Představení správce
AVANT investiční společnost, a.s. se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů.
V posledních třech letech se stal AVANT nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a
v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů vůbec. AVANT
spravuje 115 fondů s celkovou hodnotou majetku přes 46 mld. Kč (k 31.12.2020). Své postavení na trhu
získal AVANT především svým osobním klientským přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou
poskytovaných služeb. Spravované fondy investují do komerčních nemovitostí, bytových projektů,
zemědělské půdy, pohledávek, uměleckých děl a majetkových účastí v začínajících projektech či v existujících
firmách, kterým pomáhá v dalším rozvoji.

Upozornění
TUTAMEN SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně
kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních
fondech.
Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně
investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší
výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a
dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména
zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu.
Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. Další
důležité dokumenty naleznete na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/. V listinné podobě lze
uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s.. Uvedené informace mají
pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle
ustanovení občanského zákoníku.

Více informací o fondu
Vám podají:
Ing. Petr Krušina
Ředitel správy majetku fondu
Mobil: +420 770 196 138
Telefon: +420 277 000 142
E-mail: krusina@avantfunds.cz

Ing. Jan Krejsa
Předseda dozorcí rady a člen investičního výboru
Mobil: +420 608 232 228
Telefon: +420 910 610 319
E-mail: jan.krejsa@tutamen.cz

Kontakt Správce:
AVANT investiční společnost, a.s.
ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B)
186 00 Praha 8
Telefon: +420 277 000 144

Kontakt na fond:
TUTAMEN SICAV, a.s.
VAN GRAAF
Václavské náměstí 834/17 (5.patro)
110 00 Praha 1
www.TUTAMEN.cz
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