


Partner 
pro investice,  
které mění svět  
k lepšímu. 
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Za čtrnáct let na trhu financí a investic jsme 
obhospodařovali majetek v celkové hod-
notě blížící se 2 miliardám korun. Každý 

další den na této cestě jsme si potvrzovali, že za 
čísly se ukrývají kromě reálných ekonomických 
dat také příběhy. S obojím je nutné pracovat  
a na základech tohoto principu stojí Czech Capital 
Fund SICAV.

Každý krok našeho evropsky unikátního fondu 
je součástí detailně propracované struktury, je-
jímiž čtyřmi pilíři jsou zodpovědnost, udržitelnost, 
efektivita a inovativní přístup. Jednotlivé projek-
ty přecházejí do fondu ze skupiny KHYPO, s.r.o., 
která funguje jako business inkubátor pro firmy, 
jejichž koncept má smysl, ale zároveň potřebují 
dočasně pomoci na cestě k úspěchu.

Právě v tomto oboru jsme specialisté. Náš tým je 
tvořen profesionály, kteří sdílejí tento kodex a je-
jichž zkušenosti představují jednu z hlavních ga-
rancí zhodnocení prostředků vložených do fondu. 
Jakkoliv tvrdý totiž byznys může být, v jeho po-
zadí vždy stojí lidé a právě oni jsou rozhodujícím 
faktorem mezi úspěchem a neúspěchem.

Miloš Vančura
Zakladatel CCFS
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KDO 
JSME
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Nabízíme investiční příležitosti  
v celkové hodnotě téměř 1 miliardy korun.

Hodnota aktiv 538 928 000 Kč* 

7 LET
na trhu

3 UNIKÁTNÍ
podfondy

14 LET
zkušeností

16 FONDOVÝCH
projektů

*Stav k 31. 12. 2021; zdroj: výroční zpráva fondu za rok 2021
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NAŠE 
PODFONDY
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Czech Capital Fund SICAV 
je fond kvalifikovaných investorů s evropsky  
unikátní strukturou dělenou na tři podfondy. 

> NAV – každý měsíc
> Pouze půjčky min. 8 % p. a.
>  Při exitu společnosti  

z Restart Subfund 5% 
bonus ze zisku podfondu 
na této společnosti

PIA
Kč

6–6,48 %

PIA
€

5–5,48 %

Kč €

Nemovitosti, NPL

*
PIA - prioritní investiční akcie
PRIA - prémiové investiční akcie

PRIA*
8 %  

+20 % Fee
CASHPOOL

$

> Raising vždy na konkrétní firmu
> Potravinářství a strojírenství

A
Firma

Kč

C
Firma

Kč

Z
Firma

€

B
Firma

€
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ROJEK

strojírenství potravinářství

ČERSTVĚ 
NADOJENO

A1 C1A2 C2
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CZECH CAPITAL RE SUBFUND je nemovitostní fond se zaměřením  
na dlouhodobé investice v oblasti realitního developmentu. 

Soustředí se zejména na investice do bytových jednotek a nebytových  
prostor, prioritně v Praze. 

Veškeré investice podfondu jsou zajištěny nemovitostmi, což garantuje  
nižší rizikovost. 

Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a., 
a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou 
redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních 
akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií 
(externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá 
na výkonnostní investiční akcie.

Naším cílem je kromě logického generování zisku také zlepšení kvality  
života moderní městské společnosti.

Investujeme pouze do reálných aktiv
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 Investiční oblasti  
podfondu

Veškeré realizované projekty jsou zajištěny nemovitostmi,  
což garantuje nižší rizikovost investice. 

Reality

Pohledávky jako  
strategická surovina

Orientujeme se na nákup 
zajištěných bankovních 

pohledávek s primárním cílem 
efektivního zhodnocení, převzetí 

majetku či obnovení firmy.

Development

V rezidenčním developmentu  
se zaměřujeme převážně  

na oblast Prahy.

Výnosové  
nemovitosti

Správa rezidenčních nemovitostí 
nám umožňuje generovat  

dlouhodobě stabilní  
výnosy. 
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Jsme nejvýnosnějším  
realitním fondem  

v České republice za rok 2020

Investice do realitního segmentu jsou základním pilířem  
naší investiční strategie. Aktuálně nabízíme prověřené investiční 

příležitosti v celkové hodnotě několika stovek milionů korun.

