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SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ 

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto 
informací vyžaduje zákon, aby Vám sdělení pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám 
spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty. 

Obecné informace 
NÁZEV PRODUKTU IČO 

Správa majetku 3Y 052 01 748 

NÁZEV TVŮRCE PRODUKTU INTERNETOVÁ STRÁNKA TELEFON 

CRYFIN Investments s. r. o. www.cryfin-investments.com +420 771 231 231 

ORGÁN DOHLEDU ODPOVĚDNÝ ZA DOHLED NAD TVŮRCEM PRODUKTU 
DATUM VYPRACOVÁNÍ/POSLEDNÍ 
ÚPRAVY 

Česká národní banka nevykonává dohled nad činností osob uvedených v § 15 odst. 1 
zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 

15. 7. 2022 

UPOZORNĚNÍ 

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

O jaký produkt se jedná? 

TYP PRODUKTU 

Správa majetku skrze společnost CRYFIN Investments s. r. o. zapsané do seznamu vedeného Českou národní bankou, který je: 
 Správce je osobou registrovanou dle ust. § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 

fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“) a povaha jeho činnosti je odlišná od investičních fondů a 
investičních společností a dále nepodléhá dohledu České národní banky; a 

 Správce je společností, jež obhospodařuje majetek dle § 596 písm. e) ZISIF za účelem správy majetku způsobem 
srovnatelným s obhospodařováním investičních fondů podle ZISIF. 

CÍLE PRODUKTU 

Cílem správce je dosahování co nejvyššího dlouhodobého zhodnocení svěřených prostředků na základě určené investiční strategie 
ve prospěch investorů. Správce investuje svěřené prostředky dle diverzifikované investiční strategie do virtuálních aktiv, ekvitního 
investování do FinTech společností a pro financování skrze půjčky, dále investování do nájemních nemovitostí, především 
rezidenčního charakteru. Správce obchoduje virtuální aktiva skrze vybrané partnery Poskytovatele služeb s virtuálním aktivem 
(dále jen „Exchange“), kteří patří objemem obchodovaných prostředků do deseti největších subjektů na trhu s třídou virtuálních 
aktiv. Správce zejména využívá partnery Exchange, kteří využívají pro příjem a výběr prostředků regulované Bankovní instituce a 
dodržují pravidla AML/CFT.  

Při investování a obchodování s virtuálním aktivem se správce zaměřuje na virtuální aktiva s největší tržní kapitalizací. Investice 
budou primárně směřovat do diverzifikovaného portfolia až 30 vybraných virtuálních aktiv, nebo jejich derivátů. Zejména se jedná 
o virtuální aktiva jako bitcoin a další alternativní virtuální aktiva, tedy virtuální aktiva, jako jsou Cardano, Ethereum, Solana, Theta 
a další. Při výběru investic do FinTech společností se správce zaměřuje zejména na společnosti, které se zabývají technologiemi 
pro pokročilou analýzu dat a společnosti, které se zabývají digitalizací a zlepšením služeb v oblasti IT pro finanční sektor. Zaměření 
správce při nákupu rezidenčních nemovitostí je na nákup bytových jednotek v geograficky žádaných oblastech s možností rychlého 
prodeje nebo následného/dlouhodobého pronájmu.  
Investice je vhodná pro investory, kteří upřednostňují takovou míru rizika, aby dosáhli ve střednědobém a dlouhodobém horizontu 
nadstandardního zhodnocení svěřených prostředků. 

ZAMÝŠLENÝ RETAILOVÝ INVESTOR 

Tento produkt může nabývat výlučně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 odst. 1 ZISIF. Produkt je vhodný pro investory, 
kteří zamýšlejí doplnit své portfolio o alternativní druhy investic s rizikově výnosovým profilem, jejichž výkonnost zpravidla není 
závislá na výkonnosti tradičních investičních nástrojů (akcie, dluhopisy). Produkt není vhodný pro investory, kteří vyžadují v 
případě potřeby rychlé zpeněžení své investice před uplynutím plánovaného investičního horizontu. 
Investiční horizont investora: min. 3 roky 
Produkt je vhodný zejména pro investory, kteří:  
 jsou schopni absorbovat ztrátu významné části investované částky; 
 akceptují omezenou likviditu své investice; 
 mají znalosti a zkušenosti s investováním do různých tříd aktiv; 
 mají znalosti a zkušenosti s investováním do virtuálních aktiv; 
 mají povědomí o technologii blockchain a virtuálních aktivech. 

