SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH
INFORMACÍ
Účel
Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál.
Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným
výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt
Název produktu: Investiční akcie RSJ Land podfond
Jméno tvůrce produktu s investiční složkou: RSJ Investments investiční společnost a. s.
Internetové stránky tvůrce produktu s investiční složkou: https://www.rsj.com/investments/o-nas
Pro další informace volejte: +420 257 531 234
Orgán dohledu: Česká národní banka
Datum vypracování sdělení klíčových informací: 1. 7. 2019
Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O jaký produkt se jedná?
Typ
Investiční akcie RSJ Land podfond (dále též jen „Podfond“), jako podfondu investičního fondu kvalifikovaných investorů
RSJ Investments SICAV a.s. (dále též jen „Investiční fond“).
Cíle
Investičním cílem Podfondu je trvalé zhodnocování prostředků vložených investory do Podfondu, a to na základě
investiční strategie uvedené ve statutu Podfondu (dále jen „Statut“). Podfond investuje do nemovitostních společností,
které do svého majetku nabývají zemědělské pozemky za účelem realizace výnosu z pachtu.
Zamýšlený investor
Typickým investorem, pro kterého je Podfond určen, je kvalifikovaný investor. Investor musí Investičnímu fondu stvrdit
zvláštní písemné čestné prohlášení ve smyslu jeho vědomosti rizik spojených s investováním do tohoto fondu
kvalifikovaných investorů. Podfond je určen pro investory, kteří jsou připraveni držet svou investici po dobu investičního
horizontu (10 let), a zároveň jsou ochotni podstoupit dále uvedená rizika, a to s cílem zhodnotit svou investici.
Pojistná plnění
Neexistují.
Doba držení
Neexistuje žádná konkrétní doba držení, produkt nemá splatnost. Produkt má možnost odkupu Podfondem, investorům
se doporučuje dodržet minimální dobu držení odpovídající alespoň investičnímu horizontu.

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl/a dosáhnout?
Popis profilů rizik a výnosů
Na Podfond se vztahují obecná rizika spojená s investováním do podfondů Investičního fondu (např. úvěrové riziko,
operační riziko, riziko protistrany a vypořádání), další obecná rizika rozšířená vzhledem k investiční strategii Podfondu
(např. tržní riziko, riziko nedostatečné likvidity a riziko vyplývající z veřejnoprávní regulace) a specifická rizika spojená
s investiční strategií Podfondu, tj. se zaměřením na zemědělské pozemky (např. riziko zničení nemovitosti a riziko
extrémních výkyvů počasí). Detailní popis rizik obsahuje Statut, detailní popis výnosů obsahuje zejména výroční zpráva
Podfondu.
Souhrnný ukazatel rizik
1

2

3

4

5

6

Nižší riziko
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Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 10 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit,
pokud provedete odprodej předčasně a můžete získat zpět méně.
Souhrnný ukazatel rizik je vaším průvodcem v porovnávání rizikovosti jednotlivých instrumentů. Ukazuje, jak je
pravděpodobné, že prodej tohoto produktu povede ke ztrátě vaší investice vzhledem k pohybům trhu. Zařadili jsme
tento produkt do třídy 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizik. Má se za to, že má věcně významné riziko likvidity. Podkladové
investice tohoto produktu s investiční složkou jsou oceňovány méně často než jednou měsíčně.
Riziko produktu s investiční složkou může být významně vyšší než to, které je uvedeno v souhrnném ukazateli rizik v
případě, že produkt s investiční složkou není držen po doporučenou dobu držení; oddíl „Jak dlouho bych měl investici
držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?“ stanoví bližší podmínky.
Maximální možná ztráta investovaného kapitálu: představuje veškerou investici investora (investovanou částku resp.
aktuální hodnotu investice), retailový investor může ztratit veškerý investovaný kapitál.
Produkt s investiční složkou zahrnuje měnové riziko (aktiva v majetku Podfondu mohou být vyjádřena v jiných měnách,
než v českých korunách, zatímco aktuální hodnota investiční akcie Podfondu a podíl na zisku se stanovuje v českých
korunách (základní měnová hodnota)).

