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Náš záměr
•

Investujeme již od roku 2017 do společností v segmentu moderní strojírenské výroby.

•

Kupujeme prosperující společnosti, které mají pevné místo na trhu a vlastní reálná aktiva vytvářející
silný hotovostní tok.

•

Společnosti mají vlastní produkt, v němž je zhmotněno co nejvíce vlastního konstruktérského či
technologického know-how a vysoce kvalifikované lidské práce. Nejsme pouzí obráběči, svářeči
nebo montéři pro třetí strany.

•

Budujeme průmyslovou skupinu, jejíž členové hospodaří samostatně, těží však ze vzájemných
výrobních, obchodních a dalších synergií a sdílejí technologické a manažerské know-how, výrobní a
lidské kapacity.

•

Cílíme na segment malých a středních firem o obratu 100 až 500 mil. Kč – velké množství
investičních příležitostí a menší konkurence ze strany investorů.

•

Rozšiřujeme nabídku pro kvalifikované investory o další třídu aktiv, která byla donedávna přístupná
výhradně institucionálním investorům.
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Kde jsme dnes
• 5 společností ve skupině
• Celkový roční obrat přibližně 600 mil. Kč
• 350 zaměstnanců
• Celková aktiva fondu 200 mil Kč
• Přední hráč na rychle rostoucím trhu průmyslové automatizace v ČR
• Výnos pro držitele investičních akcií 12,25 % za rok 2020
• Další investiční příležitosti ve fázi rozpracovanosti
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Conseq Wealth
Management

ČESKÝ FOND LESŮ
Název fondu

Český fond lesů SICAV, a. s.

Název podfondu

Český podfond lesů (ISIN CZ0008046588)

Investiční horizont

10 let

Celkový očekávaný výnos

50 – 150 % za celou dobu existence fondu

Investiční strategie a cílová
aktiva

Akvizice lesních pozemků za účelem vytvoření nové skladby lesa a průběžného kácení bez vytváření holosečů. Přetvoření lesa
na lepší způsob hospodaření bližší přírodě za využití metody Pro Silva.

Frekvence obchodních dnů

Standardně 1x ročně k 31. 12.

Minimální objem investice

1.000.000,- CZK, resp. 100.000,- CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovanými a
administrovanými skupinou CONSEQ

Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Vstupní poplatek

max. 5 %

Výstupní poplatek

Zpětný odkup nejdříve po 5 letech. Výstupní poplatek 20 % do 7 let, 10 % do 10 let. Výstupní poplatek je příjmem fondu.
Výstupní poplatek 0 % při ukončení fondu (30. 6. 2031).

Manažerský poplatek

Max 1,35 % p. a.

Podíl na zisku pro manažera

15 % ze zisku splatných po ukončení fondu, nebo po divestici vyšší než 50 % hodnoty aktiv

Velikost fondu při založení

200 milionů Kč

Cílovaná velikost fondu

750 milionů Kč

11

ORBIT CAPITAL, CONSEQ VENTURE DEBT
Název fondu

Orbit Capital SICAV, a.s.

Název podfondu

Orbit Capital, podfond Conseq Venture Debt

Investiční horizont

7 – 9 let

Celkový očekávaný výnos

10 %+ p. a. (očekávané celkové IRR investora za celou dobu života fondu)

Investiční strategie a cílová
aktiva

Poskytování dluhového financování rychle rostoucím mladým společnostem s dominantním zaměřením na internetové podnikání
v zemích střední a západní Evropy. Měnová strategie bude součástí investiční strategie fondu. Možná reinvestice splacené jistiny
dluhu emitovaného v prvních 2–3 letech existence fondu.

Očekávaná výše pravidelné roční
6 % p. a.
dividendy
Kvartálně v průběhu prvních dvou let (2020 až 2022), následně ročně (vždy k 31. 12.). Obhospodařovatel má právo vyhlásit
Frekvence obchodních dnů
mimořádný obchodní den.
1.000.000,- CZK, resp. 100.000,- CZK v kombinaci s ostatními fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovanými a
Minimální objem investice
administrovanými skupinou CONSEQ
Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Vstupní poplatek

max. 5 %

Výstupní poplatek

50 % (při nedodržení investičního horizontu)

Manažerský poplatek

Pevný manažerský poplatek 2,5 % p. a.

