
Vážený kliente, investore, partnere,
 

dovolte mi, abych Vám představil Alternativní fond POHODA a představitele. Jmenuji se
Michal Šuchaň, jsem předseda správní rady společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a. s.
a jeden z manažerů fondu. Jsem odpovědný za komunikaci s investory, partnery, také za
vyhledávání investičních příležitostí a tvorbu strategií. Můj kolega, partner ve společnosti, 
 Tomáš Solar je členem správní rady a jeho odpovědností je řízení  projektových a
operativních záležitosti fondu. 

Jsme neveřejný fond, který financuje developerské projekty, investuje do nemovitostí a
nemovitostních společností výhradně v České republice. Záměrem fondu  je především
udržovat hodnotu a konzervativně zhodnocovat finance spolupracujících investorů
prostřednictvím střednědobých investic. 

Finanční prostředky  zhodnocujeme investicemi do konkrétních projektů za podmínek
definovaných statutem fondu a po společném odsouhlasení investora, případně
spolupracujících investorů. Veškeré investice jsou zaměřeny na nemovitostní projekty a
zajištěny zástavním právem k nemovitostem.

Jasně a transparentně definujeme požadavky, očekávání a všechny podmínky, jak se stát
naším partnerem. Zároveň máme statutem přesně určené zásady a možnosti,  dle kterých
spravujeme finanční prostředky. Na smluvní bázi spolupracujeme s renomovanými a
zkušenými partnery na poli legal a compliance. Hospodaření s investičními prostředky fondu
podléhá účetnímu a daňovému auditu prováděným nezávislým auditorem.
 
Nyní zahajujeme financováni  emisí projektů „Družstvo POHODA", „Development Minářová
– Letohrad" a připravujeme emisi společnosti „POHODA Properties". Uvedené projekty mají
svou historii i výsledky, které jsme Vám dříve představili nebo rádi představíme. 

Buďte součástí naší vize o správě finančních prostředků. Věnujte se sobě, svým blízkým,
zájmům a tomu, co vám vydělává peníze. My děláme to stejné! 

 

Úvodní list předsedy správní rady 

Více než investice

PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY
 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. je správce společných investic dle ust. § zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních
fondech, ve znění pozdějších předpisů. Společnost je registrována u České národní banky jako subjekt vykonávající správu majetku srovnatelnou s
obhospodařováním, ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších
předpisů. Česká národní banka neprovádí nad činností subjektů správy majetku srovnatelné s obhospodařováním regulační dohled.

s úctou,
Ing. Michal Šuchaň