Czech Capital RE Fund
2016

Accolade Industrial Fund
2014

fond ČSNF
2017

WOOD & Company Office 
podfond 2017

ZDR Investments 
2019

12,5 %

12,0 %

8,7 %

8,4 %

8,2 %

12,5 %
Výnos akcií 
PREMIUM 

za rok 2020

Zdroj: Hospodářské noviny
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Branická

Projekt s připraveným stavebním 
povolením na přestavbu v atraktivní 
nemovitost. Po rekonstrukci vznikne  
v rezidenci 15 bytových jednotek  
s 2 komerčními prostory. 

Heřmanova

Projekt rezidenčního domu sestává  
ze 14 bytových jednotek o dispozici  
1 + kk až 3 + kk. Nemovitost prošla 
rekonstrukcí a jednotlivé byty byly  
prodány.

Aktuální projekty 
Rezidenční

Typ: rezidenční
Lokalita: Branická, Praha 4
Počet bytů: 11
Poč. nebyt. 
prostor: 2

Typ: rezidenční
Lokalita: Heřmanova, Praha 7
Počet bytů: 14
Poč. nebyt. 
prostor: 0

Truhlářská

Projekt v centru Prahy spo juje zájemce 
o rezidenční bydlení s komerčním  
využitím. Rekonstrukci 12 bytů 
doprovází obnova nebytového  
prostoru o rozloze 430 m².

Typ: rezidenční
Lokalita: Truhlářská, Praha 1
Počet bytů: 12
Poč. nebyt. 
prostor: 2
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Lubenec

Výrobní areál je situovaný  
v širším centru obce 
Lubenec, na trase nově 
budované dálnice D6.

 Nový Knín

Nedokončená stavba 
mlékárny, jatek a výrobny 
masných výrobků je 
postavena v katastrálním 
území a obci Nový Knín, 
okres Příbram.

Rojek 
Areál je tvořen vstupním ob-
jektem, kancelářemi, výrob-
ní halou, provozní budovou, 
lakovnou, plechárnou, 
nástrojárnou, objektem 
zkušebny kotlů, kotelnou, 
trafostanicí, truhlárnou...

Výrobní areály

Farma Volavec

Rodinný podnik s více  
než třicetiletou tradicí se 
zabývá chovem skotu, 
produkcí mléka a výrobou 
mléčných produktů za 
použití tradičních postupů  
a receptur.

Typ: komerční

Lokalita:
Radostná  
p. Kozákovem

Rozloha 
areálu: 18 359 m2

Typ: komerční

Lokalita: Lubenec
Rozloha 
areálu: 23 326 m2

Typ: komerční

Lokalita: Nový Knín
Rozloha 
areálu: 6 197 m2

Typ: komerční

Lokalita:
Kostelec  
n. Orlicí

Rozloha 
areálu: 35 698 m2
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CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND je cashpoolový fond,  
který doplňuje likvidní peníze private equity projektům v klíčových fázích  
jejich vývoje. 

Půjčky směřují do dceřiných společností ve fondech CZECH CAPITAL  
RE SUBFUND a CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND. 

Investoři mohou prostřednictvím jedné investice do Mezanin Subfund  
jednoduše diverzifikovat své portfolio. To jim dává možnost účastnit se  
private equity projektů bez rizika 100% ztráty.

Kromě výnosu 6 % p.a. mají investoři podfondu 5% podíl na zisku  
z prodané společnosti z Restart Subfund.

Akcie Mezanin Subfund jsou dostupné v CZK a EUR. Investor dostává  
peníze z odkupu akcií do 2 měsíců (po 3 letech ve fondu).
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Vybrané projekty

Faktoring 
Překlenovací úvěr 

Juniorní financování

Rojek
Rodinná firma oslavila v roce 2021 stoleté výročí od 
založení, a to z velké části díky CCFS. Rojek je významným 
výrobcem kotlů a dřevoobráběcích strojů a má trvalé 
obchodní zastoupení po celém světě. 

