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Přehled nemovitostí v portfoliu Realitního fondu KB 

Informace o výplatě, výnos pro investory 3,49 %

Square Pařížská 3 City Point

Lokace Praha 4 – Budějovická Praha 1 Praha 4 – Pankrác

Obsazenost 100 % 100 % 100 %

Ocenění k 31. 12. 2019 57,8 mil. EUR 1 334 mil. Kč 18,2 mil. EUR

Meziroční změna v ocenění +2,7 % +1,2 % +2,2 %

Celková změna +11,2 % +18,4 % +15,2 %

Realitní fond KB má za sebou další velmi úspěšný rok. Kurz fondu v loňském roce vzrostl o 5,25 %. Od svého zalo-
žení v roce 2015 fond zhodnotil prostředky investorů již o 32,81 %. Hodnota všech nemovitostí v portfoliu se od 
pořízení významně zvýšila, v průměru o 14,6 %. Příjmy z nájemného byly díky 100% obsazenosti budov na maxi-
mální úrovni. Konstrukce fondu navíc generovala pro investory i dodatečný zisk plynoucí z úroků z úvěrových 
transakcí (využití finanční páky). 

Díky příznivému vývoji realizoval fond na konci ledna 2020 další výplatu přebytečného cash flow (peněžní 
prostředky, které fond získal díky příjmům z nájemného držených budov a pro které nemá využití pro investice 
nebo hrazení nákladů). Výplata byla realizována formou dílčího odkupu podílových listů, jak je definován ve statutu 
fondu. Tento způsob výplaty je pro podílníky nejefektivnější, jelikož u něj nevzniká daňová povinnost, investor 
odprodává podílové listy, které držel déle jak 3 roky. 

Výše výplaty byla stanovena na 0,0463 Kč na podílový list, což odpovídá podílu 3,49 % současné hodnoty inves-
tice klienta, platné ke konci roku 2019. 



Upozornění:

Realitní fond KB, uzavřený podílový fond, je určen pro kvalifikované investory dle zákona č. 240/2013 Sb., 

dokumentu nemusí být přiměřený pro všechny investory.

Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, 
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