Scénáře výkonnosti
Investice
5 000 000 CZK
Doba držení 10 let
Scénáře
Stresový
scénář
Nepříznivý
scénář
Umírněný
scénář
Příznivý
scénář

Kolik byste mohli získat
zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
Kolik byste mohli získat
zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
Kolik byste mohli získat
zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
Kolik byste mohli získat
zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok

(Záporné hodnoty jsou uvedeny v závorce)
Na konci prvního
roku
2 526 507 CZK

Po 5 letech
2 252 732 CZK

Na konci doporučené
doby držení
3 753 551 CZK

(-49,5 %)
2 604 411 CZK

(-14,7 %)
2 622 131 CZK

(-2,8 %)
5 085 481 CZK

(-47,9 %)
2 708 279 CZK

(-12,1 %)
3 188 408 CZK

0,2 %
7 519 192 CZK

(-45,8 %)
2 754 170 CZK

(-8,6 %)
3 468 511 CZK

4,2 %
8 902 522 CZK

(-44,9 %)

(-7,0 %)

5,9 %

Všechny varianty jsou uvedeny jako vývoj zhodnocení (NAV) po započtení všech poplatků a nákladů. Před dosažením
investičního horizontu významně snižují zpětný výnos produktu výstupní poplatky nad maximální limit odkupu, s cílem
zajistit ochranu investorů Podfondu před předčasným výprodejem majetku Podfondu.
Podmínkou návratnosti pro retailové investory je v případě, kdy investor chce investici realizovat, podání žádosti
o odkup investiční akcie Podfondem. Podfond odkupuje akcie ve lhůtách stanovených ve Statutu, přičemž lhůta pro
odkup může být až v délce jednoho roku.
Daňové předpisy domovského členského státu retailového investora mohou ovlivnit skutečnou výši vyplácené částky.
Co se stane, když Podfond není schopen uskutečnit výplatu?
Retailový investor může čelit finanční ztrátě v důsledku selhání tvůrce produktu či selhání jiného subjektu: mohlo by se
jednat o případy, kdy subjekty, které mají závazky vůči Podfondu, nedodrží svůj závazek, anebo o riziko protistrany
a vypořádání představované selháním protistrany v okamžiku vypořádání transakce.
Na příslušnou ztrátu se nevztahuje systém odškodnění nebo záruk pro investory (Fond pojištění vkladů, Garanční fond
obchodníků s cennými papíry apod.).

S jakými náklady je investice spojena?
Náklady v čase:
Vstupní poplatek (přirážka) - 0 % z investice. Výstupní poplatek (srážka) - do 5 let od investice 30 % z částky odkupu,
v období 5 – 7 let od investice 20 % z částky odkupu, v období 7 – 10 let od investice 10 % z částky odkupu, anebo max.
50 % z částky odkupu do 10 let od investice pro případ, že objem všech žádostí o odkup investičních akcií Podfondu
překročí limit celkového odkupu stanovený obhospodařovatelem Podfondu ve Statutu. Po 10 letech od investice není
při výstupu investora fixní výstupní poplatek (srážka) aplikován.
Náklady v průběhu roku hrazené obhospodařovateli a administrátorovi Podfondu: úplata za činnost administrace,
za činnost obhospodařování. Z majetku Podfondu jsou hrazeny též další náklady, zejména úplata za činnost depozitáře,
úplata statutárnímu auditorovi, úplata vnitřnímu auditorovi a další poplatky a náklady (např. náklady na vytvoření
Podfondu, náklady na daně, právní služby a správní poplatky, náklady pro externí dodavatele, náklady na vyhledání
investičních příležitostí, náklady na vlastnictví a správu majetku Podfondu, náklady na dluhové financování a náklady
na korporátní výdaje). Podrobnější informace o nákladech hrazených z majetku Podfondu obsahuje Statut.
Celková nákladovost: 0,484 % za rok 2018

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?
Doporučená minimální doba držení: 10 let (výstupní poplatek se neplatí po 10 letech)
Doporučená doba je dána zejména potřebou dlouhodobé držby investic dle investiční strategie Podfondu. U tohoto
produktu s investiční složkou se neposkytuje lhůta na rozmyšlenou nebo lhůta pro zrušení. Je dáno právo na odkup
investiční akcie Podfondem. Při odkupu je aplikován výstupní poplatek (srážka), viz část „S jakými náklady je investice
spojena?“.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?
Stížnost ohledně daného produktu nebo ohledně jednání tvůrce produktu či osoby, která poskytuje poradenství o tomto
produktu nebo tento produkt prodává, lze podat písemně/emailem prostřednictvím webové stránky
https://www.rsj.com/investments/kontakt, aktuální poštovní adresa a e-mailová adresa je RSJ Investments investiční
společnost a. s., Florentinum, Na Florenci 2116/15, CZ 110 00 Praha 1 a info@rsj.com

Jiné relevantní informace
Podrobné informace o produktu jsou uvedeny na https://www.rsj.com/investments/investice

