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Vážení investoři, vážení obchodní partneři,
 
dostáváte do rukou vůbec první výroční zprávu fondu Thein Private 
Equity SICAV, podfondu Industry. Rád bych vám poděkoval za dů-
věru a rozhodnutí investovat s námi do průmyslového odvětví. 
Všichni v několika posledních letech zažíváme velmi náročné obdo-
bí a „černé labutě“ podle teorie N. N. Taleba přicházejí častěji, než 
bychom si přáli. Myslím, že nemusím rekapitulovat vše, čím jsme 
procházeli a s čím jsme se nejen jako fond a portfoliové firmy, ale 
jako celá společnost museli vypořádat. A sotva to chvíli vypadalo, 
že pandemii covid-19 již zvládáme, přišly další silné externí fak-
tory, se kterými nikdo nemohl počítat – válka, rychlý růst inflace 
i energií. 

Přes všechny tyto negativní externí vlivy jsme úspěšně pokra-
čovali ve své strategii stavět silnou skupinu, jejíž těžiště spočívá 
v  dodávkách výrobků pro železniční a  zpracovatelský průmysl. 
Společnosti, které jsme do fondu nakupovali, jsme vybírali tak, aby 
se vzájemně doplňovaly, abychom na jejich zaměstnancích i zákazní-
cích mohli stavět. Představujeme ucelené portfolio výroby a dodá-
vek technologií a zároveň posilujeme zejména kvalitu a digitalizaci. 

Vydali jsme se cestou, na které chceme transformovat průmysl 
z konceptu „fungování ve 20. století“ do konceptu „Průmysl 4.0“, 
tedy cestou digitalizace podnikových procesů, zavádění moderních 

technologií (např. průmyslový 3D tisk, privátní 5G sítě k využívání 
sběru velkého množství technologických dat, budování IT kom-
petence v oblasti Marketplace s náhradními díly). V nadcházejícím 
období budeme dále pokračovat v harmonizaci řízení jednotlivých 
společností, ve zjednodušování a sjednocování procesů, v rozšiřo-
vání portfolia výrobků a služeb, v integraci vodíkových technologií 
a postoupíme i v akvizicích a doplňování našeho portfolia o další 
strojírenské společnosti. 

Předpokládáme, že i  v  několika dalších letech budeme čelit 
makro ekonomickým vlivům a změnám na trhu, ale chci vás ujistit, 
že jsme připraveni pružně reagovat a pokračovat ve strategii, kte-
rou jsme vám prezentovali. Geopolitická situace, vývoj inflace, růst 
ceny energií, nedostatek kvalifikovaných lidí, to vše jsou pro nás 
příležitosti k další digitalizaci výroby, k zavádění principů Průmyslu 
4.0 a k efektivním technologiím, které budou snižovat energetickou 
závislost na plynu a fosilních palivech. Skupinu chceme dál rozvíjet 
primárně v České republice a na Slovensku, ale naším cílem je inte-
grace technologií a služeb, které budou vycházet vstříc potřebám 
našich zákazníků nejen ve střední Evropě, ale i v regionu DACH 
(německy mluvících zemích), kam již dnes směřuje více než 50 % 
našich dodávek. 

 
Děkuji vám a těším se na osobní setkání.

Tomáš Budník

ÚVODNÍ SLOVO 
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Stavíme na inovacích, tradici a rodinných hodno-
tách – v takovém duchu budujeme i naše port-
folio. Zaměřujeme se na investice do tradičního 
sektoru strojírenství, zejména v oblasti železniční 
dopravy, energetiky, chemického a zpracovatel-
ského průmyslu. Zákazníkům nabízíme zkuše-
nosti a silnou synergii stabilních a prověřených 
firem. Naši experti a manažeři přinášejí do firem 
rozsáhlé zkušenosti s řízením, financováním a vy-
hledáváním akvizičních cílů. V  úzké spolupráci 
s firmami budují spolehlivou obchodní strategii, 
zodpovídají za její exekuci a díky přístupu k ino-
vativním technologiím a strategickým poznatkům 
o nových trendech pomáhají maximálně rozvi-
nout jejich potenciál. S každou společností sys-
tematicky pracujeme na rozvoji a modernizaci 
výroby, procesů a služeb. Pomáháme společnos-
tem, které mají potenciál, a investorům nabízíme 
investici do budoucnosti.

