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This is a promotional communication and not an offer or call for investment.

Only a qualified investor within the meaning of Section 272 of Act No. 240/2013 of the Civil Code, may 
become an investor. Before making any final investment decision, please read the fund‘s Articles of 
Association (fund’s statute) and Key Information Document (KID), which are available in Czech at 
www.amista.cz (in some cases available only after logging into client access).

Investments in investment instruments are risky and may result in losses under unfavorable 
circumstances. Value of investment instruments changes over time and historical results are not an 
indication or guarantee of future results. Returns and yields on investments are not guaranteed. Return 
for an investor in foreign currency may increase or decrease due to fluctuations in currency exchange 
rates. Specific risks and details thereof, as well as details of investor rights, can be found in the fund's 
Articles of Association (fund’s statute), KID, or fund’s articles of incorporation (fund’s regulations).

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování.

Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než 
provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových 
informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v 
českém jazyce k dispozici na www.amista.cz.

Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. 
Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků 
budoucích. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se 
může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož 
i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve 
stanovách fondu.



Výkonnost fondu Silverline Real Estate za Q4 2022

Srovnání výkonnosti realitních FKI za rok 2022
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nové developerské projekty v roce 2022

10 % 

výkonnost od založení 1

10 % p.a. 

anualizovaná výkonnost od založení1

FACTSHEET Q4 2022 | FOND ŘEČÍ ČÍSEL

1. Výkonnost investiční třídy akcií A
Pozn.: Výkonnost za Q4 2022 je k datu 20. 2. 2023 stanovena předběžně na základě reálné výkonnosti 
fondu, pro potvrzení po zaúčtování všech transakcí.
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Vývoj ceny investičních akcií za rok 20223+ 10 %2

1. Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s.
2. Zjednodušené vyjádření anualizovaného výnosu 10 % p.a.; faktický účetní výnos odpovídá proporciální části výnosu 10 % p.a. dle principů složeného úročení; výkonnost inv. třídy A na základě reálné výkonnosti fondu
3. Není-li uvedeno jinak, týká se třídy A investičních akcií (ISIN CZ0008048154)
Pozn.: Výkonnost za Q4 2022 je k datu 20. 2. 2023 stanovena předběžně na základě reálné výkonnosti fondu, pro potvrzení po zaúčtování všech transakcí.

Anualizovaný výnos od založení fondu+ 10 %

Vývoj na trhu
Z pohledu vývoje cen na trhu novostaveb či stavebních parcel očekáváme pokračující stabilitu s občasnými 
podporami prodejů. V první polovině roku 2023 očekáváme ještě podprůměrnou aktivitu na trhu, která se bude 
postupně od podzimu společně s klesajícími sazbami zvyšovat, resp. aktuálně odložená poptávka po vlastnickém 
bydlení se na trh bude postupně vracet.

Díky vysoké inflaci, resp. růstu mezd v letech 2022 a 2023 spojeným se stagnací cen novostaveb dochází k 
návratu trhu do rovnovážného stavu. Na konci roku 2023 očekáváme již úplné smazání nadhodnocení cen 
nemovitostí.

Silverline realizovala výhodu z dobrého načasování trhu – v roce 2022 a v první polovině 2023 probíhá na většině 
projektů stavební řízení, tedy se projekty většiny jednotek z aktuální tranši investic budou prodávat v H2 2023 a 
průběhu celého roku 2024.

Progres v realizaci projektů
Fond aktuálně realizuje pět developerských projektů, tři v segmentu souboru rodinných domů (vše v blízkosti 
Prahy), dva v segmentu bytových domů. U obou projektů bytových domů (v Ostravě a v Plzni) došlo k přejednání 
cen stavby směrem dolů a aktuálně se spouštějí stavební práce. U projektů výstavby souborů RD ve Struhařově a 
Trnové pokračujeme ve stavební řízeních, projekt ve Vysokém Újezdu (zasíťované stavební pozemky s povolením 
na výstavbu luxusních vil) je již umístěn na trh. 

Výhled aktivit pro rok 2023
Stávající portfolio projektů zajistí investorům cílený výnos 10 % p.a. i během letošního roku. V letošním roce se 
chystáme spouštět větší množství nových projektů, jelikož se jedná o ideální načasování pro start projektů: tlaky 
na ceny stavebních pozemku a stavebních materiálů polevily a letos spuštěné projekty půjdou do prodejů c. v 
roce 2025, kdy již předpokládáme výrazně nižší úrokové sazby a celkové oživení ekonomiky.

