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Produkt 

Sdělení klíčových informací 

 
Účel 

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační 

materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, 

nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty. 

BlackRock Private Infrastructure Opportunities ELTIF (dále jen „Fond“), Class H EUR (dále jen „Třída akcií“), ISIN: LU2189946366, producent BlackRock 

France SAS (dále jen „Manažer“). Manažer je zapsán v obchodním rejstříku ve Francii a dohlíží na něj Autorité des Marchés Financiers ve vztahu k tomuto KID. 

Další informace najdete na www.blackrock.com/kiid. Tento dokument je datovaný 11 listopadu 2020. 

Upozornění: Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.  

O jaký produkt se jedná? 

Typ 
Fond je podfondem společnosti BlackRock Alternative Funds SCA SICAV-RAIF, investiční společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV), která je 

organizována jako zastřešující fond ve formě korporátního partnerství omezeného akciemi (SCA), který je klasifikován jako rezervovaný alternativní investiční fond 

(RAIF) a řídí se lucemburským právním řádem. Fond je klasifikován jako evropský fond dlouhodobých investic (ELTIF) a je zařazen jako investiční fond pro regulační 

účely. 

Cíle 
Cílem Fondu je dosažení dlouhodobého kapitálového růstu a vytváření výnosů ze svých investic. 

Fond usiluje o dosažení svého cíle investováním do soukromých infrastrukturních aktiv prostřednictvím společných investic (dále jen „Společné investice“) 

spolu s finančními, strategickými nebo jinými investory třetích stran (dále jen „Sponzoři“). Fond bude usilovat o výběr Společných investic v řadě sektorů 

infrastruktury v různých zemích v Evropě, Severní Americe a dalších oblastech po celém světě. Alespoň 50 % celkových kapitálových závazků Fondu bude 

investováno v Evropě. 

Fond bude investovat do Společných investic prostřednictvím podílů (včetně vlastnických podílů (např. akcií), úroků s vlastnostmi podobnými akciovým 

cenným papírům (jako jsou půjčky, které poskytují držiteli práva na účast na zisku) a některých dalších korporátních finančních nástrojích ve formě 

financování akcionáři (např. půjček akcionářů)) v dceřiných společnostech, partnerských společnostech a dalších prostředcích společných investic (s 

výjimkou podniků kolektivního investování). Fond může také investovat do Společných investic na sekundárním základě (tj. kupovat podíly od stávajících 

investorů, nikoli od emitenta). Fond nebude držet dluhové nebo jiné cenné papíry ve Společných investicích, pokud v těchto investicích nevlastní rovněž 

majetkové cenné papíry. 

Fond se ve svých investicích nesnaží zaujímat kontrolní pozice (tj. vystupovat jako vedoucí investor). Místo toho má Fond v úmyslu investovat spolu se 

Sponzory do Společných investic. 

Při vyhodnocování příležitostí pro Společné investice a řízení stávajících Společných investic bude Fond brát v úvahu principy odpovědného investování OSN. 

Fond může rovněž doplňkově investovat do likvidních nástrojů, jako jsou hotovost, vklady nebo nástroje peněžního trhu (tj. dluhové cenné papíry s 

krátkodobou splatností). Pouze pro účely hedgingu může Fond využívat finanční derivátové nástroje (tj. investice, jejichž ceny jsou založeny na jednom či 

více podkladových aktivech). 

Investiční manažer Fondu má možnost výběru investic Fondu s ohledem na investiční omezení vztahující se na ELTIF, jakož i další investiční omezení popsaná 

v memorandech o soukromých investicích Fondu. 

Určité faktory mohou ovlivnit výkonnost jednotlivých aktiv infrastruktury a tím i cenu Společných investic, stejně jako širší ekonomický a politický vývoj, což 

může následně ovlivnit hodnotu Vaší investice. 

Návratnost Vaší investice do Fondu souvisí přímo s hodnotou podkladových aktiv Fondu, minus náklady (viz níže „Jaké jsou náklady?“). 

Období, po které máte investici v držení, je uvedeno níže v části „Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně?“. 

Zamýšlený retailový investor 

Fond je určen pro retailové investory (i), kteří mají znalosti a/nebo zkušenosti s těmito typy produktů, (ii) kteří si vyžádali vhodné investiční poradenství a (iii) kteří 

jsou schopni nést ztráty až do výše, v níž do Fondu investovali. Fond není vhodný pro retailové investory, kteří nejsou schopni udržet takovouto dlouhodobou a 

nelikvidní investici. Minimální investice pro tuto Třídu akcií je 125 000 EUR. 

Pojistná plnění 

Fond nenabízí žádná pojistná plnění. 