Aktivní 
vedení

Akvizicí 100% kontrolního podílu 
společnosti přebíráme aktivní strategické 

vedení, přičemž respektujeme kulturu 
společnosti, její hodnoty a předchozí 

úspěchy. 

Dlouhodobé 
partnerství

Naše portfoliové společnosti jsou zároveň 
našimi partnery, se kterými sdílíme 

dlouhodobou obchodní vizi. 
 

Unikátnost 

Budujeme portfolio ze společností, které 
se vzájemně doplňují, a vytváříme širokou 
nabídku projektů a služeb v průmyslovém 

prostředí. 
 

Koncept 
Industry 4.0

Díky partnerství s Thein Digital zavádíme 
moderní IT do řízení výroby a aktivně 

nasazujeme koncept Industry 4.0. 
 

Nákladové 
synergie

Naším cílem je integrace společností do 
jedné skupiny diverzifikované v několika 
odvětvích zaměřených na zakázkovou 
a malosériovou výrobu, která bude 

schopna využívat společný nákup, prodej 
a veškeré podpůrné funkce.

O krok 
napřed

Vidíme příležitosti, které majitelé firem 
často opomíjejí. Máme finanční zdroje, 

expertízu a zkušenosti, které nám 
umožňují je naplno využít a stát se 

předním hráčem v oboru.

 NÁŠ PŘÍSTUP  
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Naše společnosti mají dlouholetou tradici, 
české i mezinárodní zákazníky. A to nejen 
v segmentu kolejových vozidel, ale i v dalších 
průmyslových odvětvích.

— Tomáš Budník

Vytváříme silnou průmyslovou skupinu 
s  cílem podpořit digitální transformace 
a využívání nových technologií ve strojí-
renském průmyslu. Do svého port folia 
pečlivě vybíráme společnosti z oblasti tra-
dičního strojírenství, které mají odvahu 
a potenciál měnit celé odvětví. Unikátní 
synergie těchto společností v rámci fondu 
vytváří jedinečné obchodní příležitosti za-
ložené na nových trendech Průmyslu 4.0 
a posouvá podnikání na další úroveň smě-
rem k budoucnosti. Fond obhospodařuje 
AMISTA investiční společnost, a.s.

Tomáš Budník
(fyzická osoba)

Thein Private Equity  
SICAV a.s., podfond Industry

Hydrogenic
Technology s.r.o.Thein Industry s.r.o.

Cotring spol. s r.o.

SPV Cotring s.r.o.
80%

Lokorent Services s.r.o.

Ponec s.r.o.
80%

Železniční
dodavatelská s.r.o.

SPV Železniční s.r.o.
80%

Thein Private Equity  
SICAV a.s.

 PROFIL FONDU 
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Naše vize
Inovujeme, posouváme hranice, propojujeme 
odvětví a udržujeme české know-how v českých 
rukách. Spojujeme průmysl s digitálními 
technologiemi.

Naše mise
Vyhledáváme a rozvíjíme inovační 
příležitosti, stavíme na preciznosti, 
expertíze a tradici mnoha rodinných firem, 
které jsou dnes součástí naší skupiny. 
A také hledáme a nacházíme nové synergie 
mezi jednotlivými projekty.

Naše strategie
Budujeme portfolio ze strojírenských 
společ ností, které se vzájemně doplňují, 
a vytváříme tak bezkonkurenční 
škálovatelnost projektů a služeb 
v průmyslovém odvětví. Naše 
společnosti mají dlouholetou tradici, 
české i mezinárodní zákazníky a my 
jim pomáháme dále růst. S pomocí 
modernizace výroby, procesů a služeb 
rozvíjíme jejich know-how.

Statutární orgán 
představenstva
 

AMISTA investiční společnost, a.s.
IČ: 274 37 558
Pobřežní 620/3,  
186 00 Praha 8
amista@amista.cz
+420 226 233 110

Členové  
dozorčí rady

Ing. TOMÁŠ BUDNÍK
datum narození 6. října 1969
Tovární 1013 
252 43 Průhonice

 PROFIL FONDU  

„Budujeme silnou skupinu 
schopnou naplno využít 
potenciál všech společností.“

— Tomáš Budník
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Ponec je stabilní strojírenská výrobní společnost, 
která se primárně zaměřuje na zakázkovou vý-
robu strojních dílů třískovým obráběním kovů. 
Disponuje kvalitními výrobními prostředky a pro-
story, používá efektivní výrobní postupy. S  tý-
mem kvalifikovaných profesionálů nabízíme mno-
haleté zkušenosti v oborech třískového obrábění 
kovů, výroby montážních celků a svařenců.

