
JEDINEČNÝ FOND. ROZUMEM I DUŠÍ

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Období Fond

3 měsíce 1,25 %

6 měsíců 0,42 %

1 rok 16,61 %

Od počátku roku 16,61 %

Od založení 0,24 %

ČOJ na IA 1,0024 Kč

VÝKONNOST A STATISTIKA ZA UVEDENÉ OBDOBÍ K 31.12.2019

Rok Q1 Q2 Q3 Q4 YTD Od založení

2019 14,03 % 1,84 % -0,82 % 1,25 % 16,61 % 0,24 %

2018 -0,16 % -0,80 % 1,14 % -14,19 % -14,04 % -14,04 %

PARAMETRY FONDU

Název fondu: NEW AGE FUND, podfond STARTEEPO Invest

ISIN: CZ0008042959

Datum založení; zákl. měna: 24.11.2017; CZK

Vstupní poplatek: dle obchodních podmínek distributora

Manažerský poplatek: 1,60 % ročně z objemu investice

Výkonnostní poplatek: 19 % z výnosu nad 10 % ročně

Doporučený inv. horizont: 10 – 15 let

Rizikový faktor: 1 2 3 4 5 6 7

Administrátor Depozitář AuditDistributor

Investiční strategií fondu je investovat převážně do akcií
na základě hodnotové finanční analýzy daných podniků. Jedná
se o kombinaci akcií největších a nejziskovějších blue chips
společností a akcií menších podniků small caps obchodovaných
na globálních finančních trzích.

Investiční strategie tak kombinuje defenzivnější akciové investice
do předních firem se stabilním cashflow a rizikovější akciové
investice do nových, dynamických a inovativních sektorů.

Fond se vyznačuje delším doporučeným investičním horizontem
v rozsahu 10-15 let, jemuž je strategie přizpůsobena. Fond
si zakládá na široké diverzifikaci aktiv napříč jednotlivými sektory
i regiony.

Stěžejní zaměření je však výhradně na firmy z tzv. ekonomiky
nového věku, které navíc splňují naše přísné etické požadavky.
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Víte, že…

… nejziskovější transakce roku 2019 vynesla
fondu NEW AGE FUND zisk 83,76 %?
Jednalo se o akcie Avast PLC, které fond
nakoupil 21.8.2018 a prodal 6.11.2019.

Q4 2019 - ZPRÁVA O VÝKONNOSTI FONDU
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Pozn.: Graf zobrazuje vývoj ceny za posledních 12 měsíců (Kč) a výkonnost za jednotlivé měsíce (%).



Vážení investoři,

je před námi hodnocení již druhého roku fungování našeho fondu.
Tomu se obecně dařilo. A to jak v nabírání majetku pod správou,
který již činí téměř 50 mio. korun, tak i ve výkonnosti. Čistý zisk
fondu totiž dosáhl v roce 2019 výše 16,61 %.

Riziko na prvním místě
Fond se v roce 2019 zaměřil především na vyhodnocování
a management rizik. V průměru si fond držel celoročně 58,62 %
majetku v hotovosti. Jsme toho názoru, že za stávající tržní situace
nemá smysl zbytečně se vystavovat rizikům, které se v případě
zainvestovanosti stávají hrozbami. Naopak je lepší být na rizika
připraveni a vnímat je jako investiční příležitosti. Fond je tak
schopen flexibilně reagovat na jakoukoliv tržní situaci ve prospěch
investorů.

Obchodování fondu je úspěšné
Hned několikrát se nám podařilo v roce 2019 zhodnotit naše pozice.
Celkem jsme uzavřeli 87 obchodů. Z toho bylo 66 ziskových
s průměrným ziskem 16,75 %. Ztrátových bylo pouze 21 pozic, a to
s průměrnou ztrátou -19,32 %. Nominálně pak činil celkový hrubý
zisk z těchto transakcí necelé 3 mio. korun.

Děkujeme za důvěru.
S pozdravem

František Bostl
Předseda správní rady STARTEEPO Invest

KOMENTÁŘ PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY FONDU

Výhled pro rok 2020
Fond začíná rok s hotovostí ve výši téměř 82 %, jelikož jsou akcie
na svých historických maximech. Těch trhy v loňském roce dosáhly
i přes existenci značných ekonomických rizik a globálních hrozeb.
Díky volné hotovosti jsme připraveni kdykoliv do trhu vstoupit, a to
jak do stávajících firem z našeho watch listu, tak i do těch nových.

Do našeho hledáčku se nyní dostávají další růstové firmy např. ze
segmentu 5G sítí, elektromobility či softwaru. Ty vykazují velice
zajímavý fundament a hodláme do nich brzy investovat. V letošním
roce tak věříme, že fond pozitivně naváže na úspěšný rok 2019.

Za celou skupinu STARTEEPO Vám přeji vše nejlepší do nového
roku. PF 2020 zde.

SLOŽENÍ PORTFOLIA FONDU ZA UVEDENÉ OBDOBÍ K 31.12.2019

Sektorové členění

Dle měny Dle tržní kapitalizace Dle regionu

Dle jednotlivých pozic

KARO INVEST 9,60%

Hotovost* 77,34%

Facebook 3,73%

Albemarle 2,32%

Aumann 1,97%

Voltabox 1,76%

Veolia Environnement 1,21%

Suez SA 1,03%

Waste Management 1,03%

* myšleno jako hotovost, ostatní aktiva a závazky

CZKUSD EUR

15,98% 18,74% 65,28%

Hotovost*USA Evropa

77,34%16,33%7,06%

Hotovost*

77,34%

L S

9,32% 14,07%
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UPOZORNĚNÍ

Informace obsažené v tomto materiálu byly vypracovány společností STARTEEPO Invest, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Praha, Ostrovní 126/30 („společnost“). Společnost
podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů
a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje
jejich správnost. Materiál je určen pouze pro propagační účely a nenahrazuje statut fondu. Je koncipován
jako prvotní informace a nenahrazuje odborné poradenství k finančním investicím ani komplexní poučení
o rizicích. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních
instrumentů. Rozhodnutí o investici může být učiněno pouze na základě aktuálního znění statutu fondu.
Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou budoucích výnosů. Dokument byl připraven s náležitou péčí
a pozorností, společnost však neposkytuje záruky jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti.
Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost
nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami.

STARTEEPO Invest
info@starteepo.com
www.starteepo.com
www.newage-fund.com

Conseq Investment Management
fondy@conseq.cz
www.conseq.cz

KONTAKT
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Udržitelný rozvoj

Doprava budoucnosti

Digitální ekonomika

Renesance společnosti

Průmyslová revoluce 4.0

Digital ads

Leather waste industry

Víte, že…

… náš fond aktivně pracuje s podílem hotovosti
v portfoliu podle toho, jak jsou podle naše názoru
levné či drahé sledované akcie?

https://www.starteepo.com/post/pf-2020

