AVANT investiční společnost, a.s. – obhospodařovatel a administrátor
Správcem fondu je AVANT investiční společnost, a.s. Ta se specializuje na zakládání a správu fondů
kvalifikovaných investorů. V posledních letech se stala nejdynamičtěji rostoucí investiční společností
v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných
investorů. AVANT spravuje vyšší desítky fondů s celkovou hodnotou v desítkách miliard Kč.

SAB o.c.p., a.s. – distributor
SAB o.c.p., a.s., člen skupiny SAB, je licencovaný obchodník s cennými papíry se sídlem v Bratislavě a s pobočkou
v České republice. Posláním společnosti je poskytovat klientům výjimečné řešení na zhodnocení jejich majetku
a poskytování profesionální a diskrétní správy majetku. Současné portfolio produktů a služeb SAB o.c.p., a.s.
zahrnuje umísťování dluhopisů skupiny SAB a cenných papírů fondů kvalifikovaných investorů, vedlejší služby
spojené s upisováním dluhopisů (především příprava prospektů cenných papírů a asistence v procesu schválení
prospektů) a služby správy a úschovy finančních nástrojů. Jako licencovaný obchodník s cennými papíry je
subjektem podléhajícím regulaci a dohledu Národní banky Slovenska a z části regulaci České národní banky.
Společnost je členem Asociace obchodníků s cennými papíry na Slovensku a od roku 2019 také účastníkem
Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., Praha, Česká republika.

Jistota úspěchu
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené
informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B),
186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho
akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota
investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích
obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle
ustanovení občanského zákoníku.

TBGF SICAV a.s.
Fond kvalifikovaných investorů
Představení

Co je TBGF SICAV?

TBGF SICAV a.s. (dále TBGF) je fond kvalifikovaných investorů. Jedná se o fond s konzervativním
přístupem a důrazem na vhodnou diverzifikaci portfolia v rámci zvolené investiční strategie,
jehož cílem je dosahovat stabilního zhodnocení prostředků vložených investory ve střednědobém
a dlouhodobém horizontu. Výhodou fondu je rovněž možnost investice do instrumentů obtížně
dostupných pro širokou veřejnost.

Proč si vybrat TBGF SICAV?

Konzervativní investiční strategie
Diverzifikace aktiv do prověřených investičních instrumentů
Atraktivní cílený výnos 3,58 % p.a.
s konzervativním investováním do bankovních instrumentů a prémiových nemovitostí
Nulové vstupní a výstupní poplatky

Fond investuje zejména do:
bankovních instrumentů (např. podřízený vklad Trinity Bank apod.)
nemovitostních společností s prémiovými nemovitostmi
dluhopisů, zejména pak státních

Bankovní kontrola
Pravidelná kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářskou bankou – ČSOB a.s.
Profesionální správa majetku fondu
Fond je spravován leaderem v oblasti investičních fondů společností AVANT investiční společnost, a.s.
Regulace Českou národní bankou
Investice s daňově osvobozeným výnosem
Při dodržení doporučené doby trvání investice (3 roky) bude výnos pro českého daňového rezidenta
(fyzickou osobu) daňově osvobozen.

Jistota úspěchu

