APS SPOUŠTÍ NOV Ý PODFOND:

Podfond RHAPSODY II

První společnost typu
investičních fondů
s poradenstvím APS.
Návratnost 2,4 násobek
investice

Společnost pro
dlouhodobé investice
investora IFC
s poradenstvím APS.
Návratnost 1,3 násobek
investice

Investiční příležitost pro
kvaliﬁkované investory
s poradenstvím APS.
Návratnost 1,3 násobek
investice

Regulovaný investiční
fond s poradenstvím APS.
Očekávaná návratnost
1,5 násobek investice

Společnost pro investice
do problémových dluhů
s APS poradenstvím.
Návratnost 1,7 násobek
investice

Investice
s očekávanou
nadstandardní
návratností

Společnost specializovaná na investice IFC
s poradenstvím APS.
Očekávaná návratnost
1,4 násobek investice

APS HOLDING
Správce alternativních aktiv

Regulovaný investiční fond
s očekávanou návratností
investice 12+ % p.a.

Regulovaný investiční
fond s očekávanou
návratností investice
12+ % p.a. (plán vstupu
září 2022)

Jsme investiční ﬁrmou, jejíž jádro podnikání tvoří tři hlavní pilíře: investice
do problémových pohledávek, investice do nemovitostí a správa a vymáhání problémových pohledávek zejména
v korporátním prostředí. Během téměř
dvacetileté existence společnosti se

nám podařilo zaujmout klíčovou pozici
v 15 zemích střední a jihovýchodní Evropy, kde aktuálně působíme v oblasti správy a vymáhání pohledávek. V současné
době spravujeme okolo stovky portfolií
pohledávek po splatnosti v celkové nominální hodnotě více než 10 miliard EUR.

Tento dokument vytvořila společnost APS Holding S.A. („APS“) výhradně pro informační účely. Tento dokument nepředstavuje předběžný marketing, nabízení investic ani nabídku
či výzvu k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů a nelze jej považovat ani za veřejnou nabídku jakýchkoli investičních nástrojů nebo za základ smluvního vztahu. Nic z toho, co je
obsaženo v tomto dokumentu nelze vykládat jako doporučení investovat do investičních nástrojů nebo jako investiční poradenství. Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou
úplné a mohou být změněny. Společnost APS neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, především pokud se jedná o splnění očekávaných ﬁnančních projekcí. Očekávaná návratnost
je odhad, který nezaručuje budoucí výnos. Příjemce souhlasí s tím, že nebude tento dokument distribuovat jako celek ani jeho část bez předchozího souhlasu APS. Přijetím tohoto
dokumentu příjemce prokazuje, že se jedná o kvaliﬁkovaného investora ve smyslu čl. 2 písm. e) Nařízení (EU) 2017/1129, o prospektu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument
je určen a zaměřen pouze na osoby v členských státech Evropského hospodářského prostoru (tedy nikoli na osoby ve Spojeném království), které jsou kvaliﬁkovanými investory.
Dokument vám byl doručen na základě předpokladu, že jste osobou, které může být dokument legálně adresován v souladu s právními předpisy jurisdikce, ve které se nacházíte.

www.apscreditfund.com

APS INVESTMENTS

DOPADY KRIZE

Společnost pro alternativní investice do
problémových pohledávek v Evropě

Nárůst pohledávek po splatnosti na trhu:
příležitost k nákupu

APS Investments (APSI) je důvěryhodným
partnerem světových ﬁnančních institucí,
významných investičních fondů a soukromých investorů. V oblasti alternativních
investic a investic do problémových dluhů se pohybuje již od roku 2004. Během

téměř dvou desetiletí APSI uskutečnila
množství komplexních a významných
transakcí a pomohla otevřít trhy střední a
jihovýchodní Evropy pro velké institucionální investory.

Podfond RHAPSODY
Rhapsody, první podfond APS CREDIT FUND SICAV,
byl otevřen na podzim roku 2021. První investice proběhla v prosinci téhož roku a od té doby podfond zainvestoval již polovinu získaného kapitálu.

Koronavirová krize těžce dopadla na řadu
ﬁrem, některým docházejí peníze na byznysové projekty, přibývá problémů se splácením. Řešením může být odprodej pohledávky.
Geopolitická krize na Ukrajině navíc výrazně posílila inﬂační tlaky a po prudkém růstu cen komodit a energií začínají lidé šetřit
a očekává se, že ﬁrmy zažijí pokles poptávky. V době, kdy volné úspory už nezachrání
před inﬂací ani investice do drahých nemo-

vitostí, jejichž ceny budou navíc pravděpodobně mírně klesat, je fond s alternativními
aktivy zajímavou možností investice.
• Vyšší výnosy než poskytují nemovitosti
či private equity investice
• Na návrat jistiny není třeba čekat deset
a více let.
• Ochrana proti nepříznivému vývoji hodnoty investice díky diverziﬁ kaci napříč
aktivy, zeměmi, hodnotovými sektory.
• Stabilní proﬁ l příjmů na úrovni portfolia.

APS CREDIT FUND
Investiční fond (SICAV), podfond RHAPSODY II
Nadprůměrná očekávaná výnosnost a diverziﬁkovaný risk proﬁl
• Cílovaná částka: 25 milionů EUR
• Cílovaná očekávaná návratnost investice: 12 % p.a. (očištěno o poplatky)
• Investice denominována v CZK nebo
EUR

• Administrátor fondu: QI investiční spo•
•

lečnost, dceřinná společnost Conseq
Investment Management, a.s.
Investiční horizont: 4 roky od prvního
vstupu (plus až 12 měsíců pro vypořádání fondu)
První vstup: podzim 2022

www.apscreditfund.com

ZKUŠENOSTI
Dosažené výsledky pro investory

2010
LOAN
MANAGEMENT I.
První společnost typu
investičních fondů
s poradenstvím APS.
Návratnost 2,4 násobek
investice

2014
APS BETA
Společnost pro
dlouhodobé investice
investora IFC
s poradenstvím APS.
Návratnost 1,3 násobek
investice

2021

2013
APS ALPHA
Investiční příležitost pro
kvaliﬁkované investory
s poradenstvím APS.
Návratnost 1,3 násobek
investice

2016
LOAN
MANAGEMENT IF
Regulovaný investiční
fond s poradenstvím APS.
Očekávaná návratnost
1,5 násobek investice

2014
LOAN
MANAGEMENT II.
Společnost pro investice
do problémových dluhů
s APS poradenstvím.
Návratnost 1,7 násobek
investice

2019
DIP
Společnost specializovaná na investice IFC
s poradenstvím APS.
Očekávaná návratnost
1,4 násobek investice

2022

APS CREDIT
FUND
RHAPSODY

APS CREDIT
FUND
RHAPSODY II

Regulovaný investiční fond
s očekávanou návratností
investice 12+ % p.a.

Regulovaný investiční
fond s očekávanou
návratností investice
12+ % p.a. (plán vstupu
září 2022)
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