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IAD Investments - Prvý realitný fond Odporúčaný investičný horizont nad 5 rokov
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Výkonnosť za rok

IAD Investments - Prvý realitný fond
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Komu je portfólio 5+ určené? Prvý realitný fond od IAD Investments je najstarší podielový fond nehnuteľností na 

Slovensku. Má charakter vyváženého fondu a je určený pre investorov s vyváženým 

vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície. 

Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností rastového 

charakteru a ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch spojených s prená-

jmom nehnuteľností a s reálnym rastom ich hodnoty.

Portfólio je vhodnou alternatívou pre investor-

ov, ktorí hľadajú perspektívu dlhodobej výkon-

nosti bez významných výkyvov, ak majú záujem 

uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie 

dlhšie ako 5 rokov.

6 mesiacov

-              

1 rok 3 roky 

3,76 %

11,72 %

5 rokov

3,54 %

18,99 %

od založenia

5,91 %

127,28 %

DOBA

priemerný ročný výnos (p.a.)

kumulatívne

Poznámka: Porovnanie výkonnosti je aktuálne ku dňu 07.03.2021

Zhodnotenie

Základné informácie

Správca fondu:

Investičné zameranie:

Minimálna mesačná investícia:

Vstupný poplatok:

Vlastné imanie:

IAD Investments, správ. spol., a.s.

špeciálny fond nehnuteľností

20 €

3% z vkladu

260 mil. EUR

IAD Investments - Prvý realitný fond

Cieľom fondu je v horizonte nad 5 rokov
zabezpečiť stabilný rast investície

Investuje predovšetkým do nehnuteľností
na slovenskom a českom trhu

Dbá na diverzifikáciu portfólia – investuje
do rôznych typov nehnuteľností ako sú
administratívne budovy, rezidenčné a obchodné 
objekty, objekty služieb, cestovného ruchu
a logistické centrá

Výnos dosahuje prostredníctvom nájmov
a z trhového zhodnotenia nehnuteľností

Vlastnosti fondu

Vývoj ceny podielu

1,73 % 3,51 %

3,51 %



Podielové fondy ako nástroj investovania

Podielové fondy sú nástrojom kolektívneho investovania. Vaše peniaze sa spoja s peniazmi tisícok ďalších investorov
a manažér fondu ich investuje. Spoločne sa všetci podieľate na ziskoch i prípadných stratách.

Majetok všetkých investorov v podielovom fonde manažuje portfólio manažér – správcovská spoločnosť, ktorá 
rozhoduje o tom, aké cenné papiere fond nakúpi. Rozhodnutia manažéra fondu sú výsledkom analýz celého 
realizačného tímu.

Jedna z podstatných vlastností podielových fondov je diverzifikácia, čo znamená nižšie riziko investície. Ak sa stane, 
že niektorá z investícií sa stane bezcenná, napríklad firma skrachuje, prichádzate iba o tú časť, ktorá pripadala
na skrachovanú firmu. Žiaden fond neinvestuje iba do jedného cenného papiera. Napríklad globálny akciový fond 
môže investovať do tisícok akcií rôznych spoločností z viacerých kútov sveta pôsobiacich v mnohých odvetviach.

Majetok v podielových fondoch je dobre chránený. V prvom rade, peniaze podielového fondu a majetok správcovskej 
spoločnosti (manažéra) sú prísne oddelené. Na dodržiavanie pravidiel investovania dohliada depozitár fondu a národná 
banka, ktorej sú hlásené všetky obchody vo fonde. V neposlednom rade, každý podielový fond prechádza pravidelným 
auditom. Moderné podielové fondy fungujú vo svete viac ako 100 rokov.

“Nedávajte všetky vajcia do jedného košíka.” - Warren Buffett

IAD Investments je spoločnosť zabezpečujúca všetky technické náležitosti
od nákupu fondov až po prevádzku online prístupu na váš účet

                   
 •   licencovaný subjekt pod dohľadom Národnej banky Slovenska
                
 •   vaše nasporené prostriedky sú chránené Garančným fondom investícií

 Prečo si vybrať IAD Investments?
   
 •   online prístup na účty
                    
 •   široká paleta podielových fondov
                   
 •   žiadne poplatky za vedenie účtu a žiadne minimálne zostatky na účte

Upozornenie:
S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu 
vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti spoločnosti sa 
môžu oboznámiť s prospektmi a štatútmi podielových fondov v sídle spoločnosti, ako aj u zmluvných partnerov spoločnosti. Všetky 
použité grafy majú informatívny a demonštratívny charakter.

Nehnuteľnosti v portfóliu fondu

Logistický park South Base
Budapešť

nadobudnuté 2018

OC Laugarício
Trenčín

nadobudnuté 2016

Holidaypark
Kováčová

nadobudnuté 2012

Fotovoltaické elektrárne
Obec Iža, Dolná Strehová
nadobudnuté 2011, 2012

STEINERKA Business Center
Bratislava

nadobudnuté 2018

Administratívna budova
Bratislava – Staré mesto

nadobudnuté 2007

Twin City A
Bratislava

nadobudnuté 2016

Logistický park Bratislava
Bratislava – Nové mesto

nadobudnuté 2010

Administratívna budova D48
Varšava

nadobudnuté 2020

Bytový komplex Nová Nitra
Nitra – Staré mesto
nadobudnuté 2008