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? 
SOUHRNNÝ UKAZATEL RIZIK (SRI) 

1 2 3 4 5 6 7 
 <––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––> 
    Nižší riziko                                                                                                                                  Vyšší riziko 

UPOZORNĚNÍ: Ukazatel SRI předpokládá, že si produkt ponecháte minimálně 3 roky. Skutečné riziko se může podstatně lišit, 
pokud požádáte předčasně o ukončení správy majetku. Můžete tak získat zpět méně. 
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SLOVNÍ POPIS SRI 

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 protože Vám nejsme schopni zaplatit. 
Zařadili jsme tento produkt do třídy 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizik. 
Tento produkt je do příslušné třídy rizik zařazen z důvodu absence relevantní řady historických dat, resp. absence srovnávacího 
ukazatele s vhodnými parametry.  
Pro výnos tohoto produktu jsou zásadní zejména rizika vývoje cen virtuálních aktiv. 
Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část investice nebo o celou. 
Nenesete však žádné riziko vzniku dalších finančních závazků nebo povinností. Z ekonomických restrukturalizačních či legislativních 
důvodů může dojít ke zrušení produktu, nebo likvidaci správce. V důsledku této možnosti nemáte zaručeno, že Vaše investice bude 
trvat po celou dobu doporučené doby investice. To může mít dopad na předpokládaný výnos investice. 

SCÉNÁŘ VÝKONNOSTI 

Tabulka níže uvádí, kolik byste mohli získat zpět za následující 3 roky dle různých scénářů v případě, že investujete 5 250 000 Kč. 
Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. 
Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, 
a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si investici/produkt 
ponecháte. 
Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám 
nejsme schopni zaplatit. 
Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může 
rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. 
Tyto scénáře uvádějí, kolik byste mohli v závislosti na době držby produktu získat po úhradě nákladů: 

Scénář  Držení produktu 1 rok Držení produktu 2 roky Držení produktu 3 roky 

Stresový scénář 
Kolik byste mohli získat zpět po 
úhradě nákladů 

3 257 564 3 038 236 2 818 908 

Průměrný výnos každý rok -38,0 % -21,1 % -15,4 % 

Nepříznivý 
scénář 

Kolik byste mohli získat zpět po 
úhradě nákladů 

4 419 518 4 319 035 4 218 553 

Průměrný výnos každý rok -15,8 % -8,9 % -6,5 % 

Umírněný scénář 
Kolik byste mohli získat zpět po 
úhradě nákladů 

4 923 333 5 321 667 5 720 000 

Průměrný výnos každý rok -6,2 % 0,7 % 3,0 % 

Příznivý scénář 
Kolik byste mohli získat zpět po 
úhradě nákladů 

5 973 333 7 421 667 8 870 000 

Průměrný výnos každý rok 13,8 % 20,7 % 23,0 % 
 

Co se stane, když není správce schopen uskutečnit výplatu? 

NEEXISTENCE ZÁRUK A SYSTÉMŮ ODŠKODNĚNÍ PRO PRODUKT 

Investor může čelit finanční ztrátě v důsledku selhání tvůrce produktu, přičemž na takovou ztrátu se nevztahuje systém odškodnění 
nebo záruk pro investory. 

S jakými náklady je investice spojena? 

SOUHRNNÝ UKAZATEL NÁKLADŮ (RIY) 

Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které platíte, na výnos investice, který byste mohli získat. 
Celkové náklady zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady. 
Zde uvedené náklady jsou náklady produktu samotného po tři různé doby investice. Zahrnují možné srážky za předčasné ukončení. 
Údaje předpokládají, že investujete 5 250 000 Kč. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit. 

NÁKLADY V ČASE 

Náklady, které budou mít v čase dopad na Vaši investici. 

