
 

 

 

 

Realitní podfondy 

Zpráva o hodnotách investičních akcií k 31. 12. 2022 

    

 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA  

 

Vážení investoři, vážení obchodní partneři,  

 

dovolujeme si Vám zaslat zprávu o aktuálních hodnotách eurové a korunové 

třídy investičních akcií realitních podfondů WOOD & Company. 

 

Podrobnější informace o podfondech naleznete v pravidelné zprávě 

představenstva, kterou budeme zasílat v dohledné době. 

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na členy našeho týmu. 

 

S pozdravem 

 

Jiří Hrbáček 

Místopředseda představenstva  

 

 

 

 



 

Office podfond 

 

 

 

Hodnota eurové třídy investičních akcií Office podfondu k 31. 12. 2022 činí 

1,8404 EUR. 

  

Hodnota korunové třídy investičních akcií Office podfondu k 31. 12. 2022 činí 

50,5504 CZK.  

 

 

 

 

 

Retail podfond 

 

 

 

Hodnota eurové třídy investičních akcií Retail podfondu k 31. 12. 2022 činí 

2,5199 EUR. 

  

Hodnota korunové třídy investičních akcií Retail podfondu k 31. 12. 2022 činí 

68,5335 CZK.  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Kontakty pro investory 

Česká republika   

 

 

 

Petr Beneš 

t: + 420 222 096 664 

m: + 420 602 239 001 

e: petr.benes@wood.cz  

 

Ronald Schubert 

t: + 420 222 096 404 

m: + 420 602 232 941 

e: ronald.schubert@wood.cz  

 

 

 

David Matoušek 

t: +420 222 096 380 

m: +420 602 568 853 

e: david.matousek@wood.cz  

 

Martin Hosták 

t: + 420 222 096 388  

m: + 420 739 891 914  

e: martin.hostak@wood.cz  

 

 

 

Aleš Prandstetter 

t: +420 222 096 668 

m: +420 736 481 302 

e: ales.prandstetter@wood.cz  

 

Karel Nováček 

t: + 420 222 096 670 

m: +420 602 663 704 

e: karel.novacek@wood.cz  

 

 

 

Jan Stránský 

t: + 420 222 096 214 

m: + 420 735 760 266 

e: jan.stransky@wood.cz  

 

Miroslav Turčín 

t: + 420 222 096 670 

m: + 420 737 731 424 

e: miroslav.turcin@wood.cz  

 

 

 

 

 

Slovensko  
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Michal Kasana 

t: +421 232 409 000 

m: +421 904 972 278 

e: michal.kasana@wood.com  

 

Maroš Ďurik 

t: + 421 232 409 000 

m: + 421 903 205 444 

e: maros.durik@wood.com  

 

 

 

Ivan Svorad  

t: + 421 232 409 000 

m: + 421 903 513 805 

e: ivan.svorad@wood.com  

 

Richard Stajanča 

t: + 421 232 409 000 

m: + 421 903 254 030 

e: richard.stajanca@wood.com  

 

 

 

Michal Zálešák 

t: +421 232 409 000 

m: +421 904 937 392 

e: michal.zalesak@wood.com  

 

Karol Bojnanský 

t: +421 232 409 000 

m: +421 910 167 978 

e: karol.bojnansky@wood.com  
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Tento dokument nepředstavuje v žádném případě nabídku k nákupu či prodeji investičních nástrojů. Cílem tohoto dokumentu 

není poskytnout kompletní analýzu veškerých relevantních skutečností. Příjemci tohoto dokumentu by měli provést vlastní 

nezávislé zhodnocení a nespoléhat se pouze na informace zde uvedené. Jakékoliv rozhodnutí učiněné na základě tohoto 

dokumentu činí příjemci na vlastní riziko a WOOD & Co v žádném případě neodpovídá za jakékoliv následky rozhodnutí 

učiněných na základě tohoto dokumentu. Historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Výnos pro investora se může 

zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Podrobnější informace k investiční příležitostí jsou k dispozici na 

vyžádání od výše jmenovaných kontaktních osob.   
    

 

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

 

Copyright © 2022 WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Všechna práva 

vyhrazena. 

 

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je autorizován a regulován Českou 

národní bankou.  

 

Zpracování osobních údajů | Všeobecné obchodní upozornění 

 

Pokud jste obdrželi tento e-mail omylem nebo si nepřejete být oslovováni od WOOD & Company, můžete se z 

odběru obchodních sdělení odhlásit zde. 

    

 

 
 

https://wood.us3.list-manage.com/track/click?u=d129fc3f156e9442c9f60ea0d&id=7de216e486&e=4cc1b4d9dc
https://wood.us3.list-manage.com/track/click?u=d129fc3f156e9442c9f60ea0d&id=8887b8e567&e=4cc1b4d9dc
https://wood.us3.list-manage.com/track/click?u=d129fc3f156e9442c9f60ea0d&id=09219b342c&e=4cc1b4d9dc
https://wood.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=d129fc3f156e9442c9f60ea0d&id=b6b72735e6&e=4cc1b4d9dc&c=3e05a860c3
https://wood.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=d129fc3f156e9442c9f60ea0d&id=b6b72735e6&e=4cc1b4d9dc&c=3e05a860c3
https://wood.us3.list-manage.com/track/click?u=d129fc3f156e9442c9f60ea0d&id=2a98e1f466&e=4cc1b4d9dc
https://wood.us3.list-manage.com/track/click?u=d129fc3f156e9442c9f60ea0d&id=a714cd7977&e=4cc1b4d9dc