Výkonnostní poplatek

0 % z výnosu do 6 % p. a., 40 % z výnosu nad 6 % p. a.

APS CREDIT FUND
Název fondu

APS CREDIT FUND SICAV a.s.

Investiční horizont

Plánované období jsou 4 roky, s možností 2x prodloužení o 1 rok, max. 6 let.

Celkový očekávaný výnos

Investiční strategie a cílová
aktiva

Plánovaným investičním cílem Fondu je dosahovat dlouhodobě průměrné výkonnosti nad 12% p. a. investicemi do souborů
pohledávek a/nebo problémových aktiv skrze poskytování kapitálu k jejich akvizici.
Cílem je nakupovat pohledávky a problémové aktiva se značným diskontem oproti tržní ceně, následné vypořádání problémové
situace a následným vytvořením profitu. Profit se typicky generuje:
• Splacením pohledávky, nebo jiným finančním vypořádaní problémové situace
• Vypořádáním problémové situace (např. převzetím podkladového aktiva – typicky nemovitosti) a následným prodejem
podkladového aktiva
• U vybraných aktiv může být uplatněna strategie dalšího zvýšení hodnotu daného aktiva před jeho prodejem.
• Vybraná aktiva (zejména nemovitosti) mohou být po dobu vypořádání problémové situace a / nebo v období do jejich prodeje
provozovány

Frekvence obchodních dnů

31. 12. 2021, 31. 3. 2022 poté bude fond uzavřen

Upisovací období
(předpokládané)

1. 10. 2021 až 30. 12. 2021

Minimální objem investice

1.000.000,- CZK

Typ fondu

Fond kvalifikovaných investorů

Vstupní poplatek

max. 3,1 %

Výstupní poplatek

95 % během investiční periody

Manažerský poplatek

1,5 % p. a. z NAV

Cílovaná velikost fondu

EUR 50 mil. (včetně finanční páky)
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THEIN . Private Equity SICAV.
PROČ BYL FOND ZALOŽEN ?
Průmyslové aktivity jsme začali jako family oﬃce, ale vnímali jsme, že je to zajímavá příležitost k dalším akvizicím i
rozvojovým projektům jako např. digitalizace výroby nebo využívání nových technologií.
Veškeré průmyslové aktivity již přesouváme do fondu a hledáme nové příležitosti.
Naším cílem je udržet české společnosti a jejich know-how v českých rukách, podpořit rodinné podniky v jejich
dalším rozvoji, digitalizovat a automatizovat jejich výrobní procesy a díky moderním technologiím posouvat
železniční průmysl směrem k budoucnosti.
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THEIN . Private Equity SICAV.
Fond investuje do 100% či majoritních podílů
ve společnostech působících v oblasti průmyslu, konkrétně v těchto 3 hlavních pilířích.

Železniční průmysl
Budujeme unikátní seskupení
společností v oblasti výroby v
železničním průmyslu. Ať už jde o
společnosti vyrábějící různé
komponenty, nebo o ty s vlastními
produkty jako jsou tramvaje,
lokomotivy apod.

Strojírenství v energetice
Zajímáme se o strojírenské ﬁrmy
působící v energetice, od
kompetencí těžkého strojírenství,
přes kompletní dodávky zařízení a
systémů do tepláren, až po
komponenty pro navazující odvětví,
zejména pro petrochemický
průmysl.

Technologie pro
zpracovatelský průmysl
Hledáme příležitosti v oblasti
chemického a potravinářského
strojírenství, kde máme již dnes skvělé
reference v portfoliových
společnostech. Dále rozvíjíme
vodíkový pohon (fuel cell) a také
využití vodíku v energetice.
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