Společnost Cotring má více než dvacet let zku-
šeností se zakázkovou výrobou lehkých i  těž-
kých svařenců z nerezu a  konstrukčních ocelí. 
Zaměřuje se na výrobu komponentů pro kole-
jová vozidla a složitých svařenců z nerezu s vy-
sokými nároky na přesnost a dokonalou kvalitu 
svarů. Cotring je česká společnost s dlouholetou 
tradicí a stabilním týmem kvalifikovaných zaměst-
nanců. Díky kvalitě svých výrobků si vybudovala 
dlouholeté strategické partnerství se zákazníky 
v Německu, Švýcarsku a Rakousku, kterým dodá-
vá 90 % své produkce. Výrobky nacházejí využití 
v největší míře v drážním, strojírenském a che-
mickém průmyslu.

Železniční dodavatelská je jedním z nejvýznam-
nějších dodavatelů náhradních dílů určených pro 
opravy železničních kolejových vozidel a navazuje 
na více než padesátiletou tradici v tomto obo-
ru. Zabývá se ale i dodávkami náhradních dílů 
pro lokomotivy nedávno vyrobené nebo moder-
nizované. Další z oblastí, ve které působí, jsou 
dlouhodobé pronájmy lokomotiv v rámci České 
republiky a EU.

Společnost se zabývá dlouhodobým pronájmem 
lokomotiv v České republice a v Evropě. Jejím 
cílem je stát se významným partnerem pro ev-
ropskou železniční dopravu.  

Společnost vyvíjí vlastní vodíkové technologie. 
Především FUEL CELL palivové články, mobilní 
čerpací stanice na vodík i další vodíkové aplikace. 
Integruje infrastrukturu pro výrobu, uskladnění, 
distribuci a prodej vodíku, včetně možného pro-
nájmu dopravních prostředků i záložních zdrojů 
a zajištění servisu provozovaných technologií.

 NAŠE ZNAČKY 

Praha
Milovice

Nymburk

Ivančice
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Naši klienti
Každý rok získáváme několik nových klientů a s těmi stávajícími udržujeme velmi dobré vztahy.

Díky tomu se báze našich spokojených zákazníků stále rozrůstá. Toto jsou někteří z nich.
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Thein Talent
Spustili jsme referral program, v němž 
mohou spolupracovníci za doporuče-
ní nového kolegy, který se ve skupině 
etabluje a úspěšně absolvuje zkušební 
dobu, získat odměnu až 40 000 Kč.

ZÁKLADNÍ PILÍŘE FONDU
Rok 2021 byl pro fond zásadní. 
Vložili jsme do něj aktiva společností 
Ponec, Cotring a Železniční 
dodavatelská. Nejprve jsme vložili 
80 % těchto společností a v roce 
2022 dokončíme vklad zbývajícího 
podílu do fondu. Tato aktiva mají 
hodnotu více než 220 mil. Kč a jsou 
tak skvělým základem fondu. 

Rail Business  
Days
Prohlubujeme vzájemné 
synergie mezi našimi 
společnostmi, čemuž 
pomohla i účast klíčových 
osob z firem Cotring, Ponec, 
Železniční dodavatelská 
a Hydrogenic Technology na 
veletrhu v Brně.

Thein 
Industry
Inovujeme, posouváme 
hranice, propojujeme 
odvětví.

TOMÁŠ BUDNÍK HOSTEM 
CREATIVE TALKS
Tomáš Budník se v červnu zúčastnil 
mimořádně zajímavé panelové diskuse 
na téma „Budoucnost energetické 
udržitelnosti a nezávislosti v Evropě“, 
kterou Creative Dock zařadil do svého 
pravidelného cyklu debat zkoumajících 
palčivé otázky současnosti. Záznam si 
můžete poslechnout na YouTube.

