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Martina Vítková, finanční ředitelka
a spolumajitelka holdingu NWT,
jako 17. nejvlivnější žena podle
žebříčku časopisu Forbes

Vítejte v NWT

„Většina věcí, jimiž se
budeme v příští dekádě
zabývat, momentálně
ještě ani neexistuje, a to
nás baví ze všeho nejvíce.“

Už více než čtvrtstoletí patříme mezi nejvýznamnější technologické a inovační firmy České republiky. Naší vizí je přinášet lidem ty nejnovější světové
technologie (New World Technologies).
Nadčasové produkty, chytrá řešení a nejvyšší možná kvalita tvoří stěžejní pilíře holdingu, jehož cílem
je být na trhu v první trojce ve všech sektorech,
kterým se věnuje.
Investujeme do inovativních projektů a start-upů
zaměřených na trvale udržitelný rozvoj i celosvětovou environmentální politiku. Již několik let
patříme mezi 100 nejlepších českých firem.
Srdcem NWT je bývalé baťovské obilní silo ve
Zlíně. S pobočkami na Slovensku, v Anglii a na
Kypru zaměstnáváme více než 500 pracovníků
v oborech zemědělství, stavebnictví, informační
technologie a energetické úspory.
David a Martina Vítkovi,
majitelé zlínského
holdingu vedou a budují
úspěšnou firmu již více
než 25 let
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Vítejte v NWT
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Výstavba
produkčních skleníků
na klíč
Stavíme produkční skleníky pro
hydroponické pěstování ovoce,
zeleniny a květin

Od roku 2009 realizujeme na klíč v roli generálního dodavatele
technologické stavby – celkem jsme jich zatím dokončili za více než
3 mld. Kč. Od roku 2013 stavíme na klíč produkční skleníky a fóliovníky pro celoroční pěstování ovoce, zeleniny a květin. Za výstavbu
odpovídá stabilní tým našich zkušených technologů, projektových
manažerů, stavbyvedoucích, strojníků a techniků.
Faktory, které nejvíce vylepší ekonomiku hi-tech produkčního skleníku v ČR:
•
•
•
•
•
•

absolutně rovný levný pozemek (srovnání pozemku zvyšuje
investiční náklady)
připojení přímo ke zdroji elektřiny (nejlevnější elektřina v EU pro
pěstební světla – pouze cena komodity a daň)
připojení ke zdroji levného (odpadního) tepla
větší produkční plocha (min. 1 ha)
získání investiční dotace od SZIF
získání dotace na úroky z úvěru od PGRLF

Srdcem každého moderního produkčního skleníku je počítač pro
řízení klimatu. Hoogendoorn je nizozemská společnost, která je
jedním ze tří největších světových dodavatelů počítačů pro řízení
klimatu v produkčních sklenících. My jsme přímým výhradním dodavatelem a servisním partnerem systémů Hoogendoorn pro ČR a SR.
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Výstavba produkčních skleníků na klíč

11 ha skleník Dolní Lutyně, ČR;
celková investice 585 mil. Kč

Stavba největšího skleníku v České republice
- Farma Bezdínek v Dolní Lutyni o rozloze 11 ha,
denně sklízíme 5 000 kg rajčat a okurek
Výstavba produkčních skleníků na klíč
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Skleníky
Realizované projekty

Levnější plyn
a elektřina
Skleníky Dolní Lutyně, ČR
plocha pro pěstování: 11 ha
celková investice: 585 mil. Kč

Dlouhodobé působení
na českém trhu v oblasti
energetiky nás odlišuje od
mnoha dodavatelů energií

Nabízíme dlouhodobě jedny
z nejpříznivějších cen na trhu

Skleník Velké Němčice, ČR
plocha pro pěstování: 4.64 ha
celková investice: 242 mil. Kč
Skleník Kostelec na Hané, ČR
plocha pro pěstování: 5,2 ha
celková investice: 234 mil. Kč
Skleník Kožichovice, ČR
plocha pro pěstování: 2,53 ha
celková investice: 180 mil. Kč
4,64 ha skleník Velké Němčice, ČR; celková investice 242 mil. Kč

