

které mají dluhy vůči podfondu (emitenti dluhopisů 

v  portfoliu), neplní řádně a včas své závazky. Tato rizika 

minimalizujeme zejména výběrem emitentů s  ohledem 

na jejich bonitu a nastavením limitů na výši expozice vůči 

jednotlivým emitentům.

NEW AGE FUND CZEGG VENTURES



UPOZORNĚNÍ

Informace obsažené v tomto materiálu byly vypracovány společností STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním 

kapitálem, a.s., se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7 („Společnost“). Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní 

banky. Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé 

či  zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost. Materiál je určen pouze pro propagační účely a nenahrazuje statut 

fondu. Je koncipován jako prvotní informace a nenahrazuje odborné poradenství ani komplexní poučení o rizicích. Zde uvedené 

informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Rozhodnutí o investici může být učiněno 

pouze na základě aktuálního znění statutu fondu. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Dokument byl 

připraven s náležitou péčí a pozorností, společnost však neposkytuje záruky jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. 

Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je Společnost. Společnost nenese odpovědnost 

za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami. Vypracováno ke dni 20. 05. 2020.

STARTEEPO Group, Business Link Visionary, Plynární 1617/10, Praha 7

www.starteepo.com, info@starteepo.com