Podmínka 

Fond bude ukončen deset let po (i) datu, které je 18 měsíců od data, kdy byli investoři třetích stran poprvé přijati do Fondu a (ii) datu stanoveném Generálním 

partnerem podle jeho výhradního uvážení, cokoliv nastane dříve. Generální partner však může dobu trvání Fondu prodloužit až na tři další po sobě jdoucí 

jednoroční období. Fond může rovněž být kdykoliv zrušen akcionáři Fondu na základě hlasování minimálně 75 % akcionářů ve Fondu. 

http://www.blackrock.com/kiid
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Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? 

Ukazatel rizik 
Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve 

srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt 

přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích nebo proto, že Vám nejsme 

schopni zaplatit. 

Tomuto produktu jsme na škále do 7 přiřadili klasifikaci 6, což znamená 

druhou nejvyšší třídu rizika. Podle této klasifikace jsou potenciální ztráty z 

budoucího výkonu na vysoké úrovni a špatné tržní podmínky s vysokou 

pravděpodobností ovlivní naši schopnost vyplacení. Tato klasifikace není 

zaručena a může se časem změnit a nepředstavuje spolehlivý ukazatel 

budoucího profilu rizika tohoto Fondu. Nejnižší kategorie neznamená 

bezrizikovost. 

 

Pozor na měnové riziko. Měna této třídy akcií se může lišit od měny Vaší země. Protože platbu můžete obdržet v měně této třídy akcií a nikoliv v 

měně Vaší země, konečná návratnost bude záviset na směnném kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli 

zvažováno. 

Platební neschopnost některých institucí poskytujících služby, jako je bezpečné uchovávání aktiv nebo jednání jako protistrana pro deriváty či jiné nástroje, 

může způsobit finanční ztrátu Fondu. 

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. 

Pokud nebudeme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o celou investici. 

Scénáře výkonnosti 
 

  Investice EUR 10,000              

Scénáře  n/a rok  n/a roky  10 roky 

(Doporučená doba 

držení)* 

 
 

 EUR  EUR  EUR 

Kolik byste mohli získat zpět po 

úhradě nákladů 

Průměrný výnos každý rok 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Nepříznivá Kolik byste mohli získat zpět po 

úhradě nákladů 

Průměrný výnos každý rok 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
12,000 

 
3.6 

 

Střední Kolik byste mohli získat zpět po 

úhradě nákladů 

Průměrný výnos každý rok 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14,800 

 
8.1% 

 

Příznivá Kolik byste mohli získat zpět po 

úhradě nákladů 

Průměrný výnos každý rok 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
18,400 

 
13.0% 

Tato tabulka ukazuje peníze, které byste mohli získat v průběhu příštích 10 let za různých scénářů za předpokladu, že investujete 10 000 EUR. (*10 let od 

konečného data uzávěrky. Další podrobnosti naleznete v části Termín). Průměrný výnos představuje odhad ročního vnitřního výnosového procenta (IRR) 

investovaného kapitálu, kterého byste mohli dosáhnout. 

Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. 

Předložené scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti na základě dokladů z minulosti a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na 

tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. 

Tento produkt nelze vyinkasovat. To znamená, že je obtížné odhadnout, kolik byste získali zpět, pokud byste jej vyinkasovali před koncem doporučené doby 

držení. Buď nebudete moci inkasovat předčasně, nebo budete muset zaplatit vysoké náklady či utrpět značnou ztrátu, pokud tak učiníte. 

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. 

Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. 

Co se stane, pokud společnost BlackRock France SAS nebude schopna provést výplatu? 
Aktiva Fondu jsou v úschově u jejího depozitáře, State Street Bank International GmbH, lucemburská pobočka (dále jen „Depozitář“). V případě platební 

neschopnosti manažera nebudou aktiva Fondu v úschově Depozitáře ovlivněna. V případě platební neschopnosti Depozitáře nebo osoby jednající jeho jménem 

může Fond utrpět finanční ztrátu. Toto riziko je však do určité míry sníženo skutečností, že zákon a předpisy od Depozitáře vyžadují, aby svá aktiva oddělil od aktiv 

Fondu. Depozitář bude vůči Fondu a investorům rovněž zodpovědný za jakoukoli ztrátu, která vznikne mimo jiné z nedbalosti, podvodu nebo úmyslného neplnění 

jeho závazků (s výhradou určitých omezení). 

Vyšší riziko 

Ukazatel rizika předpokládá držení produktu po dobu 10 

let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud svůj 

produkt prodáte předčasně, a zpět můžete získat méně. 

Nelze vyplatit předčasně, ale je možné, že budete moci 

svůj produkt prodat. Je možné, že prodat produkt 

nebude snadné nebo že jej budete muset prodat za 

cenu, která do značné míry ovlivní návratnost investice. 

Nižší riziko 
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S jakými náklady je investice spojena? 