Čerstvě nadojeno 
Společnost vznikla akvizicí Ekofarmy Kosařův mlýn,  
která pod značkou Bio Vavřinec vyrábí mléčné produkty  
v biokvalitě. Díky investici CCFS značka vyrábí efektivněji 
a kvalitněji a je připravena do široké distribuce.  
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Zisk z prodeje investice v Restart Subfund (Kč)
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12.50 %

12.00 %

11.50 %

11.00 %

10.50 %

10.00 %

9.50 %
70 mil. 80 mil. 90 mil. 100 mil. 110 mil. 120 mil. 130 mil.

výnosový  
bonus

5%5%

Mezanin Subfund je cashpoolový fond, který za fixní úrok doplňuje likvidní peníze private equity projektům  
v klíčových fázích jejich vývoje. Odměnou za tuto roli je jak výnos 6 % p. a., tak podíl na budoucím zisku  

z prodeje společnosti ve formě 5% výnosového bonusu. Ten může několikanásobně přesáhnout fixní výnos.

Výnos Mezanin Subfund ve vztahu k zisku  
z prodeje investice v Restart Subfund

* Předpokladem je objem fondového 
kapitálu 100 mil. Kč v Subfund Mezanin.
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Jaké výhody  
mají VIP akcie?

Všichni držitelé VIP akcií Mezanin Subfund mají nárok na výnosový bonus 5 %.  
Za standardních podmínek se investorovy běžné akcie mění  

na VIP akcie po 3 letech. 

Nyní investoři při vstupu do Mezanin Subfund získají automaticky 30 % akcií  
ve verzi VIP, které je opravňují podílet se na nadvýnosu fondu  

hned od prvního roku. 

Tato příležitost je platná pouze do upsání prvních  
100 milionů Kč do kapitálu podfondu.
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Vysoká likvidita
Investor dostane peníze z odkupu akcií do 2 měsíců.

Diverzita projektů
Podfond poskytuje úvěry více společnostem najednou.

Dostupnost ve více měnách
Nabízíme korunové i eurové akcie.

Dlouhodobá výnosnost
Kromě 6 % p. a. mají investoři nárok na 5% výnosový bonus  
při prodeji společnosti z Restart Subfund.

Přednosti Mezanin Subfund 
ve zkratce
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Problémy jsou pro nás výzva

CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND chrání firmy s vysokým 
ekonomickým potenciálem před úpadkem.

Naším úkolem je analyzovat rozsah problémů ve společnosti,  
zorganizovat nový strategický plán a financovat restart firmy.

Cílem investic je restrukturalizace společnosti. Ta probíhá ve většině 
případů ve spolupráci se stávajícím vlastníkem.

Akcie jsou vytvářeny vždy na míru konkrétnímu projektu.

Výrobní sektor našich private equity společností se soustředí převážně  
na strojírenství a potravinářství. 
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Jsme specialisty na řízení rizik. 
Ke každému projektu přistupujeme individuálně. 

Identifikujeme problémy, které společnost přivedly do krize, a jejich příčiny. 
Ty odstraníme a vytvoříme podmínky pro to, aby křivka úspěchu 

a výnosů mohla znovu zamířit správným směrem. 

Čas

F
a

kt
ur

a Zahájení 
vytváření

Vývoj  
a růst

Konsolidace Turnaround

Pokles ZotaveníKrize 
& konkurz

Venture 
Capital

1–5 mil. €

Venture Capital 
Banche

7–20 mil. €

Private Equity 
Borsa

20–50 mil. €

CÍLOVÝ 
TRH

EXITRESTART

RESTART UP

Turnaround 
Capital
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Naše specializace

Momentální neúspěch neznamená ztrátu potenciálu.
Dokážeme řešit situace, které propad způsobily.

Úpadek, krize, 
konkurz

Generační 
přechody

Akcionářské 
spory

Strategické 
akvizice

Překonání 
modelu  

rodinné firmy
> > > >

PotravinářstvíStrojírenství

Produkty z naší výroby mají mezinárodní přesah  
a jsou distribuovány do celého světa. 

