Sdělení klíčových informací

Tento dokument poskytuje klíčové informace o investičním produktu firmy WCA
Holding a.s. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon,
aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám
spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Název produktu: WCA TOP (dále jen „Produkt")
Tvůrce produktu: WCA Holding a.s., IČ 07302363, se sídlem Vinohradská 2577/178,
Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 23663 (dále jen „Správce")
Internetové stránky Správce: https://www.wcaholding.cz
Kontakty: +420 777 441 524, email: info@wcaholding.cz
Příslušný dohledový orgán: Správce nepodléhá žádnému dohledovému orgánu.
Správce je registrován v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s
obhospodařováním podle§ 15 odst. 1 ZISIF, vedeném českou národní bankou.

Popis produktu:
Správa majetku shromážděného od investorů za účelem jeho společného
investování na základě určené investiční strategie ve prospěch těchto investorů.
Cílem fondu je dosahovat dlouhodobého zhodnocení svěřeného kapitálu, a to
zejména za pomoci investic formou obchodů na regulovaných a neregulovaných
burzách, konkrétně obchodů s akciemi, komoditami, kryptoměnami a forexovými
obchody.
Produkt je určen zejména pro (a) osoby, které zákon prohlašuje za kvalifikované
investory; (b) osoby, které pravděpodobně mohou investovat více než ekvivalent
125 000 EUR a u kterých lze očekávat porozumění rizikům. Minimální investice činí
125 000 EUR.
Investice není určena pro investory s investičním horizontem kratším než 3 roky a
pro investory bez dostatečné kapitálové vybavenosti zajišťující, že případný nezdar
investice výrazněji neohrozí životní úroveň investora a dopad na splnění jeho
finančních cílů nebude zásadní.

Činnost Správce není časově omezena. Smlouva o správě investice mezi investorem a
Správcem je uzavírána na dobu neurčitou a lze ji jednostranně vypovědět po splnění
podmínek, nejdříve však po 1 letech.
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Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 3 let. 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
či v důsledku dalších faktorů. Zařadili jsme tento produkt do třídy 7, což je nejvyšší třída
rizika. Výkonnost Produktu může ovlivnit nepříznivé tržní podmínky. Hodnota
produktu v čase může významně klesat a stoupat- riziko spojené s investicí se podstatně
liší při odlišné době držení. Při nedodržení investičního horizontu můžete získat zpět
podstatně méně. Hodnota investice může v čase klesat a stoupat a návratnost investice
není zaručena. V extrémním případě může maximální ztráta představovat celou
investovanou částku. (Produkt drží částečnou ochranu kapitálu proti případnému
tržnímu riziku).

Souhrnný ukazatel rizikového profilu nezahrnuje následující další rizika související
s investicí do Produktu:
Operační riziko, plynoucí z potenciálních nedostatků či selhání vnitřních procesů,
lidského faktoru nebo selhání pod vlivem vnějších událostí. Riziko vypořádání,
představující teoretickou možnost, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů,
např. z důvodu neplnění protistrany.
Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?
Doporučená minimální doba držení: 3 roky
Délka doporučeného horizontu souvisí s rizikovým profilem produktu, kdy rizikovější
aktiva podléhají v krátkém období vyšším tržním výkyvům a tím může být negativně
ovlivněna hodnota investice. Dodržení horizontu výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že
zhodnocení investice bude kladné.
Vaše investice do Produktu je provedena na dobu neurčitou s možností jednostranné
výpovědi po splnění určených podmínek, nejdříve však po 1 roku.

Jakým způsobem lze podat stížnost?
Máte možnost podat stížnost či reklamaci těmito způsoby:
a)

e-mailem na adresu: info@wcaholding.cz;

b)

poštou na adrese sídla: Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00
Praha 3.

Cílem Správce je uspokojivě vyřídit každou stížnost či reklamaci. Stížnosti
nebo reklamace je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy
investor shledal důvody pro její uplatnění, a to zejména s ohledem na
možnost včasného prošetření a posouzení okolností. Investor je ve
stížnosti či reklamaci povinen uvést své identifikační údaje; pro flexibilní
vyřízení dále doporučujeme uvedení telefonního a e-mailového spojení.
Dále je nutné popsat co případ, kterého se stížnost nebo reklamace týká, a
doložit veškerou relevantní dokumentaci.
Dodatečné informace lze získat prostřednictvím webové stránky, telefonicky či písemně
prostřednictvím kontaktních údajů.
Toto sdělení klíčových informací bylo zpracováno na základě Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014/EU a bude aktualizováno a přezkoumáno
nejméně jednou za 12 měsíců. Aktuální znění sdělení klíčových informací je dostupné v
sídle Správce a je poskytováno každému zájemci o investici do Produktu.

Datum vypracování klíčových informací: 06.02.2022.

