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Reálné investice s 
příběhem, kterému 

rozumíme

Bezpečný přístav, 
když jsou standardní 

aktiva drahá

Pozitivní výnos, když 
jsou úrokové sazby 

velmi nízké

Vyšší výnos při 
stejném riziku

Občas  si ale 
neuvědomují, že i 

alternativní investice 
podléhají stejným 
zákonitostem jak 

investice na 
finančních trzích!

Proč fondy kvalifikovaných investorů ? Proč alternativní investice ?



CONSEQ OPPORTUNITY FOND

Dlouhá 
pozice 

CZK/EUR

Sázka na růst 
úrokových 
sazeb v ČR 
(platit IRS)

Spekulovat na 
posílení 

komoditních 
měn

(AUD, CAD, 
RUB)

Turecké státní 
dluhopisy (bez 

měnového 
zajištění)

Nakoupit / 
držet vysoce 

úročené 
firemní 

dluhopisy

Polské státní 
dluhopisy
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CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ FOND

• Dvě solární elektrárny (FVE Myslív a FVE Zlonín)

• Celkem 4,25 MW

• V provozu od října 2010

• 63 % z celkového kapitálu

• V 1H 2018 nadprodukce 23 %

Solární elektrárny

• Holandské SPV Enern Energy Investment Coöperatief U.A.

• Dva parky (Tolkowiec a Namyslow)

• Tolkowiec je v provozu od léta 2014, Namyslow od prosince 2015 (20 + 10 MW)

• 15 % z celkového kapitálu

• Nadprodukce od počátku: Tolkowiec 7 %; Namyslow 1 %

• Pokles zelených certifikátů o 50 % způsobil odpis poloviny hodnoty těchto parků v roce 2016

Větrné parky

•20 % z celkového kapitálu

•Posuzujeme nové investiční příležitosti včetně finančních investic do fondů, které se specializují na 
obnovitelné zdroje

•Saparatec (2 %) – oblast třídění odpadů

Finanční hotovost

•Červenec a srpen – první dvě akvizice (větrný park ve Francii, joint venture s developerem větrných 
parků v Německu)

•Francie – instalovaný výkon 22 MW (bude zvyšován výkon zvětšováním turbín)

•Německo – práva na výstavbu až 36 MW

•Prostředky z CSQ EKO budou čerpány do roku 2019, cílově až 1/3 z celkového kapitálu

IMPAX NEF III

Fond obnovitelných 
zdrojů od BNP Paribas
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CONSEQ EKO-ENERGETICKÝ FOND



Česká národní banka 
zvyšuje úrokové sazby 

(1. 11. 2018 došlo již k 
čtvrtému zvýšení úrokové 

sazby v tomto roce)

Komerční banky ale 
vlivem přebytečné 

hotovosti úroky nezvedají

Růst HDP, oslabující CZK a 
inflace nad cílem ČNB 
stále hovoří pro další 

zvýšení sazeb

Fond bude téměř 
výhradně otáčet REPO s 

ČNB (velmi stabilní výnos 
1,4 % po všech 

poplatcích)

CONSEQ DEPOZITNÍ FOND
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