CRYPTOPOSITION
INVESTMENT FUND
JOGI INFORMÁCIÓ

Felhívjuk a Látogató figyelmét, hogy a jelen oldalon szereplő Alap – az érintett
eszközök komplexitására és az ebből fakadó magas kockázatra tekintettel –
csak szakmai befektető és elfogadható partner ügyfeleket szolgál ki. Az
oldalon szereplő információk más típusú ügyfelek számára nem értelmezhetők
és az Alap számukra nem is elérhető.

CRYPTOPOSITION BEFEKTETÉSI ALAP

A kriptopénzek létrejöttével egy gyökeresen új eszközosztály született, amely
radikálisan különbözik a hagyományos befektetési termékektől, mint például
a részvények, kötvények vagy árupiaci termékek. Minden bizonnyal jelentősen
átformálja életünk és a gazdaság több területét annak lehetősége, hogy a
blokklánc technológia alkalmazásával az interneten az adat mellett most már
értéket (pénzt) is tudunk egymásnak közvetlenül küldeni bankok vagy más
pénzügyi közvetítők bevonása nélkül.
Aktívan kezelt alapunkkal ebben az új világban keresünk jövedelmező
befektetéseket, ezért a 2018-ban létrehozott CryptoPosition Investment Fund
közvetve vagy közvetlenül a kriptoeszközöket célozza. Az alapot abszolút
hozamú szemléletben kezeljük, vagyis lehetőségünk van vételi (long) és
eladási (short) pozíciók felvételére is.
A kripto alapkezelés egy új műfajt jelent. Egy kriptoalap működtetése során
olyan feladatok és problémák merülnek fel, amelyek a keveréke annak, amivel
egy hagyományos alapkezelő és egy startup cég szembesülni szokott.

KOCKÁZATOK KEZELÉSE

A kriptopiacot jellemző hatalmas volatilitást és kiszámíthatatlanságot
konzervatív hozzáállással és erős kockázatkezeléssel csillapítjuk:
– diverzifikálunk a megvásárolt kriptoeszközökben,
– a kereskedéshez számos kriptotőzsdét használunk,
– a kriptoeszközök tárolását többszintű, elosztott és diverz módon
végezzük,
– többféle stratégiát használunk.

AZ ALAP ADATAI, KÖLTSÉGEK

Devizanem:
Minimális befektetési összeg:
Alapkezelési díj:
Sikerdíj:
Küszöbhozam:
Nettó eszközérték-számítás:
Visszaváltási periódus:
Lock-up periódus:
Investment Manager:
Adminisztrátor:
Auditor:

euró.
50.000 EUR.
2 százalék/év a tőkére vetítve.
a küszöbhozam felett elért hozam 20
százaléka, high water mark
alkalmazásával.
IBOXD3T index pozitív hozama.
minden hónap utolsó munkanapjával.
60 munkanap.
2 év (A befektetők leghamarabb két év
után vehetik ki a pénzüket.)
Adalfa Alapkezelő Zrt.
Apex Fund Services Ltd.
KPMG

PORTFÓLIÓKEZELŐ CSAPATUNK TAGJAI

Szabó Dávid, fizikus és közgazdász, a HOLD Alapkezelő (korábbi nevén
Concorde Alapkezelő) Superposition Alapjának a portfóliómenedzsere.
Dávid tapasztalt portfóliókezelő, alapját 2014 óta kezeli abszolút hozamú
szemléletben. 2011-ben ismerkedett meg a bitcoinnal, azóta aktívan követi
a kriptoeszközök világát. Megszerzett tudását a szélesebb közönséggel is
igyekszik megosztani: saját blogján és az Alapblogon 2013 óta rendszeresen
ír a születő kriptouniverzum sajátosságairól. 2016 tavaszán megalapította a
Cryptoposition Zrt.-t, melynek tőkéjét kriptobefektetésekkel sokszorozta
meg. Alapítója és portfóliókezelője a 2018-ban indult CryptoPosition
Investment Fund-nak.
Fogaras Dániel a Műszaki Egyetem és az algoritmikus adatbányászati
témájú PhD megszerzése után a Google hirdetési rendszerén dolgozott San
Franciscóban és Zürichben. Hazatérve a Scarab Research adatbányász
startup tudományos igazgatója és partnere lett, amelyet végül az Emarsys
nevű globális cég vásárolt meg. A sikeres exit után új kihívások után kutatva
találtak egymásra Dáviddal.
Szathmáry Viktor az a fajta vállalkozó szellemű ember, aki megunva az
egyetemen folyó lassú képzést 19 évesen kilép a való világba és
programozóként megalapítja első saját cégét. Az 1990-es évek végén részt
vesz az Első Internet Bróker (mai nevén Concorde Direct) fejlesztésében.
Később számos startup vezetése fűződik a nevéhez. Ezek közül
legsikeresebb a Scarab Research, melynek társalapítójaként korábban
huzamosabb ideig dolgozott együtt Fogaras Dániellel. A cégeladás után
Dánielhez hasonlóan új kihívásokat keresve csatlakozott a CryptoPosition
csapatához. Viktor az elmúlt években alaposan beleásta magát több
kriptoprojekt technológiai mélységeibe is, aminek kapcsán megalapította e
projekteket összefogó szellemi műhelyét, a Decent Labs-et.

További információk:

Szabó Dávid, portfóliómenedzser
d.szabo@adalfa.hu

