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Základní informace 
WOOD & Company Office Podfond  

WOOD & Company, Investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

 

Určeno pouze pro kvalifikované investory dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech („ZISIF“) 

 

Základní údaje 

ISIN CZ0008042769  

Typ fondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných 

investorů v právní formě akciové společnosti 

s proměnným základním kapitálem. 

 

Zaměření Zejména nemovitostní společnosti zaměřené na 

vlastnictví, řízení nájmů a správu především 

kancelářských budov a potenciálně ostatních 

komerčních aktiv s prime umístěním v hlavních 

městech, a v pozdějších fázích i větších 

regionálních městech, České republiky a Slovenské 

republiky. 

 

Měna EUR  

 Cenný papír zaknihovaná investiční akcie vedená v samostatné 

evidenci; bez jmenovité hodnoty 

 

Vydávání investičních akcií na základě veřejné výzvy  

Odkupy investičních akcií červen 2020 a dále čtvrtletně  

Doba trvání podfondu na dobu neurčitou  

Minimální investice 125 000 EUR, popř. 1 mil. Kč (pro § 272 odst. 1 

písm. i) bod 2. ZISIF) 

 

Investiční horizont minimálně 5 let  

Správce podfondu WOOD & Company investiční společnost, a.s.  

Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

Auditor Deloitte Audit, s.r.o.  

Regulace a právní řád Česká národní banka a Česká republika  

 

UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY: 

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho akcionářem se může stát výhradně 

kvalifikovaný́ investor dle §272 tohoto zákona. Správce 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 dodržení 

doporučeného investičního horizontu a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli 

zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu. Investiční cíle se odráží 

v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Podstupovaná rizika, poplatky 

a náklady jsou uvedeny ve statutu fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují 

návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. 

 