Skleník Smržice, ČR
plocha pro pěstování: 2,41 ha
celková investice: 164 mil. Kč
Skleník Mutěnice, ČR
plocha pro pěstování: 2,47 ha
celková investice: 145 mil. Kč

Změnu dodavatele a všechny
dokumenty pro vás připravíme
a zařídíme zdarma. Celý proces
je zcela bez rizika a bez starostí,
pro vaše maximální pohodlí. Využijte tarif bez stálého poplatku
za odběrné místo. Ušetříte až tisíce korun ročně oproti běžným
nabídkám.
Zjistěte, kolik můžete na energii
ušetřit, více najdete na
www.nwtenergie.cz.

SkleníkHaňovice, ČR
plocha pro pěstování: 2,93 ha
celková investice: 139 mil. Kč
Skleník Kameničany, SR
plocha pro pěstování: 2,80 ha
celková investice: 5,5 mil. EUR

2,53 ha skleník Kožichovice, ČR; celková investice 180 mil. Kč
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Reference skleníky

Dodáváme elektřinu pro společnost Hyundai - první
výrobní závod v Evropě v Nošovicích, ČR;
objem dodávky: plyn 200 GWh, elekřina 150 GWh
Prodej elektřiny
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Výroba elektřiny

Energeticky úsporné projekty,
které šetří vaše finanční zdroje
i životní prostředí

Klasický fotovoltaický systém s panely a měničem zapojeným
do vnitřních rozvodů domu je tím nejjednodušším způsobem,
jak snížit účty za elektrickou energii. Pro pokrytí vlastní spotřeby
nabízíme hybridní fotovoltaické elektrárny, které uskladňují
energii v bateriích. Tento systém umožní zvýšit podíl vlastní využité
energie až na 80 % tím, že využije denní energie v noci nebo v době
nedostatku.

Přes 55 MW činí instalovaný
výkon aktuálně servisovaných
110 objektů v ČR i SR

Fotovoltaická elektrárna Kroměříž – Bílany, CZ; instalovaný výkon: 4,5 MW, celková investice 360 mil. Kč

Pro společnou výrobu elektřiny a tepla nabízíme kogenerační
jednotky. Elektřina vytvořená v kogeneraci se používá pro vlastní
spotřebu objektu (bytové jednotky, průmyslové objekty apod.),
v němž je jednotka umístěna, nebo je možno ji dodávat do sítě.
Teplo z kogenerace se využívá k vytápění budov, přípravě teplé
užitkové vody nebo technologického tepla. Kogenerační jednotky
slouží také jako nouzové zdroje elektrické energie v místech její
nepřetržité potřeby.

V případě začlenění baterií
do systému se může váš dům
stát energeticky nezávislý
Fotovoltaická elektrárna Roštín, CZ, instalovaný výkon 3,5 MW,
celková investice 300 mil. Kč
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Výroba elektřiny

Fotovoltaická elektrárna + baterie ve společnosti ADLER CZECH s.r.o., Ostrava
(kapacita baterie až 360 kWh), celková investice 18 mil. Kč

Kogenerační jednotka v Buly Aréně Kravaře; instalovaný výkon 200 kW,
investice 7 mil. Kč
Výroba elektřiny
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Realizované projekty
bioplynové stanice

Elektromontáže

Bioplynová stanice Uherčice, ČR
kogenerační jednotka: MWM TCG 2020 V20 Biogas
vstupní subsráty: kukuřičná siláž
instalovaný výkon: 2 000 kW
celková investice: 140 mil. Kč
Bioplynová stanice Pěčín, Trhové Sviny, ČR
kogenerační jednotka: GE Jenbacher JMS 416
vstupní subsráty: kukuřičná siláž, travní siláž
instalovaný výkon: 1 190 kW
celková investice: 130 mil. Kč

Bioplynová stanice Uherčice, ČR, výkon: 2 000 kW, celková investice 140 mil. Kč

Bioplynová stanice Turčianské Teplice, SR
kogenerační jednotka: GE Jenbacher JMS 320
vstupní subsráty: kravský hnůj, kukuřičná siláž
instalovaný výkon: 999 kW
celková investice: 90 mil. Kč

