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NEW AGE FUND získal v roce 2019 Cenu SDGs, kterou 

uděluje Asociace společenské odpovědnosti. Fond oslovil 

odbornou porotu magazínu Forbes v kategorii Mladý 

leader, která odměňuje projekty nadějných a inspirativních 

jedinců pod 30let.
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Svět, ve kterém žijeme, se mění. Mění se technologie, lidská 

společnost, ekonomický systém i životní prostředí. A mění se 

stejně dnes jako před tisíci lety. Svět se měnil i při objevení 

ohně (-790 000 př. n.  l.), kola (-5 000 př. n.  l.) i vynálezem 

demokracie (-500 př. n.  l.). Stejně tak jej změnil parní stroj 

(1765), telefon (1876) či první automobil (1886). Ovlivnily 

nás první plasty (1909), pásová výroba (1913), penicilin 

(1923), první počítač (1941), televize (1953) i internet (1972). 

Ovlivnila nás i  první generace iPhonů nebo elektromobil 

Tesla. A svět zůstává v pohybu i dnes.

Dnešní svět je navíc typický svojí dynamikou. Zrychluje se 

nejen životní styl lidí, ale také se akcelerují změny v našem 

prostředí. Populace vyspělého světa stárne, ale je také 

bohatší, chytřejší a adaptivnější vůči všem změnám a trendům. 

To přináší úplně nový pohled na mnohé problematiky a nový 

rozměr využití technologií. Současné i budoucí vynálezy  

a změny v  našem společenském i  ekonomickém systému 

tak budou mít mnohem rychlejší, intenzivnější a širší dopad  

na lidstvo.

Chtěli jsme proto vytvořit takový fond, který tyto změny 

vnímá, předvídá a reaguje na ně. Fond, který je rezistentní 

vůči investiční panice. Fond, který je chytřejší a dospělejší. 

Fond, který má silnou dlouhodobou strategii, která nehledí 

slepě pouze na výnos, ale především na udržitelný rozvoj. 

Fond, který je odpovědný nejen vůči investorům, ale i vůči 

životnímu prostředí a lidské společnosti. Investiční fond, 

který definuje svět zítřka. Ekonomiku nového věku. NEW 

AGE FUND, podfond STARTEEPO Invest.

ÚVODNÍ SLOVO

František Bostl

Předseda správní rady

INVESTUJTE S NÁMI

3
2
1

SILNÉ ZÁZEMÍ
Spolupracujeme s předními společnostmi na trhu a podléháme dohledu České národní banky. Náš tým v sobě 

kombinuje a) více než 20letou praxi v oblasti  portfolio managementu, b) rozsáhlé zkušenosti s  finančním 

trhem z vedoucích pozic významných českých investičních společností a c) neutuchající zájem o ekonomiku, 

demografické změny, technologický pokrok a trendy v  lidské společnosti. Neinvestujeme tak slepě pouze 

podle grafů a čísel, bez zkušeností a odtrženi od reality jako mnohé pasivní fondy. Investujeme po svém.

MÁME ZÁSADY
Spousta fondů o sobě tvrdí, že jsou v něčem unikátní. Mají však něco společného. Jejich jediným účelem 

je vydělávat peníze. A mnohdy bez zásad. A to především morálních. Investice do zbraní, vydělávání na 

přírodních katastrofách a lidském neštěstí či spekulace s finančními deriváty – to není nic pro nás. My chceme 

investovat morálně, a to nejen do naší budoucnosti. Zajímá nás životní prostředí a udržitelný rozvoj. Zajímá 

nás budoucnost příštích generací. Nejde nám jen o peníze. Chceme po sobě zanechat svět lepší, než jak 

jsme ho převzali. Investujeme tak pouze do firem, které projdou naším náročným investičním, a především 

morálním sítem.

