
 

 
 

Finančná skupina Simplea spúšťa dve nové investičné produktové línie 
 

Bratislava, 4. apríla 2022 – Simplea, nová finančno-sprostredkovateľská spoločnosť, patriaca do úspešnej 
českej finančnej skupiny Partners, uvádza na trh dve vlastné investičné produktové línie. Ide o úspešný 
realitný fond Trigea a novú sadu aktívne riadených podielových fondov pod značkou Simplea Investície.   

 

Simplea Investície uvádzajú na trh dva nové podielové fondy, jeden akciový s dynamickou investičnou 
stratégiou, druhý dlhopisový pre konzervatívnejších investorov. Akciový fond Simplea Global Equity ESG, 
kombinujúci aktívnu správu so zameraním na akciové ETF, bez obmedzenia na konkrétny región, ale splňujúci 
prísne ESG štandardy udržateľnosti. „Investície do akcií sú dnes jednou z ciest, ako prekonať stále rastúcu 
mieru inflácie a sú určené pre klientov s rizikovejším investičným profilom. Pre konzervatívnejších klientov sme 
zároveň pripravili nový dlhopisový fond Simplea Euro Bond Opportunity, ktorý investuje do diverzifikovaného 
portfólia štátnych a korporátnych dlhopisov denominovaných v eurách,“ povedala Lucie Simpartlová, 
riaditeľka českej Partners investiční společnosti, ktorá produktovú líniu Simplea Investície prevádzkuje. 
„Investície do našich dvoch nových eurových fondov sú vždy bez akéhokoľvek vstupného poplatku a ich 
vhodnou kombináciou je možné vytvoriť základ efektívneho investičného portólia, vždy prispôsobeného 
konkrétnemu rizikovému profilu konkrétneho klienta,“ dodáva Peter Michajlov, riaditeľ sprostredkovateľskej 
spoločnosti Simplea, ktorá je exkluzívnym distribútorom produktov Simplea Investície.  

Druhou novinkou je úspešný realitný fond Trigea, ktorý v deň uvedenia na slovenský trh oslavuje svoje tretie 
narodeniny. Od roku 2019 dynamicky rastie, nakupuje a spravuje komerčné a administratívne nehnuteľnosti 
v hodnote presahujúcej už sto miliónov EUR. Fond Trigea riadi špičkový tím na čele s  Tomášom Trčkom, 
riaditeľom realitného fondu Trigea. „Aktívne vyhľadávame atraktívne investičné príležitosti v segmente 
komerčných realít, ktoré na trhoch strednej Európy ponúkajú dlhodobo vyšší výnos než rezidenčné byty. 
Zameriavame sa len na zavedené lokality a už plne prenajaté kancelárie, ktoré následne dlhodobo 
spravujeme, čím maximalizume výnosy a limitujeme prípadné riziká,“ uviedol Tomáš Trčka. Fond Trigea je 
vhodný pre široké spektrum konzervatívnych aj dynamickejších investorov, ktorí hľadajú možnosť prístupu 
na realitný trh a zároveň oceňujú možnosť aktívnej diverzifikácie, teda rozloženia investičného rizika. 
Nastavenie investičného horizontu odporúča aspoň na dobu piatich rokov. Fond Trigea je, vzhľadom k svojmu 
investičnému zameraniu, často využívaný aj ako súčasť dlhodobých penzijných investičných portfólií. 
Nehnuteľnosti sú zároveň stabilizačným prvkom dynamických portfólií, ich ceny ani v dobách ekonomického 
poklesu nepadajú tak ako akcie, a navyše majú tendenciu sa rýchlejšie vracať do pôvodných hodnôt. „Vďaka 
dlhodobému vývoju cien nehnuteľností a obzvlášť vývoju komerčných nájmov cielime na dlhodobé priemerné 
ročné zhodnotenie fondu v rozmedzí 4-6 %. Ako u každej investície je ale, samozrejme, potrebné počítať s tým, 
že hodnota fondu v čase sa môže meniť,“ dodáva Tomáš Trčka. 

Obe nové investičné produktové línie klientom už dnes radi predstavia finanční konzultanti Simplea, 
informácie o nich nájdu tiež na webe www.simpleainvesticie.sk a www.trigeafunds.sk. 



 

 
 

O SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, S.R.O. 

Simplea je súčasťou českej finančnej skupiny Partners, ktorej obrat v roku 2021 prekročil stodvadsať miliónov 
eur. Materská spoločnosť Partners je od roku 2009 najväčšou spoločnosťou zaoberajúcou sa finančným 
plánovaním a sprostredkovaním v Českej republike. Jej tím je tvorený 2 400 finančnými profesionálmi, 
obsluhujúcimi viac ako šesťstotisíc klientov. Skupina tiež prevádzkuje 110 franšízových poradenských 
pobočiek, vlastnú poisťovňu Simplea, investičnú spoločnosť Partners IS, realitný fond Trigea a dôchodkovú 
spoločnosť Rentea. Na Slovensku Simplea pôsobí prostredníctvom siete licencovaných finančných 
sprostredkovateľov a kamenných franšízových pobočiek Simplea Point. Mediálnu divíziu skupiny na 
Slovensku zastupuje Next Page Media, prevádzkujúca napríklad server peniaze.sk.  
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