Dan Vaško, partner a výkonný ředitel Silverline Real Estate

Vývoj ceny akcií3

Leden 22 30. 6. 22 30. 9. 22 31. 12. 22 2022

Hodnota akcie (CZK) 1,00 1,052 1,0752 1,10 1,10

% změna vůči počátku +5 %2 7,5 %2 10 % 10 %

Manažerský komentář

100,0 %

Q4 2022
(31.12.2022)

Leden 
2022

105,0 %

Q3 2022
(30.9.2022)

107,5 %

Q2 2022
(30.6.2022)

110,0 %
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Počet aktuálně probíhajících 
developerských projektů5 Počet nových projektů 

spuštěných v roce 20223 Celková prodejní hodnota  
probíhajících projektů (mn CZK)475+

Příprava stavebních parcel a 
případná výstavba luxusních vil ve 
Vysokém Újezdu u Prahy

VILY STRUHAŘOVVILY VYSOKÝ ÚJEZD BYTOVÝ DŮM OSTRAVA BYTOVÝ DŮM PLZEŇ

PLÁNOVANÉ 
DOKONČENÍ

CÍLOVÁ 
HODNOTA

2023 ~70 mn CZK

Kompletní rekonstrukce a 
nadstavba bytového domu v centru 
Ostravy, kde vznikne 18 bytových a 2 
nebytové jednotky

PLÁNOVANÉ 
DOKONČENÍ

CÍLOVÁ 
HODNOTA

2024 ~85 mn CZK

Development stavebních pozemků a 
8 rodinných domů
ve Struhařově u Prahy

PLÁNOVANÉ 
DOKONČENÍ

CÍLOVÁ 
HODNOTA

2024 ~145 mn CZK

Kompletní rekonstrukce a 
nadstavba bytového domu v centru 
Plzně, kde vznikne 24 bytových 
jednotek a restaurace

PLÁNOVANÉ 
DOKONČENÍ

CÍLOVÁ 
HODNOTA

2024 ~150 mn CZK

Nový 
projekt 

2022

Nový 
projekt 

2022

1. Pátým projektem fondu Silverline Real Estate je výstavba vily v obci Trnová u Jíloviště; Silverline Real Estate také aktuálně zahajuje projekt “Terasy Na Podolí” (development bytového domu na zelené louce na P4), zatím v roli 
projektového manažera; K 30.9.2022 tento projekt nebyl na rozvaze Silverline Real Estate

RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY
Development souborů rodinných domů v blízkosti velkých a rostoucích měst Rekonstrukce a výraznější rozšíření bytových domů v centrech krajských měst
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Z FKI a Speciálních fondů orientovaných na nemovitosti dosáhl Silverline 
Real Estate za rok 2022 jednoho z nejvyšších výnosů2. V rámci rezidenčního 
developmentu pak výnosu zcela nejvyššího.

9.9%

17.5%

9.5%10.0%

7.4%4

10.2%

8.6% 8.5% 8.0%4 8.0%
7.3%4 7.2%4

6.0%4
7.2%4

6.4%7.0%4
6.5%47.0%4

6.2% 6.0%

Růst hodnoty investičních akcií českých FKI orientovaných na nemovitosti rok 2022

Developerské FKI Nemovitostní FKI3

1. Výkonnost třídy A akcií na základě výkonnosti investičních akcií Silverline Real Estate; předběžný výsledek pro potvrzení po zaúčtování všech transakcí;
2. Srovnání jen pro investiční akcie kótované v CZK; srovnání základních tříd investičních akcií (bez. tzv. prémiových/VIP tříd investičních akcií)
3. Selekce populárních nemovitostních FKI; 4. Odhad na základě dopočtu maximálního výnosu definovaného ve statutu společností
N/A = data nejsou k datu publikace srovnání k dispozici; PIA = prioritní investiční akcie (investiční akcie pro externí investory) 
Zdroj: Factsheety a weby jednotlivých FKI; FKI Fondy.cz; Avant IS; Codya IS; Amista IS; Conseq; Winsdor IS; Accolade; Silverline Real Estate
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Výkonnost
ní bonus
+50% z 

nadvýnosu

VIP třída

Investorům dlouhodobě nabízíme nejvyšší očekávané výnosy mezi českými 
realitními fondy věnujícími se rezidenčnímu developmentu.

Třída A

1. Domoplan – NA MARIANSKE CESTE SICAV a.s.; podfond Domoplan SICAV a.s.; minimální investice CZK 20 mil.
Poznámka: 1. Vážený průměr mezi dvěma třídami investičních akcie (VIA a PIA)
PIA = prioritní investiční akcie; PRIA = prémiové investiční akcie
Zdroj: Webové stránky a KID jednotlivých FKI; Avant; Amista, Silverline Real Estate

Investiční akcie bez výkonnostního bonusu (min investice 1 mCZK)

7,9 %

10,0 %

6,0 %6,1 %

1,0 %
0,1 % 0,3 %

2,9 %

7,0 %

6,6 %

8,0 %
1,0 %

7,0 %

1,0 %

6,0 %

0,9 %

1,0 %

8,1 %

7,1 %

0,4 %

6,9 %
6,0 %

1,0 %

6,0 %

0,6 % 0,5 %

10,0 % 10,0 %

7,5 % 7,2 % 7,0 %
6,5 %

Preferovaný výnosGarantovaný výnos Dočasné zvýšení výnosu

VIP investiční akcie s min. 
investicí CZK 10 mil.