VĚŘÍME NAŠÍ STRATEGII
99 % všech fondů na světě je řízeno portfolio manažery, kteří ne zcela strategii svého fondu věří, 

jelikož strategie i fond není jejich vlastní. Jedná se zpravidla o tzv. pasivní fondy, které kopírují 

určitý index či koš indexů. U nás je to jiné. Nikdo nám nediktuje, jak fond řídit. Nikdo nás netlačí 

do věcí, kterým nevěříme. Zároveň nejsme blázni spoléhající se na naivně zázračné algoritmické 

metody nebo jednotvárné strategie. Hledáme hodnotu, investujeme dlouhodobě, vybíráme si  

a nepanikaříme.
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PŘEDSTAVENÍ FONDU

ADMINISTRÁTOR

QI investiční společnost a. s.

DEPOZITÁŘ

Československá obchodní banka a.s.

AUDITOR

KPMG Česká republika s.r.o.

STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
STARTEEPO Invest je akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která v  souladu s právními předpisy vytváří 

podfondy, prostřednictvím kterých provádí svou investiční činnost. STARTEEPO Invest je investičním fondem kvalifikovaných 

investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

činnost, resp. činnost osob provádějících jeho administraci a obhospodařování, tak podléhá české i komunitární právní regulaci 

v oblasti investičních fondů, jakož i dohledu ze strany České národní banky. NEW AGE FUND je podfondem STARTEEPO Invest.

SPRÁVNÍ RADA
FRANTIŠEK BOSTL 
předseda správní rady

František již řadu let patří k nejcitovanějším ekonomům u nás. Na trhu se pohybuje 

od roku 2010 a zkušenosti sbíral na manažerských pozicích u předních finančních 

institucí. Je nejen analytik, ale především zkušený akciový trader, který byl 

zodpovědný za miliardová portfolia stovek klientů. V  rámci fondu udává hlavní 

trendy a myšlenky, včetně řízení likvidity.

DUŠAN JILČÍK
člen správní rady

Dušan se na finančních trzích pohybuje již téměř 20 let. Za svou kariéru řídil 

oddělení tradingu u  jednoho z předních českých obchodníků s cennými papíry 

a dohlížel tak na investice v řádech několika miliard korun. V rámci fondu se podílí 

na investičních myšlenkách a je zodpovědný za vztahy s investory fondu.
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UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Zakládáme si na společensky odpovědných investicích, 
a to v rámci strategie udržitelného rozvoje, který definuje 
ekonomický růst v souladu s lidskou společností i s životním 
prostředím. Hledáme příležitosti, které přinášejí nejen zisky,  
ale především lepší budoucnost příštím generacím.

EKONOMIKA NOVÉHO VĚKU
Snažíme se definovat ekonomiku nového věku. Naše 
investiční portfolio propojuje svět velkých korporací se 
světem inovativních menších a středních firem. Portfolio 
má tak ideální složení stabilnějších Blue Chips akcií 
a  dynamičtějších Mid a Small Caps. V portfoliu držíme 
výhradně akcie firem obchodovaných na regulovaných 
trzích, což nám zajišťuje dostatečnou transparentnost 
i likviditu investice.

AKTIVNÍ ŘÍZENÍ HOTOVOSTI
Jsme aktivně řízeným fondem. Můžeme tak díky tomu 
k  investicím přistupovat obezřetněji nežli pasivní fondy 
a  flexibilněji reagovat na aktuální tržní situace. V čase se tak 

mění podíl hotovosti i zastoupení jednotlivých firem v portfoliu. 

DEMOKRATICKÉ ROZVINUTÉ TRHY
Investujeme v regionech, které k nám mají ekonomicky, 

politicky a kulturně blíže než zbytek světa, a chápou význam 

slova udržitelný rozvoj a demokracie. Zaměřujeme se pouze 

na takové trhy, které pro nás nepředstavují tak vysoká 

ekonomická, geopolitická a morální rizika. Investujeme tak 

pouze na trzích demokratických států. Soustřeďujeme se 

výhradně na rozvinuté ekonomiky, ve kterých má firemní 

sektor ty nejlepší podmínky pro svůj růst. 

BUY & HOLD
Ekonomiku vnímáme jako živý organismus, který se 

neustále vyvíjí a mění. Naším úkolem je investovat do 

firem, které dokáží maximálně využít efekt hospodářského 

cyklu. Růst i krizi. Inovaci i konsolidaci. Investujeme stylem  

Buy & Hold. Firma nakoupená v portfoliu nás nepřestává 

zajímat při prvním nárůstu solidního zisku. Neprodáváme 

hodnotu. Nespekulujeme na ceně. Portfolio obměňujeme 

pouze v případě změny trendu. Ať už ekonomického,  

tak technologického.

