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Informace pro distributory
TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen „investiční společnost“) jako obhospodařovatel a administrátor fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond,
TESLA investiční společnost, a.s. (dále jen „fond“) tímto informuje o cílovém trhu a distribuční strategii podílových listů fondu, jak byly určeny investiční
společností. Investiční společnost tímto informuje rovněž o negativním trhu jako okruhu zákazníků/investorů, kterému není investice do podílových listů fondu
určena.
Cílový trh a negativní trh

Cílový trh

Negativní trh

1

Kategorie zákazníka
dle ZPKT
Neprofesionální
zákazník
Profesionální zákazník
Způsobilá protistrana

Znalosti a zkušenosti
ve vztahu k investici
Základní investor1
Informovaný investor2
Pokročilý investor3

Schopnost nést ztráty

Riziková tolerance

Investor, který je schopen
nést ztrátu odpovídající
investiční strategii fondu

Stupeň 2 a vyšší dle
KID/KIID4

není

není

Investor, který není
Stupeň 1 dle
schopen nést žádnou ztrátu KID/KIID
Investor požadující garanci
výnosu nebo garanci
zachování kapitálu

Investor se žádnými nebo pouze se základními znalostmi a zkušenostmi ve vztahu k investici.
Investor s běžnými (standardními) znalostmi a zkušenostmi ve vztahu k investici.
3
Investor s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi ve vztahu k investici.
4
V případě odlišné hodnoty dle KID a KIID se použije nižší z obou hodnot.
2

Investiční
horizont
3 roky a více

Investiční
preference
Růst hodnoty
kapitálu
Udržení hodnoty
kapitálu

Méně než 6
měsíců

Spekulace
Vysoce likvidní
investice

Distribuční strategie
Distribuci podílových listů fondu je vhodné provádět prostřednictvím níže uvedených investičních služeb. Distributor je vždy povinen zohlednit rozsah svého
oprávnění dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“).
Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů.
Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů s investičním poradenstvím.
Portfolio management (obhospodařování majetku zákazníka ve smyslu ZPKT).
Investiční společnost je oprávněna informaci o cílovém trhu, negativním trhu a distribučních strategiích dle potřeby aktualizovat. Distributoři jsou povinni při
určení cílového trhu podílových listů zohlednit aktuální informační dokumenty fondu, zejména pak aktuální verzi statutu a sdělení klíčových informací,
dostupné na www.teslainvest.cz, případně si vyžádat součinnost investiční společnosti.

