Investiční
příležitost
Dluhopisový program
MSI Capital s.r.o. připravila pro financování svých
aktivit dluhopisový program umožňující jí emitovat
dluhopisy v souhrné výši až 500 milionů Kč.
Tento program byl schválen ČNB a rozhodnutí
o schválení nabylo právní moci dne 9. 7. 2020.
Dluhopisy budou emitovány v několika tranších
podle stupně připravenosti jednotlivých projektů
a potřeby financování.
Projekty, které budou financovány z výnosů emisí
dluhopisového programu budou splňovat tyto
parametry:
•	Nemovitostní development v České republice
(Praha, Brno a blízká okolí Prahy a Brna),
• Vyhovující územní plán dle záměru,
•	Kalkulovaný developerský zisk nejméně 15 %
(z nákladů projektu).
Dne 15. 7. byla vydána první emise ve výši 120
milionů Kč a dluhopisy z této emise je v současné
době možné zakoupit. Parametry emise:
• Splatnost 5 let (15. 7. 2025)
•	Výnos 5,8 % p.a. vyplácen dvakrát do roka,
vždy 15. 1. a 15. 7.
• Jmenovitá hodnota dluhopisu je 10 000,- Kč
• ISIN emise: CZ0003526485
• Zástava 90% obchodního podílu
• Osobní ručení ultimátních vlastníků MSI Capital
prostřednictvím agenta pro zajištění
Informace k zajištění jsou na msicapital.cz v sekci
Pro investory / Smlouva s agentem pro zajištění.
Vzhledem ke kapitálové náročnosti developerských
projektů se Moravská stavební – INVEST, a.s. zavázala prostřednictvím revolvingové úvěrové linky
poskytnout MSI Capital prostředky na případné
doplnění likvidity v průběhu trvání dluhopisového
programu, a to až do výše 29 milionů Kč (to odpovídá maximální možné roční výši úroků emise). Kromě toho MSI Capital s.r.o. bude splňovat kovenanty
regulující maximální možné zadlužení, výši hotovosti a výplaty zisku směrem ke společníkům.

Zaujaly vás naše dluhopisy?
Ozvěte se nám na info@msicapital.cz
nebo rovnou zavolejte na 607 193 873.

Upozornění: Jedná se o propagační sdělení. Schválení prospektu společnosti MSI Capital by se nemělo chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli
prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do
cenných papírů. Všechny informace o našich dluhopisech jsou k dispozici v prospektu a souvisejících dokumentech na naší webové
stránce: https://www.msicapital.cz/cz/pro-investory.
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O společnosti

Projekty

Společnost MSI Capital s.r.o. byla založena v
únoru 2020 s cílem obstarávat finanční prostředky
pro realizaci developerských projektů v úzkém
partnerství se společností Moravská stavební –
INVEST, a.s. Vyhledáváme příležitosti pro realizaci
projektů v oblasti bydlení, jako je výstavba
rodinných a bytových domů či multifunkčních
objektů, a komerčních prostor.

V současné době jsou v přípravě dva projekty,
které mohou být z první emise financovány:
Projekt v Ďáblicích v Praze. Jedná se o realizaci
výstavby 24 rodinných domů v pražských Ďáblicích.
Každý RD má vlastní garáž. Čtyři samostatně stojící
domy mají každý dvě garáže. Výstavba by měla
být dokončena do konce roku 2022. Projekt bude
financován z výtěžku první emise dluhopisů.

MSI Capital s.r.o. má dva společníky: Moravská
stavební - INVEST, a.s. (dále „MS - INVEST“) vlastní
10% obchodní podíl a společnost MSI Partners s.r.o.,
ovládána pány Petrem Malíkem, Lubomírem Malíkem a Vladimírem Meisterem, vlastní 90% obchodní
podíl. Pánové Petr Malík, Lubomír Malík a Vladimír
Meister jsou jednateli společnosti MSI Capital s.r.o.,
přičemž exekutivní rolí byl pověřen pan Petr Malík
jakožto výkonný ředitel (CEO).

Projekt „Palác Trnitá 2“ se nachází v těsné blízkosti nákupního centra Galerie Vaňkovka v centru
města Brna. Lokalita je součástí nově vznikajícího
administrativního centra Brna. Palác Trnitá 2 představuje tři majetkově oddělené budovy s rozdělením na rezidenční bydlení, kanceláře a bydlení
určené pro krátkodobé pronájmy studentům
a zahraničním pracovníkům. V 1.NP celého projektu budou umístěny obchodní prostory a v podzemních podlažích garážová stání. Vydání územního rozhodnutí je plánováno ve druhé polovině roku
2021. Projekt by měl být zkolaudován do konce roku
2024. O financování tohoto projektu bude rozhodnuto dle výsledků první emise dluhopisů.

Veškeré projekty budou realizovány prostřednictvím
projektových společností, ve kterých bude mít MSI
Capital s.r.o. většinový obchodní podíl (minimálně
51 %). Každá projektová společnost bude realizovat
právě jeden projekt. Společnost Moravská stavební – INVEST, a.s. bude na základě smluvních vztahů
generálním dodavatelem veškerých projektových
prací a manažerem realizace projektu.
MS – INVEST je developerem na českém trhu už
od roku 1998. Za dobu svého působení zrealizovala
cca 5 000 bytových jednotek (byty, rodinné domy)
a 40 000 m² komerčních ploch. Společnost působí
v Praze, Brně a přilehlém okolí těchto měst.
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