INVESTIČNÍ STRATEGIE NAŠE PORTFOLIO

* Myšleno jako hotovost, ostatní aktiva a ostatní závazky.

Ekonomika nového věku plně vyhovuje našim stěžejním představám o moderní, výnosné a odpovědné investici. Investujeme 

tak do široké škály inovativních sektorů jako je např. elektromobilita, větrná energie, machine vision či cloud. Pro lepší představu 

o našich investicích uvádíme graf portfolia fondu dle jednotlivých sektorů k datu 31. 12. 2018.

Graf: Zainvestovanost fondu vs. akciový index S&P 500 v období červen 2018 až květen 2019. Průměrný podíl hotovosti v daném období 
činil 45 %, tzn. průměrnou 55% zainvestovanost. Nejvyšší zaivestovanosti 99 % dosáhl fond v prosinci 2018. Stalo se tak po nákupech při 
popadech na trzích. Nejnižší zainvestovanost byla naopak po významných nárůstech cen akcií v dubnu 2019.
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CÍL FONDU
Cílem NEW AGE FUND, podfondu STARTEEPO Invest , je 

poskytnout investorům dlouhodobý poměr výnos/riziko 

na úrovni akciových trhů. Výsledkem investičních činností 

fondu by nemělo být pouhé kopírování výnosu určitého 

finančního aktiva či indexu, ale výkonnost nezávislá na 

běžných investičních indikátorech jako jsou souhrnné 

akciové či úrokové indexy.

INVESTIČNÍ STRATEGIE
Investiční strategií NEW AGE FUND, podfondu STARTEEPO 

Invest, 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. Podfond se 

vyznačuje delším doporučeným investičním horizontem 10-

15 let, jemuž je strategie přizpůsobena. Podfond si zakládá 

na široké diverzifikaci aktiv napříč jednotlivými sektory 

i regiony.

INVESTOŘI
Investice do NEW AGE FUND, podfondu STARTEEPO Invest, 

mají formu nabytí investičních akcií ze strany investorů. 

Investiční akcie jsou akcie, s nimiž je mimo jiné spojeno 

i právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet 

podfondu; investiční akcie odkoupením zanikají.

Investiční akcie vydávané fondem kvalifikovaných 

investorů, na  účet podfondu, může nabýt pouze osoba, 

jež je považována za  kvalifikovaného investora dle ust. § 

272 zákona č. 240/2013 Sb., o  investičních společnostech 

a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Minimální výše počáteční investice může činit 1 000 000 CZK. 

Minimální výše následné investice může činit 100 000 CZK. 

Vkládat finanční prostředky je možné každý měsíc. Získat 

zpět finanční prostředky za aktuální hodnotu je možné každý 

měsíc bez sankčních poplatků.

Investice do  investičních akcií mohou podléhat dalším 

omezením a  právním předpisům v  různých jurisdikcích. 

Kterákoli osoba investující do  investičních akcií je povinna 

splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují 

k investorovi a k těmto investičním akciím.

PARAMETRY FONDU ZÁKLADNÍ INFORMACE
NÁZEV
NEW AGE FUND, podfond STARTEEPO Invest

ISIN
CZ0008042959

DATUM ZÁPISU
24. 11. 2017

TYP FONDU
Fond kvalifikovaných investorů

MĚNA DENOMINACE
CZK

MANAŽERSKÝ POPLATEK
1,60 % ročně

VÝKONNOSTNÍ POPLATEK
19 % z výnosu nad 10 % ročně

BLIŽŠÍ INFORMACE
www.newage-fund.com
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TRŽNÍ RIZIKO
Jedná se o nejpodstatnější a nejpravděpodobnější riziko 

pro investora. Tržní riziko je rizikem ztráty investovaných 

prostředků vlivem poklesu cen držených akcí. Ty podléhají 

tržním cenovým výkyvům, které se mohou projevit pozitivně 

i negativně na hodnotě investice, a jejichž budoucí vývoj se 

nedá nikterak s jistotou určit a předvídat.

