
 Podfond Sirius Investments Reserva investuje do široce diverzifikovaného portfolia 
alternativních aktiv, která při relativně rozumné likviditě nabízejí atraktivní, a jak ukazuje 
naprostá většina ziskových měsíců v jeho dosavadní historii, s finančními trhy málo 
korelovaný výnos. 

 Sirius Investments Reserva proto představuje vhodný doplněk k tradičním aktivům v 
portfoliích (jako jsou kupř. akcie či dluhopisy) a podstatně rozšiřuje okruh alternativních 
aktiv dostupný českým kvalifikovaným investorům.

 Za bezmála čtyři roky své existence si podfond získal důvěru stovek investorů.

Sirius Investments Reserva, třída C (kapitalizační v CZK)
podfond Sirius Investments SICAV

Obhospodařovatel Samosprávný investiční fond kvalifikovaných investorů

Právní forma   Sirius Investments SICAV

    (investiční fond s proměnným základním kapitálem)

Druh cenného papíru  Volně převoditelné zaknihované investiční akcie („IA“) s právem zpětného  
    odkupu

Strategie   Diverzifikované portfolio alternativních investičních příležitostí

Cílený výnos  4-5 % p.a. (po všech nákladech, poplatcích a daních)

Vstupní poplatek  3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Poplatek za správu (p.a.) 1 % 

Výkonnostní poplatek 10% 

Likvidita   Měsíční, vypořádání do 6 měsíců od příslušného Dne  ocenění (Dnem  
    oceněnení je poslední den každého kalendářního měsíce)

Podání žádosti o úpis IA  Měsíčně, nejpozději do 12:00 hod. předposledního pracovního dne  
    předcházejícího Dni ocenění, ke kterému chce investor IA nakoupit

Orgán dohledu   Česká Národní Banka

Administrátor   QI investiční společnost, a. s.  (člen finanční skupiny Conseq)

Auditor    PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.,

Depozitář   Česká spořitelna, a. s.

Minimální investice  1 000 000 Kč 

Reserva
Sirius Investments SICAV



Mgr. Martin Burda, MBA
Statutární ředitel

„Existuje lepší způsob - najděte jej.“
Thomas A. Edison

Tento materiál je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. 
Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Veškeré parametry 
uvedených investičních idejí jsou pouze indikativní. Tento materiál nenahrazuje odborné poradenství k finančním 
instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních 
instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání 
dalších informací se můžete obrátit na info@siriusinvestments.cz. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění je závislé 
na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům a dohledu příslušných úřadů.

Sirius Investments SICAV
Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha 1

www.siriusinvestments.cz
info@siriusinvestments.cz

John Vax, MBA, CFA
Investiční ředitel

Ing. Martin Lobotka, M.A.
Výkonný ředitel 

Modelové rozložení strategie Reserva 

Typ investičního aktiva

Cílený 
hrubý roční výnos 

v CZK 
Cílené zastoupení 

aktiva

Produkty životního pojištění 9 % 15 %

Faktoringové pohledávky 8 % 20 %

Zajišťovací produkty 8 % 15 %

Přímé půjčky jiné (překlenovací dluhopisy apod.) 10 % 20 %

Financování právních sporů 12 % 10 %

Tržní instrumenty (vč. hotovosti) 5 % 10 %

Jiné (např. pohledávky proti společnostem v insolvenci, 
financování obchodníků na finančních trzích)

8 % 10 %

Cílený roční výnos Sirius Investments Reserva* 4-5 %

*Cílený roční výnos pro investora v korunové třídě. Je uveden po odečtení všech nákladů, poplatků a daní.