Implementujeme 
SAP

Spojujeme průmysl s digitálními technologi-
emi a klademe důraz na digitalizaci a nové 
technologie ve výrobních společnostech. 
Proto implementujeme SAP do našich 
výrobních společností. Jeho výhody jsou 
jednoznačné:

• detailní přehled o  pohybu zakázek ve 
výrobě,

• přehled o vytíženosti našich strojů ak-
tuálně i  v  horizontu několika příštích 
měsíců,

• přehlednější plánování a možnost rychleji 
a včas reagovat na volné kapacity,

• optimalizace výroby (parametry, techno-
logické postupy) díky nasbíraným datům,

• nahradí nekonečné tabulkové soubory, 
a usnadní tak práci našim zaměstnancům,

• aktuální stav položek a materiálu na skla-
dě je vždy k dispozici.

Optimalizace 
řízené  

dokumentace
Ve všech společnost, které jsou členy 
společnosti Thein Industry, dochází 
k  optimalizaci řízené dokumentace 
v  návaznosti na nadřazené procesy 
Thein Industry. Cílem je standardi-
zovat a  zvýšit efektivitu všech pro-
cesů společností v rámci neustálého 
zlepšování a v souladu s normou ISO 
9001:2015, podle které jsou společ-
nosti auditovány.

2021–2022
Období, ve kterém jsme představili dvě nové 

značky. S Hydrogenic Technology jsme vstoupili do 
oblasti vodíkových technologií a s Lokorent Services 

do sféry dlouhodobého pronájmu lokomotiv 
v České republice a v Evropě. 

  OBDOBÍ 2021–22 V ČÍSLECH A FAKTECH  

Cítíme, že pro vodíkové 
technologie nazrál čas. 
Vidíme, že po světě i v Evropě 
závratnou rychlostí roste 
objem investic i projektů, 
které staví na využití vodíku. 
I vzhledem k okamžitým 
synergiím se společnostmi, 
které již máme v portfoliu, 
jsou naše ambice vysoké.

— Tomáš Budník

12
Společnosti ve fondu dodávají své služby 

zákazníkům ve dvanácti evropských zemích.

80+
Thein Industry má více než osmdesát 

zaměstnanců.

5
V našem portfoliu je v současné  

době pět společností.

https://www.youtube.com/watch?v=Ry7CXjF5ZDw
https://www.thein.eu/media/filer_public/76/98/76981b9b-6ecb-4b44-b91b-e1829de12d85/video_industry_small_res.mp4
https://www.thein.eu/media/filer_public/98/ff/98ff6536-afd8-4b6e-b326-314d85d2fc15/thein_brno.mp4
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Nový fond Thein Private Equity  
SICAV se zaměří na investice  
do průmyslu. Chce získat miliardu  
korun na investice
Investujeme.cz – odborný server společnosti Fincentrum

Investiční skupina Tomáše Budníka Thein zakládá v rámci 
svého nového fondu Thein Private Equity SICAV pod-
fond Industry, který se zaměří na investice do strojíren-
ství, zejména v oblasti železniční dopravy, energetiky, che-
mického a zpracovatelského průmyslu. Podfond Industry 
zakládá Thein bez spoluúčasti, převádí do něj svá veškerá 
průmyslová aktiva, která v roce 2020 vytvořila provozní 
zisk EBITDA cca 70 milionů korun.

Podfond Industry je geograficky zaměřen především 
na český a slovenský trh. Jeho zakladatel a majitel, Tomáš 
Budník, k záměru říká: „Česko i Slovensko mají obrov-
ský výrobní potenciál i v celosvětovém měřítku, který 
chceme rozvíjet. Geograficky se sice na naše dvě země 
soustředíme, ale fond chce mít přesah do dalších zemí. 
Již dnes směruje velká část produkce do západní i střed-
ní Evropy. Navíc chceme propojit know-how průmyslu 
a IT. Záměr je jednoduchý – stavět na dvou špičkových 
kompetencích našich ekonomik, tedy moderním IT a tra-
dičním strojírenství.“

Thein plánuje do podfondu Industry získat až miliar-
du korun od kvalifikovaných a institucionálních investorů. 
Zároveň do podfondu převádí veškerá dosavadní průmy-
slová aktiva, tedy společnosti Ponec, Železniční dodava-
telskou, Cotring a Lokorent. Fond bude díky této kon-
solidaci od počátku disponovat aktivy v hodnotě stovek 
milionův korun.