Náklady v čase 
 

Investice EUR 10,000 

Scénáře 

 

 
Pokud provedete odprodej po 

n/a rok 

 

 
Pokud provedete odprodej po 

n/a roky 

 

 
Pokud provedete odprodej po 

10 roky 

Celkové náklady (EUR) - - 3,150 

Dopad na výnos (RIY) za rok - - 3.15% 

Prezentace nákladů 

Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad mají celkové uhrazené náklady na potenciální návratnost investice. Celkové náklady zahrnují jednorázové, průběžné 

i vedlejší náklady. 

Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady vlastního produktu za jedno období držení. Uvedené hodnoty jsou založeny na investici 10 000 EUR. Uvedená 

čísla jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit. 

Osoba, která Vám prodává nebo poskytuje poradenství ohledně tohoto produktu, Vám může účtovat další náklady. Pokud tomu tak je, tato osoba Vám 

poskytne informace o těchto nákladech a ukáže Vám, jaký dopad budou mít celkové náklady na Vaši investici v průběhu času. 

Skladba nákladů 
 

Tato tabulka ukazuje dopad na návratnost za rok 

 
Jednorázové náklady 

Vstupní náklady 0.03% Vliv nákladů, které platíte při zahájení investice* 

Výstupní náklady 0.00% Vliv nákladů, které vznikají při splatnosti investice* 

 

 
Průběžné náklady 

Transakční portfoliové 

náklady 

 

0.02% 
Vliv nákladů spojených s naším nákupem a prodejem podkladových investic 

produktu.** 

Náklady na pojištění Žádné Vliv nákladů, které platíte za pojistnou ochranu. 

Jiné průběžné náklady 2.29% Vliv nákladů, které si každý rok účtujeme za správu investic. 

 
Vedlejší náklady 

Poplatky za výkonnost 0.00% Vliv odměny za výkonnost. 

Odměny za zhodnocení 

kapitálu 

 

0.82% 
Dopad dosaženého zhodnocení kapitálu. Výše uvedené bereme v úvahu, pokud 

investice dosáhne lepších výsledků než 7 %. 

Tato tabulka ukazuje dopad různých typů nákladů v jednotlivých letech na návratnost investice na konci doporučeného období držení a význam jednotlivých 

kategorií nákladů. 

* Vyžádejte si informace o aktuálních poplatcích od svého makléře, finančního poradce nebo distributora (včetně případných daní). 

** Tato částka je založena na odhadovaných nákladech, často se odkazuje na historická data, a proto se skutečné náklady investora mohou lišit. 

Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně? 

Doporučená doba držení: minimálně 10 let 
Vyžaduje se, abyste investici do Fondu drželi od data upsání až do konečné likvidace Fondu za předpokladu, že pokud jste retailový investor, můžete do dvou týdnů 

od data uzavření Vašeho předplatného zrušit své předplatné a požádat o vrácení svých peněz bez sankcí. Investoři by proto měli očekávat, že jejich peníze budou 

do Fondu investovány minimálně 10 let (viz výše kapitola „Doba trvání“). Společnost BlackRock nehodnotí vhodnost ani příhodnost této investice s ohledem na 

Vaši osobní situaci. Pokud máte pochybnosti ohledně vhodnosti Fondu s ohledem na své potřeby, měli byste zkontaktovat svého zástupce pro investice a vyžádat 

si příslušné odborné rady. RHP je odhad a údaj nelze brát jako záruku ani indikátor budoucího výkonu, návratnosti ani úrovně rizik. 

Jakým způsobem mohu podat stížnost? 
Pokud nejste zcela spokojeni s některým aspektem poskytnutých služeb a chcete si stěžovat, měli byste napsat svému zástupci pro investice nebo finančnímu 

poradci a kopii zaslat správci Fondu na adresu: State Street Bank International GmbH, lucemburská pobočka, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855, 

Lucemburk, Lucemburské velkovévodství. Investoři mohou mít také za určitých okolností právo podat stížnost oddělení ombudsmana společnosti AMF na 

adresu: Kancelář ombudsmana AMF, 17, Place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02, Francie (webová stránka: www.AMF-france.org/en_US/Formulaires- 

et-declarations/Contact?lst_select_form_theme_id=mediation, recepce: (+33) 1 5345 6000, linka podpory spotřebitelů: (+33) 1 5345 6200). 

Jiné relevantní informace 
Aktuální kopii tohoto dokumentu, memorandum o soukromých investicích, poslední výroční zprávu a případné další informace vydané investorům získáte od svého 

zástupce pro investice nebo finančního poradce. Postupy výpočtu nákladů, výkonu a rizik uvedené v tomto sdělení klíčových informací odpovídají metodice 

předepsané právními předpisy EU. 

http://www.amf-france.org/en_US/Formulaires-

