25 let pomáháme vlastníkům řídit jejich firmy.
Nově také společně investujeme.

BDO Investment
BDO Investment, podfond Industry, zhodnotil majetek investorů meziročně o 28 %
Praha, 31. 1. 2019
Dnes byla uzavřena a odreportována auditovaná výroční zpráva BDO Investment SICAV
a.s. („Fond“) a jeho dvou podfondů za uplynulé účetní období končící 30. 9. 2018.
V tomto účetním období byly realizovány všechny tři dosavadní investice fondu BDO
Investment SICAV a.s. („Fond“). Dvě investice uskutečnil BDO Investment, podfond
Industry („Podfond Industry“) a jednu BDO Investment, podfond Technology („Podfond
Technology“). Na základě auditovaných hospodářských výsledků obou podfondů a
ocenění hodnoty portfolia nezávislým znaleckým ústavem, zpracoval obhospodařovatel
a administrátor fondu, AMISTA investiční společnost, a.s., aktualizaci čisté hodnoty aktiv
(NAV) připadající na jednu investiční akcii obou podfondů.
NAV Podfondu Industry se v období 1. 1. 2018 – 30. 9. 2018 zvýšila o 28,23 %.
Za nárůstem stojí zvýšení tržní hodnoty portfoliové společnosti SANBORN a.s., do které
podfond vstoupil v listopadu 2017 a které se v minulém roce významně dařilo.
NAV Podfondu Technology poklesla ve stejném období o 10,76 %. Pokles souvisí s
konzervativním oceněním prozatím jediné investice podfondu, která je oceněna na
úrovni pořizovací ceny a doposud malým objemem spravovaného kapitálu podfondu.
„Jsme mimořádně potěšeni výsledky Podfondu Industry. Obě jeho stávající investice mají silný
růstový potenciál. V případě SANBORN a.s. je to zřejmé již z dnešních výsledků. Misterine
s.r.o., jakožto mladá společnost, ukáže svůj přínos, jak pevně věříme, v následujících měsících,“
říká Petr Kymlička, partner BDO Advisory s.r.o. a člen dozorčí rady Fondu.
„Pokles vykázané NAV u Technology podfondu nás příliš neznepokojuje. Start-up je obtížné v
jeho počátcích konvenčními metodami ocenit a NAV je nepřesným, byť regulátorem vyžadovaným měřítkem hodnoty investice. Bude velmi záležet, jak se naší cílové investici do biotechnologické společnosti podaří naplnit nejbližší projektové milníky. Pokud ano, povede to ke
skokovému růstu hodnoty investice podfondu. V nejbližších měsících se také soustředíme na
fundraising, což povede k rozmělnění fixních nákladů podfondu s pozitivním dopadem na
hodnotu NAV“, dodává Petr Kymlička.
Vývoj hodnoty NAV (Kč na investiční akcii)
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