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Emitent FGV Správa Nemovitostí s.r.o.
Měna CZK
Datum emise 18. 04. 2018
Objem emise 25 000 000 Kč
Úročení pevná úroková sazba
Výplata úroku ročně

Společnost FGV Investment a.s. patří mezi české obchodní společnosti od roku 
2009 se zaměřením především na energetiku a developerství. Hlavní investice 
FGV Investment a.s. jsou umístěny v českých společnostech. Jedná se především 
o společnosti působící v oblasti výroby, prodeje a dodávek zemního plynu, tepla 
a elektřiny. A o společnosti zabývající se výstavbou apartmánů nebo rodinných a 
bytových domů.

Společnost FGV Správa Nemovitostí s.r.o. jsme zařadili mezi naše dceřiné společnosti za-
čátkem roku 2018. Společnost spravuje majetek přesahující 39 milionů korun a to konkrétně 
apartmánový dům v Peci pod Sněžkou a Apartmány Pardubice u letiště. Apartmánový dům 
v Peci pod Sněžkou je rozdělen do 6 luxusních apartmánů o rozloze 32 – 76m², které jsou 
určeny k pronájmu. Apartmány jsou kousek od sjezdovky a s krásným výhledem do údolí. 
Jedná se o velice vyhledávanou lokalitu s celoroční obsazeností. Na střeše objektu je mimo 
jiné i soukromý wellness. Apartmány Pardubice u letiště jsou vzdáleny pouze 300m od nové 
odbavovací haly. Aktuálně se jedná o nejbližší ubytování u pardubického letiště, které se 
díky nové hale stalo jedno z nejmodernějších letišť v ČR. Apartmány jsou zároveň kousek 
od dostihového závodiště, kde se jezdí každý rok slavná Velká Pardubická. Jedná se o 3 
apartmány a jsou určeny ke krátkodobému pronájmu.

Popis FGV

Charakteristika investice

Pevné úrokové sazby pro jednorázovou investici (p.a.)
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Emitent                                                 
Měna                                                      
Datum emise                                          
Objem emise                                          
Úročení                                                   
Výplata úroku                                         

 FGV investment a. s.
CZK
1. 1. 2017
27 000 000 Kč
pevná úroková sazba
ročně / měsíčně

Správce investice
Vladimír Vyhnálek

FGV Investment  a. s.
Portfolio manažer

Popis emitenta

Charakteristika investice

Objem investovaného kapitálu jde do projektů Plynové kotle, Hromadné vytápění a
Malé zdroje. Kde investujeme menší technologické celky, jako jsou kotelny pro bytová
družstva, sloužící k výrobě a distribuci tepla. V těchto projektech je instalovaná
technologie a zařízení v majetku FGV Investment a.s. Obsluha a dodávky tepla a
energií konečným zákazníkům pak jdou přes přímého dodavatele energií společnost
Gas International s.r.o. Která je s FGV Investment a.s. též majetkově provázána a je to
jedna z našich prvních investic. 

Společnost  FGV Investment a. s.  patří mezi české investiční společnosti od  roku
2009 se  zaměřením  především na energetiku. Hlavní investice 
FGV Investment a.s. jsou umístěny v českých společnostech. Jedná se
především o společnosti působící v oblasti dodávek a prodeje plynu a
elektřiny, výroby elektřiny a tepla.
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Dluhopis                              Délka trvání do                    Pevný výnos                       Vstupní poplatek  

Dvouletý                               1. 1. 2019                             5, 00 %                                0 Kč 

Tříletý                                   1. 1. 2020                             5, 50 %                                0 Kč

Pětiletý                                 1. 1. 2022                             6, 00 %                                0 Kč 

Dluhopis                              Délka trvání do                    Pevný výnos                       Vstupní poplatek  

Dvouletý                               1. 1. 2019                             5, 00 %                                0 Kč 

Tříletý                                   1. 1. 2020                             5, 50 %                                0 Kč

Pětiletý                                 1. 1. 2022                             6, 00 %                                0 Kč 

Dluhopis Délka trvání do Pevný výnos Minimální 
investice

Vstupní 
poplatek

Dvouletý 18. 04. 2020 5,0 % 10 000 Kč 0 Kč

Správce investice
Vladimír Vyhnálek
Předseda představenstva
FGV Investment a.s.

FGV Správa Nemovitostí s.r.o., člen skupiny FGV Správa Nemovitostí s.r.o., 
člen skupiny

FGV Správa Nemovitostí s.r.o.
IČO 28787676
Pec pod Sněžkou 288, 
542 21  Pec pod Sněžkou

+420 840 500 840
 www.fgvinvestment.cz/SN


