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AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. 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 BUSINE SS 

CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/duleziteinformace/. Data k ASPELL a.s. jsou platná k 30.6.2020 a ostatní uvedené 

informace k 11.12.2020, mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. 

  

 

Vážení obchodní partneři,   

 

dovolte mi s Vámi sdílet několik novinek v našem realitním Fondu Salutem Fund:  

 

Finalizujeme akvizici další nemovitostní společnosti. Je jí společnost ASPELL a.s., která se 

zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti realit, především nemovitostními transakcemi, 

pronájmem a správou nemovitostí. V jejím portfoliu je nyní 26 nemovitostí, rozmístěných po celé 

České republice, v souladu s naší strategií regionální diverzifikace. Společnost během své 

dvanáctileté historie zrealizovala již stovky úspěšných realitních transakcí. Připravili jsme také její 

nový web na adrese www.aspell.cz, na němž nalezete více informací. Rozložení nemovitostí 

v držení společnosti zobrazuje následující mapa: 

 

 

 
V lednu 2021 vstupujeme na Burzu cenných papírů Praha (www.pse.cz). Kotace Fondu přinese 

investorům řadu výhod. Jednou z nich je ještě vyšší úroveň kontroly a regulace Fondu. Kotace 

zakládá naší povinnost pravidelného reportingu Burze, přípravy pololetní zprávy i komplexnější 

výroční zprávy. Mimo to převádíme naše účetnictví do Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví (IFRS). Akcie budou navíc nově zaknihovány přímo u Centrálního depozitáře cenných 

papírů. Investor také získá on-line pohled na vývoj kurzu prioritních investičních akcií přímo na webu 

Burzy. V případě žádosti o odkup akcií, do výše 10 milionů Kč, jej nově budeme muset vypořádat 

rychleji,  již do 4 měsíců. Garantovaný minimální výnos investice ve výši 6.0 % p.a., blíže popsaný na 

webu www.salutemfund.cz, samozřejmě není vstupem Fondu na Burzu nijak dotčen. 

  

https://aspell.cz/
https://www.pse.cz/
https://salutemfund.cz/
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Stali jsme se členem Asociace rodinných firem (www.asociacerf.cz), která sdružuje zakladatele 

rodinných firem a jejich zaměstnance s cílem rozvoje, podpory a prosperity rodinného podnikání v 

České republice. Svým členům poskytuje přímou podporu, expertní poradenství a odborné 

vzdělávání. Díky tomu bude mít Salutem Fund přístup k širokému spektru prověřených expertů. 

Přečtěte si naše představení v rámci Asociace na LinkedIn zde: www.linkedin.com/...  

 
Potěšilo nás také, že Nadace EURONISA, kterou jsme podpořili formou sponzorského daru, 

vydražila na listopadové aukci 185 uměleckých děl v celkové sumě 628 990 Kč. Rozdělení výtěžku 

aukce bylo již schváleno správní radou Nadace a peníze jsou tak již na cestě k potřebným. Chcete-li 

také přispět na dobrou věc, můžete tak učinit například formou koupě nástěnného kalendáře s 

vybranými díly z uplynulých aukcí: www.linkedin.com/... 

 

S pozdravem a přáním úspěšného dne, 

Ing. Richard Ďurčík 

Člen dozorčí rady, Salutem Fund SICAV, a.s. 

richard.durcik@salutemfund.cz | +420 778 523 184 
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