Slaboproudé a silnoproudé
elektroinstalace včetně
všech navazujících služeb

Nabízíme dodávky a služby v oblasti slaboproudých, silnoproudých rozvodů od technického návrhu přes projekt, realizaci až
po záruční i pozáruční servis všech dodávaných technologií
a systémů.
Ať už stavíte rodinný dům či zastupujete investora administrativně - výrobního areálu, kontaktujte nás.
Grandhotel Tatra - Velké Karlovice, hotel, 2016; elektro instalace,
celková investice 23 mil. Kč

Bioplynová stanice Kameničany, ČR
kogenerační jednotka: GE Jenbacher JMS 320
vstupní subsráty: kravský hnůj, kukuřičná siláž
instalovaný výkon: 999 kW
celková investice: 80 mil. Kč
Bioplynová stanice Žitín, ČR
kogenerační jednotka: GE Jenbacher JMS 312
vstupní subsráty:
kravský hnůj, kukuřičná siláž, travní siláž
instalovaný výkon: 637 kW
celková investice: 85 mil. Kč

Bioplynová stanice Pěčín, Trhové Sviny, ČR, výkon: 1 190 kW, celková investice 130 mil. Kč
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Reference bioplynové stanice

Šumavská Tower - Brno, administrativní budovy, 2016; elektro instalace,
celková investice 53 mil. Kč

Luka Living - Praha, rezidenční budova, 2016; elektro instalace,
celková investice 59 mil. Kč
Elektromontáže
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Inovační
centrum IoT
Technologiemi nabité
vědeckotechnické centrum
pomůže rozjet vaše podnikání

Než se nápady dostanou k těm správným lidem, chce to nejen víru
a odhodlání, ale i výhodné tvůrčí podmínky. V inovačním centru
můžete využívat úzké spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati (oblast
výzkumu a vývoje) – a také již vybudovanou infrastrukturu a s ní
spojené facility služby společnosti NWT (datové centrum, licence
na SW, Internet věcí apod.). Celý objekt bude fungovat na principu
chytrého řešení IoT.

Budova vyroste hned vedle Centra strategických služeb NWT, ve Zlíně - Prštném

12

Inovační centrum IoT

Pasivní domy
ALPH
V rámci budovy budou
k pronájmu kancelářské
prostory a prostory
propořádání meetingů
nebo konferencí

Realizujeme komfortní bydlení
šetrné k životnímu prostředí
a vaší peněžence

Inovační centrum nabídne 89 kanceláří, prostory pro pořádání
meetingů a konferencí, obchodní pasáž i laboratoře, které bude
možné využít jak ve spolupráci s vědeckými institucemi, tak pro
vlastní výzkum.

Naše pasivní domy navazují na současné potřeby evropského
udržitelného rozvoje. Specializujeme se na bytové jednotky, jejichž
výstavba je dlouhodobě udržitelná, ohleduplná k životnímu prostředí, časově nenáročná a téměř nezávislá na trhu práce.

Sedmipodlažní budova vyroste ve Zlíně v Prštném, v přímém
sousedství původního baťovského obilního sila – dnes Centra
strategických služeb NWT, a.s.

ALPH (Active Live Passive House) je zkratka pro nadčasovou stavbu,
která přináší pasivní standard, zdravé a bezpečné bydlení i nejmodernější technologie – to vše v souladu s feng-shui. Díky příjemnému mikroklimatu a pravidelné výměně vzduchu s rekuperací a
filtrací je pasivní dům ideálním řešením (nejen) pro všechny alergiky

Celý koncept pojí úcta k původní architektuře města i inspirace konceptem
Smart city

Střecha domů ALPH je zároveň vodní plochou, která vytváří příznivé klima
a chladí střešní konstrukci

Naše stavby uspoří až 90 %
nákladů na vytápění
a chlazení

Naše stavby uspoří až 90 % nákladů na vytápění a chlazení a astmatiky. Mimo řízené větrání zbavené veškerých plísní a nečistot dokážou
naše „chytré stavby“ plně využít také sluneční světlo a teplo k tomu,
aby pro své majitele zajistily vysoký komfort bydlení. Topení je podlahové a stropní s možností kombinace obou soustav. Stropní soustava
zajistí také chlazení domu v letních měsících a na rozdíl od běžných
klimatizací je bez hluku a proudu vyfukovaného chladného vzduchu.
Nabízíme jak kompletní výstavby pasivních domů na klíč, tak i třeba
hrubou stavbu nebo dodávky jednotlivých stavebních celků.