Záleží nám na světě, ve kterém žijeme. 
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Aktuální projekty

Čerstvě nadojeno

Společnost Čerstvě nadojeno vznikla akvizicí 
Ekofarmy Kosařův mlýn, která pod značkou  
Bio Vavřinec vyrábí ve středních Čechách mléčné  
bioprodukty.

Rojek

Rodinná firma Rojek je významným výrobcem kotlů  
a dřevoobráběcích strojů s trvalým obchodním 
zastoupením po celém světě. V roce 2021 oslavila 
stoleté výročí.

• Největší česká BIO mlékárna

• Široké portfolio odběratelů

• Unikátní produktové řady

• Více než 100 let existence firmy

• Kvalitní česká produkce kotlů a dřevoobráběcích strojů

• Export výrobků do celého světa
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JOXTY SE

Firma se zaměřuje na výrobu 
zeleninových a proteinových chipsů.  
Díky patentované techno lo gii zůstává 
veškerá chuť i barva zeleniny uvnitř těla 
chipsů.

• Distribuce v Česku, Německu, Itálii, 
Nizozemí a dalších zemích EU 

• Patentovaná výrobní technologie

• Portfolio zaměřené na vysoce 
žádané inovativní snacky

• Téměř 100 tkalcovských strojů

• Roční výroba 8 000 0000 bm tkanin

• 90 % produkce jde na export

• Rozsáhlé technologie výroby

• Výrobní areály v Novém Hrádku, 
Novém Hrádku-Dolech a v Lubenci

• Klientské portfolio zahrnující 
Hyundai, Škodu nebo Linet 

Sumtex 

Společnost Sumtex je stabilní česká 
firma se 180letou historií. Vyrábí režné 
tkaniny zhotovované na zakázku dle 
požado vaných parametrů zákazníka. 

Velos 

Firma Velos se zaměřuje na výrobu 
kovových výrobků, včetně jejich 
povrchové úpravy. Mezi její zákazníky 
patří například mezinárodní 
společnosti LINET.

Připravované projekty
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PROČ  
INVESTOVAT 
DO CCFS?
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Jsme stabilní partner  
pro vaše investice

Široký výběr kategorií investičních akcií.

Diverzifikace mezi realitní development, pohledávky, cash pool 
a private equity.

Nekompromisní důraz na hodnoty, etiku a smysluplnost byznysu.

Profesionální systém řízení rizik a vysoká odborná úroveň managerského 
týmu i členů investičního výboru. 

Vertikální diverzifikace na úrovni podfondů, projektů, oborů,  
investorů i likvidity.
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Investiční oblasti  
Czech Capital Fund SICAV
Investice do realitního segmentu je základním pilířem naší investiční strategie.  

Veškeré realizované projekty jsou zajištěny nemovitostmi, což garantuje nižší rizikovost investice. 

Investice v rámci Private Equity oblasti směřují do majetkových účastí ve středně velkých podnicích  
a problémových aktiv s cílem jejich stabilizace a zvyšování tržní hodnoty. Průměrná doba investice je 3 až 6 let.
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Potravinářství

Naše private equity  
společnosti se orientují  

na kvalitní produkci v živočišné 
výrobě a segmentu  

slaných snacků.

Strojírenství

Výroba našich společností  
ze strojírenského portfolia  
má mezinárodní přesah,  

její produkty jsou distribuovány
do celého světa. 

Pohledávky jako  
strategická surovina

Orientujeme se na nákup 
zajištěných bankovních 

pohledávek s primárním cílem 
efektivního zhodnocení, převzetí 

majetku či obnovení firmy.

Development

V rezidenčním developmentu  
se zaměřujeme převážně  

na oblast Prahy.

Výnosové  
nemovitosti

Správa rezidenčních nemovitostí 
nám umožňuje generovat  

dlouhodobě stabilní  
výnosy. 
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Aktiva fondu
369 581 419 Kč

Aktiva fondu
22 654 688 Kč

Aktiva fondu
146 691 893 Kč

Aktiva fondu
538 928 000 Kč

100,0 %

202 351 001 Kč 0 Kč 102 038 000 Kč 304 389 001 Kč 56,5 %

159 484 372 Kč 21 645 534 Kč 42 185 178 Kč 223 315 084 Kč 41,4 %

7 746 047 Kč 1 009 153 Kč 2 468 715 Kč 11 223 915 Kč 2,1 %

Struktura majetku

Podíl
celkem

*Stav k 31. 12. 2021; zdroj: výroční zpráva fondu za rok 2021
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Jak se stát investorem?

