
Goldside Asset Management sa mení na RIB 

SLOVAKIA a pripravuje nové fondy 

 

BRATISLAVA 25. AUGUSTA 2022 

Správcovská spoločnosť GOLDSIDE Asset Management, ktorá 

spravovala realitný fond GOLDSIDE Real Estate Fund, zmenila koncom 

júla 2022 majiteľa aj svoj názov. Po novom sa volá RIB SLOVAKIA. 

Všetky zmeny prebehli so súhlasom Národnej banky Slovenska. 

Spoločnosť RIB SLOVAKIA bola založená ešte v roku 2017 a povolenie na vytváranie a 

spravovanie alternatívnych investičných fondov bolo spoločnosti udelené Národnou bankou 

Slovenska v roku 2019. Hlavným akcionárom spoločnosti RIB SLOVAKIA je poradenská 

platforma IC GROUP. Jej investičné aktivity sú primárne zamerané na slovenský a český trh s 

postupnou expanziou aj do krajín EÚ. Vyhľadáva a investuje do príležitostí na vytvorenie 

komplexnej siete doplnkových aktivít v oblastiach, ktoré sú ekonomicky prepojené. Kľúčové 

investície prepája s profesionálnymi licencovanými službami aj v oblasti investícií a finančných 

trhov. V oblasti nehnuteľností pôsobí ako aktívny developer so širokým portfóliom a 

ambicióznymi projektmi. 

RIB SLOVAKIA aktuálne spravuje verejný špeciálny fond nehnuteľností (pôvodne GOLDSIDE 

Real Estate Fund), ktorý bol uvedený na trh v roku 2019. Fond si od svojho vzniku koncom 

októbra 2019 pripísal zhodnotenie 5,22 % p.a s aktuálnou celkovou hodnotou NAV – 9,648 

milióna EUR. 

RIB SLOVKIA aktuálne pripravuje v spolupráci s partnerskou spoločnosťou ROYAL INVESTMENT 

FUND KELANTAN (RIFK) aj ďalšie alternatívne fondy, ktorých parametre sú nastavované v 

súlade s požiadavkami investorov RIFK. 

„Veríme, že zmena majiteľov prinesie nielen nové investičné príležitosti pre našich klientov, 

ale aj finančno-poradenské know-how, ktoré nám pomôže s rastom hodnoty majetku v našom 

špeciálnom realitnom fonde. Už v tomto roku by sme radi prišli aj s ďalšími novým 

investičnými produktami a fondami,“ povedal Radko Semančík, generálny riaditeľ a predseda 

predstavenstva RIB SLOVAKIA. 

Spoločnosť RIB SLOVAKIA už požiadala počas letných mesiacov Národnú banku Slovenska 

o súhlas pre 3 nové fondy. Pôjde o verejné špeciálne fondy alternatívnych investícií. 

Viac informácií nájdete na www.rib.sk. 

 

 

http://www.rib.sk/