Nedaleko Beskyd, u přehrady v lokalitě Horního Těrlicka, pro vás stavíme další
pasivní domy nové generace
Pasivní domy ALPH
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Park Tower

Park Tower nabídne bydlení
pro mladé, rodinné byty
i luxusní vzdušné rezidence;
celková investice 190 mil. Kč

Bydlení s nádechem Ameriky
v srdci Zlína
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Za pohodlím, komfortem, volností a nekonečnými možnostmi
nemusíte až za velkou louži. To pravé bydlení s neopakovatelným
nádechem Ameriky vás čeká už brzy ve Zlíně. Útulné garsonky,
prostorné rodinné byty i luxusní vzdušné apartmány s vlastním
výtahem, střešní terasou nebo lodžií s jedinečným panoramatickým
pohledem na Zlín – to vše a mnohem více nabídne náš Park Tower.
Unikátní bytový komplex vyroste už koncem roku 2020 v samotném
srdci města – přímo naproti parku Lorencovy ulice. Svým budouK

dispozici jsou vzdušné apartmány s netradičními výhledy na Zlín
Park Tower cím rezidentům zajistí nejen klidné zázemí s výbornou
dostupností k tomu nejlepšímu, co město červených cihel nabízí, ale
také řadu doplňkových služeb na úrovni newyorských standardů.

Střešní terasy nabízí relax v zeleni, fitness centrum či letní kuchyni

K dispozici jsou vzdušné apartmány s netradičními výhledy na Zlín

Park Tower

O vizuální stránku 11patrové budovy, která citlivě spojuje nadčasovou
baťovskou architekturu spolu s nejnovějšími technologiemi, se postarali architekti ze Semela Ateliers, kteří mají „na svědomí“ také návrh
centra strategických služeb NWT. Více na www.parktower.cz.

Park Tower
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Elektromobily
Enviel

Za 5 let ušetříte až 900 tisíc Kč
za provoz oproti konvenčním
komunálním vozidlům

Univerzální komunální vozidla
s nízkými provozními a servisními
náklady a nulovými emisemi

Výdrž baterie na celý pracovní den
Bezemisní a bezhlučný provoz
Široká variabilita využití

Konec všem předsudkům. I komunální služby můžou mít pozitivní vliv na vizuální podobu města.
Enviel, to jsou multifunkční vozy s celoročním využitím ke správě parků, údržbě zeleně, úklidu, pracím na staveništi nebo správě výrobních areálů.

Nízké provozní a servisní náklady
Smart City Ready
Vysoký uživatelský komfort

Environmentální, elektrický – a díky tomu
udržitelný užitkový vůz je šetrný nejen k místní
infrastruktuře, ale i k obyvatelům. Každý krok ke
zdravější planetě je důležitý nejen pro nás, ale
především pro naše děti a další generace. Enviel
přináší bezemisní tichý provoz, nízké náklady,
celoroční variabilní využití, ergonomický uživatelský komfort a řadu nadstandardních funkcí, díky
kterým bude práce ještě efektivnější.
K vozu lze připojit další nástavby jako je valník,
třístranný sklápěč, sněhová radlice, sypač, kropící
a cisternová nástavba a vysokozdvižná plošina.
Uchycení je totožné s auty značek Multicar, Alficar,
Zebra aj., můžete tedy využít vaše stávající příslušenství.

4x4 verze elektromobilu Enviel
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Elektromobily Enviel

Elektromobily Enviel
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Fond investuje do portfolia
zajištěného unikátními
bankovními instrumenty a firem
s vysoce obchodovatelnými aktivy.
Fond investuje s vysokou mírou
zajištění a dosahuje optimálních
výnosů.

