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Praha, 8. ledna 2014

ČS nemovitostní fond loni přinesl svým investorům zhodnocení 3,2 %
 ČS nemovitostní fond dosáhl v roce 2013 zhodnocení 3,2 %
 Za poslední 3 roky přinesl fond svým investorům výnos 3,1 % ročně
 Do fondu investovalo přes 14 tisíc investorů, vlastní kapitál fondu činí 3,1 mld. Kč
ČS nemovitostní fond spravovaný investiční společností REICO České spořitelny přinesl svým investorům
v roce 2013 výnos 3,2 %. Zhodnocení fondu za poslední 3 roky dosáhlo 3,1 % p.a. Dosažený výnos tak
potvrdil téměř pětiletou stabilní výkonnost fondu a byl v souladu s očekávaným zhodnocením za minulý rok.
Aktuální hodnota podílového listu ČS nemovitostního fondu je 1,0361 Kč.

„Investice do ČS nemovitostního fondu je zejména pro konzervativně laděného investora velmi dobrou
příležitostí pro zhodnocení jeho finančních prostředků, přičemž výhody investování do fondu podtrhuje i fakt,
že jeho výnos prakticky neovlivňuje přetrvávající nízké úrokové prostředí,“ uvedl Martin Skalický, generální
ředitel a předseda představenstva investiční společnosti REICO České spořitelny.

Vývoj hodnoty podílového listu ČS nemovitostního fondu za poslední tři roky

Do prosince 2013 investovalo do ČS nemovitostního fondu téměř 14 400 investorů. Současná hodnota vlastního
kapitálu fondu činí přes 3 mld. Kč. ČS nemovitostní fond je největší otevřený podílový fond nemovitostí v České
republice a zároveň je fondem nejstarším. Fond v současné době vlastní osm budov, z toho čtyři v Praze a po jedné v
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Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a v Bratislavě. Nejnovějším přírůstkem v portfoliu fondu je loňská akvizice
multifunkční budovy Trianon v Praze na Budějovické ulici.

Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny:

Helena Matuszná
Tisková mluvčí ČS
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz

Česká spořitelna v číslech:
Téměř 1,5 milionu klientů využívá přímé bankovnictví České spořitelny; 1. banka v ČR v objemu aktiv (958,17 mld. Kč, při výši zisku 8,15 mld. Kč); 3 hlavní
kanály přímého bankovnictví – SERVIS 24 (Telefon, Internet a GSM); 4 hlavní skupiny klientů - drobní klienti, malé a střední firmy, města a obce; a velké
korporace; přes 5,3 milionu klientů - největší počet klientů v ČR; klienti mají 6 možností, jak obsluhovat svůj účet: osobně v pobočce, prostřednictvím sběrného
boxu, přes telefon, internet, bankomat, mobilní telefon; kterémukoli z klientů je k dispozici 25 poboček v ČR otevřených 7 dní v týdnu (celkem má ČS 653
poboček), protože klienti ČS nejsou vázáni k jediné pobočce; 11 dceřiných společností pokrývajících komplexně finanční potřeby klientů; 15 regionálních
korporátních center pro klientelu malých a středních firem; 153 bankomatů pro nevidomé v ČR; více než 180 let tradice; 1 497 bankomatů a platbomatů; 10 925
profesionálních zaměstnanců. Údaje k 30. červnu 2013. Finanční ukazatele jsou konsolidované, vypočtené podle mezinárodních standardů pro finanční
výkaznictví.
Užitek, který přinesla práce České spořitelny v roce 2012 klientům a ekonomice:
České spořitelna a Stavební spořitelna ČS poskytly klientům v roce 2012 úvěry na bydlení ve výši 41,8 mld. Kč, jejichž prostřednictvím si pořídilo či
zrekonstruovalo bydlení téměř 40 000 rodin. ČS podporuje i českou ekonomiku: za rok 2012 odvedla státu na daních 4,175 mld. Kč. Je druhým
nejvýznamnějším plátcem daní v české ekonomice a prvním v bankovním sektoru. Pro českou ekonomiku také ČS od roku 2002 získala od Evropské investiční
banky celkem 950 mil. EUR (cca 23,9 mld. Kč). Většina prostředků je použita na financování malých a středních podniků, projekty veřejného sektoru, oblast
energetiky a životního prostředí. V roce 2012 financovala ČS celkem 45 bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem 38,6 MWe. Od roku 2007 pak
financovala celkem 128 bioplynových stanic s celkovým výkonem 98,5MWe, čímž přispěla nejen ke stabilizaci zemědělských podniků, ale i k zvýšení
zaměstnanosti na venkově. ČS myslí také na českou společnost: Nadace České spořitelny poskytla během necelých 11 let (včetně roku 2012) české
společnosti přes 165 mil. Kč. Jen v roce 2012 rozdělila Česká spořitelna více než 80 mil. Kč na veřejně prospěšné účely. Dnů pro Charitu, které pořádá Česká
spořitelna pro své zaměstnance, se v minulém roce 2012 zúčastnilo 1879 dobrovolníků. ČS se díky projektu Dětská atletika podílela na vyškolení více než 200
trenérů a „rozhýbala“ tak více než 10 tisíc dětí. Ke konci roku 2012 bylo 119 bankomatů ČS uzpůsobeno pro nevidomé klienty a 384 poboček mělo
bezbariérový přístup.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
Česká spořitelna si je dobře vědoma své zodpovědnosti vůči společnosti, ve které působí. Již od počátku svého vzniku v roce 1825 se aktivně podílí na
veřejném životě, o svůj zisk se dělí se společností a přispívá k jejímu rozvoji. Dlouhodobě se zabývá vzděláváním, a to jednak v oblasti zvyšování finanční
gramotnosti české veřejnosti a dále také spolupracuje s vysokými školami – poskytuje stáže, přednášky, podporuje studentské projekty, atd. Další klíčovou
oblastí její společensky odpovědné strategie je podpora sociálního podnikání. Ve snaze jít tím nejlepším možným příkladem umožňuje svým zaměstnancům
věnovat dva pracovní dny v roce na charitativní a obecně prospěšné účely. Podporuje také individuální dobrovolnictví svých zaměstnanců i klientů grantovými
programy. V roce 2002 se stala zřizovatelem Nadace České spořitelny, jejímž hlavním cílem je pomáhat těm, od kterých se společnost často odvrací. Z
prostředků nadace jsou finančními dary podporovány neziskové charitativní organizace a sdružení, jako např. Charita Česká republika, Život 90, Palata domov pro zrakově postižené, Sananim, Drop In či například Nadační fond Livie a Václava Klausových. V srpnu 2012 založila Česká spořitelna Nadaci
Depositum Bonum (z lat. dobrý vklad či dobrá úložka), aby české společnosti vrátila zpět nevybrané peníze ze zrušených anonymních vkladních knížek.
Nadace Depositum Bonum podporuje konkurenceschopnost České republiky v oblasti vzdělávání. Svou společenskou zodpovědnost na finančním trhu
prezentuje Česká spořitelna iniciativou politiky zodpovědného úvěrování. V lednu 2008 stála také u zrodu Poradny při finanční tísni, nezávislé organizace,
prvním svého druhu v ČR.
Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU. Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby
16,6 milionům klientů v 2 900 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku). K prvnímu
pololetí 2013 dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group 210,2 mld. EUR, čistý zisk činil 301,2 mil. EUR a poměr nákladů k výnosům 52,8%.
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