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Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút podielového fondu, ktoré sú k dispozícií  
v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti 365.invest, a. s., a na www.365invest.sk. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, miera ktorého je 
závislá od investičnej stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej, môžu stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú 
investovanú čiastku. V súlade so štatútom podielového fondu môže hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených Slovenskou 
republikou tvoriť až 100% hodnoty majetku vo fonde. 
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Blockchain o.p.f. 

 

 
Základné informácie o fonde  Investičné stratégie fondu 

Vznik fondu: 2021 Cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie jeho majetku v mene EUR prostredníctvom 
aktívneho výberu akciových a dlhových investícií, pričom podiel akciových investícií 
tvorí viac ako 67% majetku. Fond môže využívať aj finančné deriváty, kde správca 
môže uzatvárať dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny jednotlivých 
investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny 
jednotlivých investícií). Investície fondu sú zamerané na globálne spoločnosti, ktorých 
činnosť súvisí s blockchain technológiou, ťažbou kryptomien ako aj službami 
spojenými s blockchainom, platobnými systémami, technologickými riešeniami a 
ďalšími súvisiacimi oblasťami. 
 
Fond je určený pre investorov, ktorí akceptujú vyššiu mieru rizika pri vyššej možnosti 
zhodnotenia investície v investičnom horizonte 5 rokov a viac. 

Referenčná mena: EUR 

Typ fondu: Štandardný podielový fond 

Depozitár fondu: 365.bank, a. s. 

Investičný horizont: min. 5 rokov 

Cena podielu: 0,009762 € 

NAV: 1 984 402,07 € 

Vstupný poplatok: do 3% (viď sadzobník poplatkov) 

Výstupný poplatok: do 1% (viď sadzobník poplatkov) 

Minimálna prvá investícia:  500 € 

Minimálna následná investícia 50 € 

 

 
 

Komentár portfólio manažéra  
Obdobie 

Výkonnosť 
fondu 

Fond vznikol v septembri 2021, preto nie je zobrazená história vývoja za prvý kvartál. 
Majetok fondu bol rozinvestovaný medzi akciové tituly spojené s blockchain 
technológiou. Ide o akciový fond určený pre dynamického a pokročilého investora, ktorý 
disponuje vysokou toleranciou voči výrazným výkyvom hodnoty investície a zároveň 
očakáva mimoriadne zhodnotenie. Investície fondu sú zamerané výlučne na globálne 
spoločnosti, ktorých činnosť súvisí s blockchain technológiou, ťažbou kryptomien ako aj 
službami spojenými s blockchainom, platobnými systémami, technologickými riešeniami 
a ďalšími súvisiacimi oblasťami. Vybrané akcie pravidelne prehodnocujeme a vyberáme 
tie, ktoré majú potenciál prekonávať ostatné blockchain akcie. Vďaka zabezpečovacím 
nástrojom je fond pripravený zmierňovať riziko výrazného poklesu v čase možnej 
ekonomickej recesie. Viac informácií o fonde nájdete na stránke: 
https://365invest.sk/fondy/blockchain-fond 

 od začiatku roka: 0,00 € 

 za posledné 3 mesiace: 0,00 € 

 za posledných 6 mesiacov: 0,00 € 

 za posledný 1 rok: 0,00 € 

 *Výkonnosť fondov k 30. 9. 2021 

 
Najvýznamnejšie investície v portfóliu 

 
 

TOP 10 

 cash EUR 
 cash USD 
 MICROSTRATEGY INC-CL A 
 ARGO BLOCKCHAIN PLC 
 NVIDIA CORP 
 CONDUENT INC 
 SILVERGATE CAPITAL CORP-CL A 
 NORSK HYDRO ASA 
 EPAM SYSTEMS INC 
 NASDAQ INC 
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% zastúpenie hlavných mien vo fonde     Štruktúra druhov aktív fondu * 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vývoj ceny podielu  
 
 

* Súčet jednotlivých položiek nemusí byť vždy 100%, nakoľko sa v majetku fondu môžu nachádzať rôzne pohľadávky/záväzky a taktiež sú pri správe fondu využívane 
priamo alebo nepriamo deriváty, ktoré môžu vytvárať pákový efekt. 
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