Pečujeme o zemědělskou půdu tak, aby byla využívána efektivně, šetrně
a přinášela dlouhodobý užitek
Klíčová fakta oboru

10,85 %

60 %

průměrný meziroční nárůst
ceny půdy za posledních 10 let

o tolik je dražší zemědělská
půda na západ od našich hranic

192.658 m2

úbytek orné půdy v ČR
za každý den

Jak můžete na příznivé situaci vydělat?
Chcete bezpečně zhodnotit své prostředky? Chcete zajímavý výnos, stejně jako velcí investoři, kteří stále
častěji zahrnují zemědělskou půdu do svého portfolia? S Dluhopisy které emitujeme v rámci investic do
půdy, máte garantovaný výnos 4 % p. a. Cena půdy kontinuálně roste. Vydělejte na ní také.

Zisková strategie s garantovaným výnosem
Bezpečné uložení Vašich prostředků s férovým výnosem, to je výsledek naší ověřené investiční strategie.
Investujeme do zemědělské půdy, kterou následně dlouhodobě držíme. V regionu České republiky
vlastníme přes 430 ha zemědělské půdy a další nakupujeme. Soustředíme se na oblasti, kterým
rozumíme, kde budujeme vztahy a kde můžeme díky naší práci investici dále takto zhodnocovat:
1. Půdu nakupujeme za výhodných podmínek.
2. Jednáme s hospodařícími farmáři, aktualizujeme pachtovní
smlouvy a nahrazujeme je výhodnějšími a bezpečnějšími.
3. Scelujeme jednotlivé pozemky do větších bloků, pozemky
směňujeme, ať již v nájemních vztazích nebo ve vlastnictví.
4. Staráme se, aby pozemky měly v pořádku přístupové cesty,
byly optimálně využívány, zajišťujeme změny územních plánů
pro vyšší cenu pozemků a dále pozemky rozvíjíme.
Z rozdrobených, nevhodně spravovaných pozemků, vytváříme
smysluplné efektivně využívané celky. Tím zvyšujeme cenu
pozemků.
Nákupem Dluhopisu se k našemu investování můžete připojit i Vy.

Dluhopis APP 2016 se zacílením na zemědělskou půdu je spoření s garancí.
Zajímá Vás míra zajištění?

430 ha

zemědělské půdy jsme
zatím nakoupili

23,50 Kč/m2

je průměrná cena půdy
v ČR k půli roku 2016

> 101.050.000 Kč
je hodnota pozemků,
které vlastníme v ČR

25.000.000 Kč

pouze necelou 1/4 ceny již
nakoupených pozemků
získáme prostřednictvím
Dluhopisů

Finance z Dluhopisů používáme pro další nákupy a rozvoj lokalit,
v nichž jsme půdu nakoupili.
Přemýšlíte o investici do půdy, ale nechcete věnovat tolik úsilí k získání potřebného know-how
a následně ještě péči o pozemky?
Investujete-li do zemědělské půdy prostřednictvím našich Dluhopisů, pak máte jistotu, že je půda
spravovaná s potřebnými znalostmi, a že Vaše prostředky představují pouze část ceny celkového
množství vlastněných pozemků. Pomůžete udržet zemědělskou půdu v dlouhodobě dobré kondici
a zároveň si zajistíte vysoké zhodnocení Vašich prostředků při vysoké jistotě investice.

Základní parametry Dluhopisu APP 2016

4,71 % p. a.

úrokový výnos

(po zdanění pro fyzické
osoby 4 % p. a.)

§
§
§
§

5 – 8 let

splatnost

(ve 4. roce lze požádat
o odkup)

25.000 Kč

min. investice
(jmenovitá hodnota
Dluhopisu)

4x ročně

výplata výnosu
(výnos vyplácíme
čtvrtletně)

celková výše emise je 25.000.000 Kč
srážkovou daň z výnosu Dluhopisu vykazujeme a odvádíme my a Vy se tak nemusíte o nic starat
převoditelnost Dluhopisu je možná osobně u Emitenta
zpětný odkup Dluhopisu je možný za podmínek stanovených Emitentem

Snadno a jednoduše!
Navštivte stránku www.BezpecnaInvestice.cz, kde si snadno objednáte Dluhopisy ve výši, kterou
chcete investovat.
Vše vyřídíte jednoduše ze svého domova, nemusíte jít ani na poštu! Automaticky Vám každý čtvrt rok
pošleme na účet Váš úrokový výnos a v 8. roce vrátíme zpět jistinu, pokud o ni nepožádáte dříve.
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Kaštanová 64, 620 00 Brno
IČ: 293 16 171, DIČ: CZ29316171
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