Kontaktujte nás a domluvte si osobní schůzku.  
Detailně vás seznámíme s investičním portfoliem  

Czech Capital Fund SICAV, jeho strategií, zajištěním fondu 
i podmínkami pro vstup. 

Kontakt

>+420 777 269 554
> info@ccfs.cz

Czech Capital Fund SICAV, a. s. 
Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

www.ccfs.cz
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AVANT investiční společnost, a. s. (AVANT IS) se specializuje na zakládání 
a správu fondů kvalifikovaných investorů. V posledních letech se stal AVANT 
nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a v současnosti 
se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných 
investorů. AVANT investiční společnost, a. s. spravuje 76 investičních fondů  
s celkovou hodnotou přes 37 miliard korun k 28. 2. 2021. Své postavení 
na trhu získal AVANT IS předevšiḿ svým osobním klientským přístupem, 
zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb. Spravované fondy 
investují do komerčních nemovitostí, bytových projektů, zemědělské půdy, 
pohledávek, majetkových účastí v začínajících projektech či v existujících 
firmách, kterým pomáají v dalším rozvoji. Doplnit: AVANT investiční 
společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 
240/2013 Sb.

Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz/cz/dulezite-
informace/

Představení správce

Upozornění
Czech Capital 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. Investiční společnost 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. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém 
a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by 
měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu tak, jak 
jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odrážejí v doporučeném investičním horizontu, 
jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na  
www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat  
v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a. s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 
Praha 4, 140 008. 

Bližší informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) můžeme získat na www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace.
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CZECH CAPITAL RE SUBFUND 
Základní parametry

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu nemovitosti a zajištěné pohledávky
Emitovaný cenný papír prémiové investiční akcie (PRIA) 

prioritní investiční akcie CZK (PIA CZK) 
prioritní investiční akcie EUR (PIA EUR)

Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu akcií měsíčně
Minimální investice 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 2/6/12 měsíců dle % podílu odkupovaných investičních akcií 

 na celkovém kapitálu fondu a na objemu akcií příslušného investora
Výstupní poplatek 6 % při odkupu do 3 let 

0 % při odkupu po 3 letech
Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu NEXIA AP a.s.
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CZECH CAPITAL PE MEZANIN SUBFUND 
Základní parametry

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu úvěry a zajištěné pohledávky
Emitovaný cenný papír PE MEZANIN Kč 

PE MEZANIN EUR
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu akcií měsíčně
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta střednědobý, 4 roky
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií po uplynutí 1 roku od zahájení vydávání Investičních akcií a následně 

do 1 měsíce od konce kal. měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla obdržena žádost o odkup

Výstupní poplatek 20 % při žádosti o odkup do 3 let od úpisu 
0 % při žádosti o odkup po 3 letech od úpisu

Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu NEXIA AP a.s.
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CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND 
Základní parametry

Právní forma fondu akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu majetkové účasti
Emitovaný cenný papír Investiční akcie třídy A1

Investiční akcie třídy C1
Veřejná obchodovatelnost ne
Frekvence úpisu akcií měsíčně
Minimální investice klienta 1 mil. Kč, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Vstupní poplatek až 3 %
Investiční horizont klienta 6 let
Frekvence odkupů investičních akcií měsíčně
Splatnost odkupů investičních akcií do 4/9/12 měsíců dle % podílu odkupovaných investičních akcií  

na celkovém kapitálu fondu a na objemu akcií příslušného investora
Výstupní poplatek 3 % při odkupu do 5 let 

0 % při odkupu po 5 letech
Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu CYRRUS, a.s.
Auditor fondu KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
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Stabilita. 
Profesionalita. 
Hodnoty. 
Projekty, které mají smysl. 

Czech Capital Fund SICAV, a. s. 
Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

www.ccfs.cz
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