Investice 5,25 mil. Kč Pokud požádáte o ukončení 
po 1 roce 

Pokud požádáte o ukončení 
po 2 letech 

Pokud požádáte o ukončení 
po 3 letech 

Náklady celkem (Kč) 1 130 833 1 345 000 1 892 500 

Dopad na výnos (RIY) ročně 21,5 % 8,5 % 7,2 %  
 

SKLADBA NÁKLADŮ 

Tabulka níže ukazuje: 
 dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci sjednané doby správy 

majetku; 
 význam různých kategorií nákladů. 
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Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně 

Jednorázové náklady Náklady na vstup 5 % 
Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investování. 
To je maximum, které zaplatíte, a mohli byste platit méně. 

Průběžné náklady 

Transakční náklady 1 % Dopad nákladů za uložení virtuálních aktiv. 

Jiné průběžné náklady 6 % Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic. 

Vedlejší náklady 
Odměny správce za 
zhodnocení kapitálu 40 % Dopad odměn za zhodnocení kapitálu.  

  

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně? 

DOPORUČENÁ DOBA DRŽENÍ 
Investiční horizont: minimálně 3 roky 
Největší část svěřených prostředků investuje správce do virtuálních aktiv, která mají vysokou volatilitu ceny.  
Odpovídající zhodnocení investic je tak možné očekávat ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Vzhledem k 
investiční strategii správce může hodnota produktu podléhat krátkodobým výkyvům.  
Předčasné ukončení produktu může vynutit předčasné nebo nevýhodné zpeněžení svěřených prostředků, což se může nepříznivě 
projevit v hodnotě produktu. 

POSTUP ZRUŠENÍ INVESTICE A KDY JE ZRUŠENÍ INVESTICE MOŽNÉ 

Předčasné ukončení smlouvy je možno pouze z důvodu odstoupení, nebo na základě dohody stran. 
Investor je oprávněn od této Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit v případě, že správce poruší svou povinnost, kterou má na 
základě této Smlouvy podstatným způsobem. Za podstatné porušení se považuje jednání, které odpovídá definici uvedené v 
ustanovení § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a je-li investor spotřebitelem, pak z důvodů, jež 
zákon stanovuje jako důvody pro odstoupení spotřebitele od obdobného typu smlouvy s podnikatelem, zejména podle § 1829 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

Odstoupení od této Smlouvy je účinné v okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení odstupující smluvní 
strany. V následujících 6 měsících smluvní strany provedou vypořádání, během něhož správce vrátí investorovi svěřené prostředky 
včetně do té doby dosaženého zhodnocení, přičemž správce je oprávněn uplatnit (a případně započíst) dosud nevyplacenou 
odměnu za správu. Pokud od této Smlouvy odstupuje správce, má kromě výše uvedeného dále právo vůči investorovi uplatnit (a 
případně započíst) smluvní pokutu ve výši 10 % ze svěřených prostředků investora v okamžiku odstoupení od této Smlouvy a dále 
náhradu nákladů správce na předčasné ukončení smluvního vztahu, včetně nákladů právního zastoupení. Nárok na zhodnocení 
během vypořádacích lhůt investorovi nenáleží. 

POPLATKY ZA PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SPRÁVY 

Poplatek za odstoupení od smlouvy ze strany investora není stanoven. 

Jakým způsobem mohu podat stížnost? 

PODÁNÍ STÍŽNOSTI 

Stížnost ohledně produktu, jednání tvůrce produktu je možné doručit: 

 poštou na adresu sídla společnosti: CRYFIN Investments s. r. o., Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10; 

 elektronickou poštou na adresu: info@cryfin-investments.com  

 prostřednictvím formuláře na webové stránce www.cryfin-investments.com 

Jiné relevantní informace 
INFORMAČNÍ DOKUMENTY, KTERÉ MAJÍ BÝT INVESTOROVI POSKYTNUTY V PŘEDSMLUVNÍ NEBO POSMLUVNÍ FÁZI 

1. Záznam z jednání 

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

3. Smlouva o správě majetku 

4. Dotazník o znalostech investičního trhu 

5. KYC dotazník 

 

 


