
Vážení obchodní partneři, 

zasíláme Vám pravidelnou dávku novinek ze Salutem Fund. 

Realizovali jsme úspěšný webinář 

V povelikonočním týdnu jsme uspořádali úspěšný webinář Byznys ZOOM Meet Salutem
Fund, který byl určený zejména pro spolupracující investiční zprostředkovatele a realitní
makléře. Reakce na webinář byly ze strany účastníků velmi pozitivní, proto jsme se
rozhodli, že obdobné akce budeme pořádat na pravidelné bázi, a to jak pro obchodní
partnery, tak i pro přímé investory. Další termín webináře bude včas zveřejněn na
našem LinkedIn. 

Podpořili jsme investice do vzdělání

Pokračujeme také v podpoře charitativních aktivit. Náš dar směroval ke Spolku přátel
Střední školy sociální a pedagogické Jana Blahoslava. Tato neziskovka aktuálně zaštiťuje
přípravné práce spojené se vznikem nové Střední školy v Hejnicích (www.ssjb.cz). Jsme
rádi, že jsme tímto mohli podpořit jednu z prvních investic, kterou každý z nás učiní:
investici do vlastního vzdělání. 

Jan Dvořák v médiích

Články a analýzy Jana Dvořáka zaujaly i tuzemská média. V článku Investice do
nemovitostí je obranou proti inflaci se věnuje tomu, jak uchránit své peníze před
znehodnocením vlivem inflace. Realitní fenomén, který překvapil analytiky             
i guvernéra ČNB se zaobírá loňským vývojem na hypotečním trhu a očekáváným
vývojem pro rok letošní. V článku Vyplatí se nyní investovat do nemovitostí? Odpovědí
jsou realitní fondy na základě naší vlastní analýzy výnosnosti investičních bytů
vysvětluje, proč je výhodnější volit nemovitostní investiční fond. 

S pozdravy a přáním hezkého dne

Váš tým Salutem Fund

SALUTEM FUND SICAV, a. s., je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu §
272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 
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 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/.
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