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TESLA Info: 04/2020/aktuálně
Vážení obchodní partneři,
za společnost TESLA investiční společnost, a.s. a speciálnínemovitostní fond REALITA. Dle vyjádření představitelů Léčebnýchlázní Bohdaneč, lázně mají dostatek likvidity a nehrozí tak jejichfinanční nestabilita. Jejich současné opatření je z důvodu reakce nasoučasnou situaci.
Zároveň Vás informuji o tom, že se všemi dlouholetými astrategickými nájemci, kteří nemohou vykonávat svou činnost, jsmese domluvili na odkladu nájemného. V žádném případě na prominutínájemného. Odklad nájemného nemá žádný vliv na kurz podílovéjednotky.
TESLA investiční společnost, a.s., je svou strategií speciálníhonemovitostního fondu REALITA výrazně konzervativní. Toto jsmedeklarovali prostřednictvím webinářů a tiskových zpráv již předdvěma lety. Konkrétní čísla jsou k dispozici nahttps://www.teslainvest.cz/fond-realita/vysledky-hospodareni/). Neníse tedy třeba obávat žádných nepředvídatelných situací. Vše běžíbez jakýchkoliv problémů.
Naši společní klienti, všichni investujeme do reálných nemovitostí cožje skutečná hodnota. Které tu budou stát i po skončení krize spojené



s koronavirem. Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat.Jsem připraven Vás informovat o všech aktuálních krocích, které vsouvislosti s koronavirem i v souvislosti s novými investicemi tentorok provádíme. O plánech na tento rok se můžete dočíst zdehttps://www.teslainvest.cz/tesla-investicni-spolecnost-se-pripravuje-na-dalsi-strategicke-investice/.
Všichni jsme na stejné lodi. Prosíme Vás o trpělivost a pomoc přiřešení dotazů Vašich poradců a klientů.
Naše centrála nepřerušila provoz, pouze na základě doporučenívlády České republiky omezila fyzický kontakt s klienty.Jsme Vám plně k dispozici na telefonu.Pondělí až pátek od 8 do16 hodin náš backoffice. Každý pracovníden i o víkendu v nejnutnějších záležitostech od 8 hodin já osobně.
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/lazne-bohdanec-koronavirus-propousteni-provoz.A200330_144201_pardubice-zpravy_mvo

* Investice do investičního fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s.(„Fond“) s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat a návratnost investované částkynení zaručena. Fond může v souladu se svojí investiční strategií investovat do nemovitostí a účastí vnemovitostních společnostech, případně do dalších aktiv. Bližší informace jsou uvedeny ve statutu a sděleníklíčových informací Fondu, které lze získat v českém jazyce v elektronické podobě na internetových stránkáchwww.teslainvest.cz a v listinné podobě v sídle TESLA investiční společnost, a.s., Konviktská 291/24, StaréMěsto, 110 00 Praha 1.
Informace o výkonnosti Fondu se týkají očekávané budoucí výkonnosti za období investičního horizontu produktuTermín 3, tedy období 36 po sobě následujících kalendářních měsíců. Očekávaná budoucí výkonnost Fondu jepočítána v CZK/Kč. Poplatky spojené s vydáváním a odkupováním podílových listů Fondu nejsou ve výpočtuvýkonnosti zahrnuty; ostatní poplatky a náklady zahrnuty jsou. Prognóza výkonnosti není spolehlivým ukazatelembudoucích výnosů. Informace o očekávané výkonnosti vychází ze scénářů výkonnosti za různých podmínek natrhu (negativních i pozitivních scénářů) a vyjadřuje charakter a rizika podílových listů Fondu.
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