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RG INVESTMENT OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND
Real Estate fond kvalifikovaných investorů je zaměřen na investice do prestižních nemovitostí.
Stávající portfolio zahrnuje unikátní kombinaci nemovitostí se stabilními výnosy, atraktivních
developerských projektů a residenčních nemovitostí.
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PŘEDSTAVENÍ PORTFOLIA FONDU

Multifunkční komplex
U Zlatého kříže

Multifunkční komplex
U Tří korun

Residenční nemovitost
Praha, Josefov

Developerský projekt
Praha, Hodkovičky

Nově vznikající polyfunkční objekt na Velkém náměstí v
Písku kombinuje prominentní a dostupné komerční prostory
a moderní bydlení s vlastním parkováním. Stabilním
nájemcem prostor určených k podnikání je Komerční
banka . Smlouva o pronájmu je v současné době podepsána
do roku 2026 s opcí do roku 2031. Další komerční prostory
jsou vhodné především pro retailové podnikání. Nově
vzniklé byty různých dispozic a výměr poskytují komfortní
klidné bydlení při současné snadné dostupnosti veškerých
služeb.

Promotérem a zároveň odborným poradcem RG Investment otevřeného
podílového fondu je společnost RG Investment, a.s. (RGI) - tato moderní investiční
společnost staví na více než 25leté zkušenosti z oblasti Real Estate, informačních
a komunikačních technologií, zdravotnictví či ekologického zemědělství.
Společnost RGI se podílela na více než dvoumiliardových investicích právě do
oblasti Real Estate projektů. Zároveň má společnost v portfoliu několik úspěšných
obchodních transakcí v hodnotě bezmála jedné miliardy korun.
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Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle §
272 tohoto zákona. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle
společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00, Praha 8. Další důležité informace pro investory na https://
www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