Tržní riziko se snažíme minimalizovat širokou diverzifikací aktiv 

a řízením poměru akcie/hotovost tak, abychom předešli či 

minimalizovali případné ztráty. Fond také investuje maximálně 

100 % majetku a nevyužívá finanční páky, která by jinak vedla 

k navýšení tohoto rizika, jako tomu je u mnoha jiných fondů 

obchodujících s finančními deriváty či akciemi na marži.

MĚNOVÉ RIZIKO
Měnové riziko je vedle tržního rizika dalším velice běžným 

rizikem, které může vést k poklesu hodnoty investice. V případě 

nepříznivého vývoje na měnovém trhu může oslabit měna, 

ve které jsou denominovány nakoupené akcie ve fondu, vůči 

základní měně fondu. To se může projevit negativně na hodnotě 

investice. V opačném případě (posílení měny) naopak pozitivně.

Pro minimalizování měnových rizik máme možnost držené 

pozice měnově zajistit v  případě, kdy vyhodnotíme možné 

oslabování měn vůči základní měně fondu. V  opačném 

případě měnového zajištění fond využít nemusí a investor tak 

může profitovat na posilování měn. Riziko navíc snižujeme 

investicemi do akcií denominovaných v těch nejlikvidnějších 

a nejhodnotnějších světových měnách.

RIZIKO LIKVIDITY
Riziko likvidity se objevuje především na méně likvidních 

trzích či méně likvidních aktivech. Vlivem nízké likvidity může 

docházet k  vyšší volatilitě cen aktiv a v  případě nutnosti 

zpeněžit investici prodejem držených aktiv může nízká likvidita 

ceny aktiv negativně ovlivnit.

Riziko nechceme z principu podstupovat vůbec a investujeme 

tak výhradně na těch nejlikvidnějších světových akciových 

trzích. Riziko likvidity snižujeme také řízením podílu hotovosti 

v portfoliu.

RIZIKO EMITENTA
Investoři fondu dále podstupují riziko emitenta. V  případě 

úpadku společnosti (emitenta), jejíž akcie fond drží, se akcie 

stávají bezcenné. Stejně tak se významné finanční a jiné 

problémy emitenta projevují na zvýšeném tržním riziku.

Riziko emitenta snižujeme důkladnou počáteční i průběžnou 

analýzou emitenta a širokou diverzifikací portfolia, kdy do 

akcií jednoho emitenta může fond zainvestovat maximálně  

10 procent majetku.

HLAVNÍ RIZIKA FONDU  
A ZPŮSOB JEJICH 
ŘÍZENÍ



UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto dokumentu je určen pouze pro informativní účely a poskytuje pouze stručný přehled o NEW AGE FUND, podfondu STARTEEPO Invest, a jakkoliv nenahrazuje jeho statut 

a další dokumenty potřebné k úpisu investičních akcií. Obsah tohoto dokumentu nepředstavuje investiční, právní, daňové či jiné rady či doporučení, na něž se lze výhradně spoléhat při 

realizaci investic či jiných rozhodnutí. Návratnost ani výnos z investice do NEW AGE FUND, podfondu STARTEEPO Invest, nejsou nijak zajištěny ani zaručeny. Jakékoli údaje vztahující se 

k historickým ekonomickým výsledkům jsou uvedeny pouze pro informační účely, a nelze zajistit, ani zaručit, že budoucí ekonomické výsledky budou srovnatelné s historickými. Veškeré 

informace obsažené v tomto dokumentu byly uvedeny v souladu s odbornou péčí a v dobré víře. STARTEEPO Invest však nijak nezaručuje, výslovně ani implicitně, přesnost a úplnost 

těchto informací, a nic z toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být považováno za slib či prohlášení o budoucích výsledcích. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí,  

že investice jsou spojené s vyšším rizikem, a proto jsou vhodné pouze pro zkušené investory, kteří si jsou vědomi tohoto rizika, které může vést i ke ztrátě investice.

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1

info@starteepo.com

VÍCE INFORMACÍ

www.starteepo.com

www.newage-fund.com


