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Za poslední účetní období vzrostla hodnota aktiv
fondu z 232,5 mil. Kč na 248,9 mil. Kč.

Rok
2020 byl rokem
Covidu.
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Struktura majetku
Poměr En Primeur a vín v lahvi se zvýšil na 95 % vs. 5 % v důsledku stále se zvětšujícího celkového objemu vlastněných vín. Poměr vín
z Bordeaux ke všem ostatním regionům zůstává stabilní. Drtivá většina vín je skladována ve 3 celních skladech. Dva jsou ve Francii a jeden
v České republice.

Struktura portfolia vín dle typu

Struktura portfolia vín dle regionu
 En Primeur

 Bordeaux

11,8 mil. Kč

209,8 mil. Kč

5,0 %

87 %

 Nalahvovaná vína

 Bourgogne
a Champagne

230,6 mil. Kč

27 mil. Kč

95,0 %

11 %
 Ostatní

5 mil. Kč

2%

Již podruhé zveřejňujeme našich TOP 10 pozic dle vinařství. Přes 30 % hodnoty našeho portfolia je spojeno se jménem rodiny
Rotschildů. Jsme přesvědčeni, že tato sázka na absolutní kvalitativní špičku je správná.

TOP 10
TOP 10 vinařství
Vinařství

Celkem Kč

% podíl v portfoliu

Ch. Mouton Rothschild Pauillac

34 205 293

14,1 %

Ch. Lafite Rothschild Pauillac

26 242 950

10,8 %

Ch. Haut Brion Rouge Pessac Leognan Rouge

17 991 498

7,4 %

Le Petit Mouton De Mouton Rothschild Pauillac

13 552 538

5,6 %

Ch. Margaux Margaux

9 421 628

3,9 %

Cristal brut Louis Roederer

8 566 168

3,5 %

CH. Angelus Saint Emilion GCC rouge

6 731 355

2,8 %

Ch. Lynch Bages Pauillac

4 935 492

2,0 %

Ch. Figeac Saint-Emilion

4 892 963

2,0 %

Pichon Baron Pauillac

4 676 552

1,9 %
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