Výkonnostní 
bonus

+20% z 
nadvýnosu

0,5 %

8,0 %

11,0 %

6,7 %

0,5 %

0,1 %

7,7 %

1,5 %

11,1 %

8,7 %

Očekávané výnosy českých rezidenčně-developerských FKI, 2023, %

Pouze dočasné navýšení pro období 
1.10.2022 – 30.9.2024, mimo toto 

období výnos 7,1%

Pouze dočasné navýšení pro
období 1.10.2022 – 31.12.2023, 
mimo toto období výnos 7,1%

Pouze dočasné navýšení 
v období 1.8.2022 –

31.12.2023, mimo toto 
období výnos 6,9%

PIAPIA PIA PIA PIA PIA PIA PIA PIA PRIAPRIA1 PRIA

Pouze dočasné 
navýšení v 

období 1.8.2022 
– 31.12.2023



INVESTIČNÍ PODMÍNKY

Minimální investice
1,000,000 Kč 
(při rozložení investice i 100,000 Kč1)

Investiční horizont 5 let

Investiční akcie třída A 10 % p.a. preferovaný výnos2

Investiční akcie třída B
7 % p.a. preferovaný výnos2 + 
50 % z nadvýnosu

Vstupní poplatek 0-5 % z investice, dle získatele3

Výstupní poplatek4 1. rok – 30 %, 2. rok – 15 %, 3. rok – 10 %, 
po 36 měsících – 0 %

Manažerský poplatek 1,6 %5

Frekvence stanovení 
hodnoty akcie a úpisu

Kvartální báze

1. Investice 100,000 Kč je možná při rozložení investice ve výši alespoň 1 mil. Kč mezi více FKI obhospodařovaných u AMISTA IS; 2. Preferovaný výnos: zakladatelé jsou odměněni až po dosažení výnosu 
pro investory; 3. 0 % při investici přímo přes zakladatele fondu; 4. Kalkulováno z aktuální hodnoty investiční akcie; 5. Manažerský poplatek 1,6 % p.a. dle statutu je účtován z hrubého výnosu fondu 
před distribucí investorům a nesnižuje následně preferovaný výnos pro investory.
Zdroj: Silverline Real Estate

DOHLED, KONTROLA A PARTNEŘI 

DEPOZITÁŘ 
FONDU

AUDITOR

OBHOSPODAŘOVATEL A
ADMINISTRÁTOR

REGULÁTOR

DISTRIBUČNÍ 
PARTNER

ARCHITEKTONICKÁ 
STUDIA



Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů; právní forma “SICAV”

Domicil Česká republika

Název společnosti Silverline Fund SICAV, a.s.

Datum vzniku 21.1.2022

Akcionáři Dan Vaško, Martin Benroth, Vojtěch Brix 

Investiční zaměření Rezidenční development (ČR, možnost investic v rámci Evropy a Severní Ameriky)

Aktiva ve správě >150 mil. CZK

Investiční horizont 5 let

Frekvence stanovení hodnoty akcie a úpisu Kvartální báze

Investiční akcie Mezinárodně obchodovatelné (ISIN CZ0008048154 a ISIN CZ0008048162)

Veřejné obchodování Ne

Měna CZK

DOPLŇUJÍCÍ KLÍČOVÉ INFORMACE O SILVERLINE REAL ESTATE

Zdroj: Silverline Real Estate



Více na:

Pokud byste se rádi dozvěděli o Silverline 
více, ozvěte se zakladatelům: 

silverlinere.com

Dan Vaško +420 601 576 328

Výkonný ředitel Dan.Vasko@SilverlineRE.com

Martin Benroth +420 606 175 819

Investiční ředitel Martin.Benroth@SilverlineRE.com

Vojtěch Brix +420 731 748 854

Investiční manažer Vojtech.Brix@SilverlineRE.com

linkedin.com/company/silverline-real-estate

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování.

Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 
240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, 
prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých 
případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici 
na www.amista.cz.

Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech 
mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické 
výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Návratnost ani výnos 
investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může 
zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a 
podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce 
nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu.

https://silverlinere.com/cs
http://www.silverlinere.com/
https://www.linkedin.com/company/silverline-real-estate
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