Thein Private Equity SICAV, podfond Industry, již má 
ustanoveného obhospodařovatele, jímž je společnost 
Winstor. Thein se bude aktivně podílet na řízení portfolia 
společností, k čemuž Tomáš Budník dodává: „Budujeme 
špičkový tým, který bude společnosti v portfoliu aktivně 
řídit. Usilujeme vždy o stoprocentní majetkovou účast 
v investovaných společnostech. Ve spojení s naší IT sku-
pinou a rozsáhlou sítí kontaktů pak chceme těmto spo-
lečnostem pomáhat rychle růst, hledat synergie a nové 
příležitosti, budovat nové trhy v rámci Evropy a digitali-
zací naplňovat vize Industry 4.0.“

Thein Private Equity SICAV  
chce získat miliardu korun  
na investice do vodíku  
a strojírenství
FeedIT.cz

Fond Thein Private Equity SICAV investiční skupiny Thein 
Tomáše Budníka, zaměřující se na investice především do 
českého a slovenského průmyslu, si jde na trh pro inves-
tice až jedné miliardy korun. Thein Private Equity SICAV, 
podfond Industry, hledá investory na akvizice a rozvoj 
svých aktivit v oblasti strojírenství, železniční dopravy, 
energetiky i vodíkových technologií. Od 1. 3. 2022 záro-
veň fond přešel k novému obhospodařovateli, AMISTA 
investiční společnosti.

Podfond Industry zastřešuje veškerá dosavadní prů-
myslová aktiva skupiny Thein, tedy společnost Ponec, 
Železniční dodavatelskou, Cotring a Lokorent. Nyní pod-
fond Industry spouští fundraising, v jehož rámci cílí až na 
miliardu korun od kvalifikovaných investorů s minimál-
ním vkladem jeden milion korun. Jedním z cílů podfon-
du Industry jsou také investice do technologií udržitel-
né energetiky, které korespondují mimo jiné s aktivitami 
skupiny v oblasti vodíkové dopravy a které dnes o to více 
rezonují nejen s ekologickým aspektem, ale také s geopo-
litickou situací v Evropě.

„Náš fond je od počátku zaměřen na akvizice a ná-
sledný aktivní rozvoj perspektivních průmyslových firem. 
Thein Industry je v tomto jedním z mála českých fondů, 
který investuje do této oblasti. Pohybujeme se v ní přes 

dva roky a to nám dalo sebevědomí do ní vstoupit s vět-
šími ambicemi, než jsme měli na začátku. Chceme čes-
kým investorům dokázat, že investice do českého prů-
myslu mají velký význam a budoucnost. A to i vzhledem 
k nejisté situaci na trzích, dané mezinárodními událostmi 
i stále vyšší prioritou ekologických a efektivních zdrojů 
energie,“ říká Tomáš Budník, zakladatel a majitel skupi-
ny Thein. Jedním z cílů skupiny je hledat synergie a nové 
příležitosti a digitalizací strojírenství nadále naplňovat vize 
Průmyslu 4.0.

Od března přešel Thein Private Equity SICAV, pod-
fond Industry, k novému obhospodařovateli AMISTA in-
vestiční společnosti. Výkonný ředitel společnosti AMISTA 
Ing. Ondřej Horák k tomu dodává: „V České republice se 
větší část fondů kvalifikovaných investorů pohybuje spíš 
v konzervativnějších odvětvích, zejména v nemovitostech. 
Je osvěžující vidět fondy, které investují do méně obvyk-
lých oblastí. Za AMISTU mohu říci, že fond Thein Private 
Equity SICAV je z tohoto pohledu velmi zajímavý a velmi 
rádi jsme se zhostili role správce tohoto fondu. Bude za-
jímavé sledovat, jak na aktuální dynamickou situaci zarea-
gují investoři, kteří ve fondu, jako je Thein Private Equity 
SICAV, mají příležitost investovat například do vodíko-
vých technologií.“

https://feedit.cz/2022/03/17/thein-private-equity-sicav-chce-ziskat-miliardu-korun-na-investice-do-vodiku-a-strojirenstvi/
https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/novy-fond-thein-private-equity-sicav-se-zameri-na-investice-do-prumyslu-chce-ziskat-miliardu-korun-na-investice/
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Kompletní Výroční zprávu Thein Private Equity SICAV a.s., podfondu Industry, k 30. 6. 2022 si můžete stáhnout zde.