Investiční schéma fondu
Investor neprioritních akcií vloží do fondu bondy s
fixním výnosem 5 % pa ale proti neprioritním akciím, tj.
tyto bondy slouží jako ekonomické zajištění fondu.
Investor prioritních akcií vkládá hotovost a tato bude
použita na nákup portfolia firem a dalších aktiv, která
budou opět obsahovat zlaté bondy v základním jmění
nakupovaných firem (forma dalšího zajištění).
Výnos fondu připadá investorovi do prioritních akcií až
do výše 5,1 % minimálně a pak je již rozdělován mezi
prioritní a mezi neprioritní akcie až do výše 6 % prioritním akciím. Neprioritní nejsou zastropovány.

s
Ca

Daňové zatížení zisku fondu je
pouze 5 %. Fond je regulován,
dozorován a licencován Českou
Národní Bankou.

h

SICAV
Investiční cíle Fondu
Trvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu
prostřednictvím investic do majetkových účastí v obchodních
společnostech a dluhových cenných papírů a poskytováním
úvěrů, a to zejména v rychle rostoucích oblastech telekomunikací,
energetiky, nových technologií a nemovitostí.
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NWT FUND SICAV, a.s.

NWT FUND SICAV

Fond představuje efektivní,
transparentní a kontrolovaný nástroj
pro spolupráci investorů, vždy s
důrazem na ekologii, humanitu
a trvalou udržitelnost

Bo
nd

NWT FUND
SICAV, a.s.

Priority
shares

Shares
Portfolio

min. 5,1 %
6 % cap.

Český fond
kvalifikovaných
investorů pod
dohledem České
národní banky a pod
správou největší
investiční společnosti
v České republice.

Náš tým má
mnohaleté
praktické zkušenosti
s řízením projektů
v hodnotě stovek
milionů.

Jsme česká
skupina s historií –
podnikáme v České
republice již od roku
1992.

Veškeré transakce
jsou dohlíženy
depozitářskou
bankou a fond
prochází
každoročním
auditem.

Výnos 5,1 % p.a.
je přednostně
alokován ve
prospěch
prioritních
akcií.

Případná ztráta
fondu je přednostně
alokována na vrub
neprioritních akcií.

Vložené prostředky
investorů jsou
investovány do
projektů, na jejichž
řízení se přímo
podílíme.

Eliminujeme
rizika oborovou
diverzifikací, ale
zároveň investujeme
jen do oborů,
kterým rozumíme.

min. 0 %
no cap.

NWT FUND SICAV, a.s.

19

Obecné informace
Disclaimers

Údaje o Obhospodařovateli a Administrátorovi

Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost
původně investované částky ani výnos z investice nejsou zaručeny
ani jinak garantovány. Výkonnost fondu v předchozích obdobích
nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040
Rozhodnutí o povolení k činnosti:

Fond NWT je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu
se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
ve znění pozdějších předpisů. Fond je založen na dobu neurčitou.
Investoři by měli zejména zvážit investiční strategii a specifická rizika,
která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny
v jeho statutu nebo v jiných dokumentech týkajících se fondu. Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací
(KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na
http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční
společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15
(recepce B), 186 00 Praha 8.
Další důležité informace pro investory jsou na:
https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle
ustanovení občanského zákoníku.
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NWT FUND SICAV, a.s.

Rozhodnutí ČNB č.j. 41/N/157/2006/5 2007/5698/540 ze dne
4.4.2007, jež nabylo právní moci dne 4.4.2007.

Údaje o Depozitáři
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Budějovická 1518/13a, 140 00
Fond NWT FUND SICAV, a.s., IČO: 082 79 306, je zapsán v seznamu
investičních fondů s právní osobností vedeném ČNB dle § 597
odst. 1 písm. a) Zákona.
Fond je fondem kvalifikovaných investorů, který ve smyslu § 95
odst. 1 Zákona shromažďuje peněžní prostředky nebo penězi
ocenitelné věci od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů a provádí společné investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na
základě určené investiční strategie ve prospěch těchto kvalifikovaných investorů a dále spravuje tento majetek.

NWT FUND SICAV, a.s.
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