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Vážení investoři,

na trhy se nám vrací volatilita. Pro náš fond to tak znamená více
příležitostí a aktivity. A přestože se krátkodobé poklesy nevyhnuly
ani naší výkonnosti, jakožto dlouhodobí investoři máme spíše
důvody k radosti nežli ke smutku. Krátkodobá ztráta totiž znamená
příležitost pro vytvoření dlouhodobého zisku. A tak vnímáme dění
během posledního čtvrtletí roku 2018, na které jsme tak trpělivě
čekali.

Obezřetné budování portfolia
První výpočet ceny investiční akcie proběhl v březnu. První investice
fondu pak až 14. května. Obezřetnost nás provázela až do října, kdy
naše investiční aktivita byla minimální a připravovali jsme
se na budoucí příležitosti, kterých jsme identifikovali rovných 40,
a to ve formě našeho stock listu. Na konci září bylo v akciích
alokováno 51,85 % fondu. Díky říjnovým poklesům se ale objevily
nové příležitosti a zainvestovanost tak díky tomu na konci října
vzrostla na 78,04 %, v listopadu na 93,27 % a v prosinci po dalších
poklesech až na 99,07 %.

Aktivní management přinesl zisky
Rok 2018 nebyl ale pouze o poklesech. Díky aktivnímu
managementu se nám podařilo uzavřít několik ziskových transakcí.
V listopadu to bylo 15,6 % (Materialise), 25,42 % (Avast)
a 14,57 % (Voltabox). V prosinci 18,75 % (Deere), 17,17 %
(Vestas), 14,95 % (Siemens Gamesa) a 47,24 % (Materialise).

Děkujeme za důvěru.
S pozdravem

František Bostl
Předseda správní rady STARTEEPO Invest

ETICKÝ INVESTIČNÍ FOND EKONOMIKY NOVÉHO VĚKU
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY FONDU

Připraveni na růst
Portfolio jsme celé čtvrtletí pečlivě stavěli za účelem dynamické
výkonnosti. Ta by měla být v případě námi držených titulů i nadále
tažena silným a přesvědčivým růstem tržeb a zisků. Pro rok 2019
se zaměřujeme na maximální diverzifikaci rizik a na aktivní
management s důrazem na podhodnocená růstová aktiva. Portfolio
je nyní poskládáno i tak, aby na výkonnost firem měly hrozby
obchodních válek či Brexitu dlouhodobě minimální dopad. I při
konzervativních odhadech tak očekáváme pozitivní rok.

Etika nejen v portfoliu
Společnost STARTEEPO s.r.o. v roce 2018 věnovala sto tisíc korun
na dobročinné účely. Tato částka poputovala mezi čtyři neziskové
subjekty starající se o nemocná a opuštěná zvířata.

Na závěr mi dovolte popřát Vám všem vše nejlepší do nového roku.
A to nejen v investicích.

Název fondu: NEW AGE FUND, podfond STARTEEPO Invest

ISIN: CZ0008042959

Datum založení; zákl. měna: 24.11.2017; CZK

Vstupní poplatek: dle obchodních podmínek distributora

Manažerský poplatek: 1,80 % ročně z objemu investice

Výkonnostní poplatek: 19 % z výnosu nad 10 % ročně

Doporučený inv. horizont: 10 – 15 let

Rizikový faktor: 1 2 3 4 5 6 7

Administrátor Depozitář AuditDistributor

Investiční strategií fondu 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.

Fond se vyznačuje delším doporučeným investičním horizontem
v rozsahu 10-15 let, jemuž je strategie přizpůsobena. Fond
si zakládá na široké diverzifikaci aktiv napříč jednotlivými sektory
i regiony.

Stěžejní zaměření je však výhradně na firmy z tzv. ekonomiky
nového věku, které navíc splňují naše přísné etické požadavky.

Období Fond

3 měsíce -14,19 %

6 měsíců -13,21 %

1 rok -14,04 %

Od počátku roku -14,04 %

Od založení -14,04 %

ČOJ na IA 0,8596
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* myšleno jako hotovost,
ostatní aktiva a ostatní závazky

Facebook 8,99 % Itron 3,89 % Deere & Co 2,46 % Expedia Group 1,55 %

Voltabox 5,77 % Alphabet 3,73 % Infineon Technologies 2,18 % Cognex 1,49 %

Lumentum Holdings 5,76 % Aumann 3,69 % Siemens Gamesa 2,03 % Grubhub 1,48 %

Microsoft 5,58 % Waste Management 3,66 % Veolia Environnement 1,97 % Amazon 1,24 %

Fresenius 5,33 % SLM Solution Group 3,39 % Intuitive Surgical 1,97 % IPG Photonics 1,24 %

Avast 4,98 % Albemarle 3,17 % ASML Holdings 1,94 % Paypal Holdings 1,15 %

Nvidia 4,40 % ISRA Vision 3,05 % Solaredge Technologies 1,93 % Netflix 1,10 %

Electronic Arts 4,33 % Rockwell Automation 2,89 % Booking Holdings 1,89 % Vestas Wind Systems 0,83 %

NEW AGE FUND investuje do jediné spolehlivé komodity na světě.
Do budoucnosti. Nejde nám jen o pouhý výnos, ale i o etický aspekt
našich investic. Ekonomika nového věku tak plně vyhovuje našim
stěžejním představám o moderní, výnosné a odpovědné investici.
Firmy, do kterých investujeme pracovně dělíme do pěti segmentů,

a to Průmyslová revoluce 4.0, Doprava budoucnosti, 
Udržitelný rozvoj, Digitální ekonomika
a Renesance společnosti.

Jsme aktivně řízeným fondem a můžeme tak díky tomu
k investicím přistupovat obezřetněji nežli pasivní fondy
a flexibilněji reagovat na aktuální tržní situace. Podíl hotovosti
říká, jak v krátkodobém a ve střednědobém horizontu věříme
trhu, a jak moc jsme připraveni na nové příležitosti.

Zde je graficky vyobrazeno naše portfolio 
dle zaměření firem, regionu, tržní 

kapitalizace a měny.



DISCLAIMER: Informace obsažené v tomto materiálu byly vypracovány společností STARTEEPO Invest, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Praha, Rybná 14 („společnost“). Společnost podléhá regulaci a dohledu České
národní banky. Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé
či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost. Materiál je určen pouze pro propagační účely a nenahrazuje statut
fondu. Je koncipován jako prvotní informace a nenahrazuje odborné poradenství k finančním investicím ani komplexní poučení
o rizicích. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Rozhodnutí
o investici může být učiněno pouze na základě aktuálního znění statutu fondu. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou
budoucích výnosů. Dokument byl připraven s náležitou péčí a pozorností, společnost však neposkytuje záruky jeho přesnosti,
správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv
je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami.

STARTEEPO Invest
info@starteepo.com
www.starteepo.com
www.newage-fund.com

Conseq Investment Management
fondy@conseq.cz
www.conseq.cz

KONTAKT

Pod dohledem Člen skupiny