Aktiva 213 161 tis. Kč

Investiční akcie 
176 017 683 ks

Zhodnocení 8,32 % p. a.
Thein Private Equity SICAV a.s., podfond Industry, vykázal v roz-
vaze ke dni ocenění aktiva v celkové výši 213 161 tis. Kč. Ta jsou 
tvořena především majetkovými účastmi s rozhodujícím vlivem 
(kdy fond vlastní přímo či nepřímo více než 50 % hlasovacích práv 
nebo je schopen vykonávat nad společností kontrolu jiným způ-
sobem) v hodnotě 176 979 tis. Kč a vklady na bankovních účtech 
ve výši 36 182 tis. Kč. Pořizovací cena majetkových účastí s roz-
hodujícím vlivem dosáhla 152 860 tis. Kč.

Thein Private Equity SICAV a.s., podfond Industry, dosáhl v účet-
ním období od 3. 9. 2021 do 30. 6. 2022 ztráty ve výši 3 966 tis. 
Kč, kdy 3 951 tis. Kč dosáhly správní náklady fondu na obhospo-
dařování, administraci, depozitáře, znalecké posudky, právní pora-
denství, audit, odborného poradce a úpis akcií, 15 tis. Kč dosáhly 
náklady na bankovní poplatky.

Thein Private Equity SICAV a.s., podfond Industry, vydal cel-
kem 176 017 683 kusů investičních akcií třídy IAV na jméno v za-
knihované podobě, na které připadá fondový kapitál podfondu ve 
výši 195 706 tis. Kč. Hodnota jedné investiční akcie třídy IAV činí 
k 30. 6. 2022 celkem 1,08320 Kč. Celkové zhodnocení vloženého 
kapitálu vlastníků investičních akcií třídy IAV Fondu Thein Private 
Equity SICAV a.s., podfondu Industry, dosáhlo v uplynulém ob-
dobí 8,32 %.

ROZVAHA k 30. 6. 2022

AKTIVA tis. Kč

Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 36 182

v tom: a) splatné na požádání 36 182

Účasti s rozhodujícím vlivem 176 979

Aktiva celkem 213 161

PASIVA tis. Kč

Ostatní pasiva 17 455

Čistá hodnota náležející akcionářům 195 706

PASIVA CELKEM 213 161

tis. Kč

Náklady na poplatky a provize -15

Správní náklady -3 951

           b) ostatní správní náklady -3 951

Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před 
zdaněním

-3 966

Daň z příjmů  0

Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění -3 966

Z toho:

            Zisk nebo ztráta vztahující se k čistým aktivům náležející 
akcionářům investičních akcií

-3 966

SEZNAM SPOLEČNOSTÍ  
vlastněných Thein Private Equity SICAV a.s., podfondem Industry, k 30. 6. 2022

Název společnosti IČO Sídlo 

Thein Industry s.r.o. 09890971 Na Strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4

PONEC s.r.o. 09275967 Topolová 914, Mladá, 289 24 Milovice

Železniční dodavatelská s.r.o. 27181081 Na Strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4

COTRING spol. s r.o. 25063545 Na Strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4

Hydrogenic Technology s.r.o. 11936029 Na Strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4

Lokorent Services s.r.o. 09796231 Na Strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4

SPV Železniční s.r.o. 10685103 Na Strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4

SPV Cotring s.r.o. 10814388 Na Strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4

FINANČNÍ ČÁST

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování.
Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na  HYPERLINK „http://www.amista.cz“ www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, 
při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání 
měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.

https://www.amista.cz/files/thesic-theind/vz-uz-theind-thein-podfond-industry-k-30.6.2022-final-p-po-auditu.pdf
https://www.amista.cz/files/thesic-theind/vz-uz-theind-thein-podfond-industry-k-30.6.2022-final-p-po-auditu.pdf


Pomáháme společnostem, které mají potenciál,  
a investorům nabízíme investici do budoucnosti.

— Tomáš Budník


