Zajištěné dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,00 % p.a.
v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 160.000.000 Kč,
s možností navýšení až do 240.000.000 Kč
splatné v roce 2023
ISIN CZ0003519092
(dále jen „Dluhopisy“)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY

Emitent Dluhopisů, společnost FINEP Hloubětín a.s. (dále jen „Emitent“), oznamuje, že na základě
silné poptávky investorů došlo k vydání Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise 160.000.000
Kč. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.
Informace o emitentovi
Emitentem dluhopisů je společnost FINEP Hloubětín a.s. Předmětem činnosti Emitenta je provozování
a správa administrativně skladového areálu OFFICE PARK HLOUBĚTÍN (dále jen „Areál“), kde bude
usilovat o zahájení transformace Areálu, tj. vytvoření projektů o prodejní a pronajímatelné ploše
necelých 20 000 m2. Emitent je plně ovládán developerskou společností FINEP HOLDING, SE.
Skupina FINEP byla založena v roce 1995 a jde o ryze českou skupinu. V roce 2006 rozšířila svou
působnost i na Slovensko. Za dobu od svého vzniku si vybudovala na českém a slovenském trhu velmi
silnou pozici. FINEP se specializuje na výstavbu víceetapových rezidenčních bytových projektů,
přičemž klade důraz na komplexní urbanistický a infrastrukturální rozvoj dané lokality. Další část
portfolia nemovitostních projektů Skupiny FINEP je tvořena projekty výstavby kancelářských budov.
Do současnosti tak FINEP uvedl na trh 10 000 bytových jednotek a 100 000 m2 kancelářské plochy.
Své zákazníky dokáže FINEP oslovit i díky širokému spektru komplementárních služeb jako jsou
zprostředkování financování nemovitosti, realitní činnost, právní poradenství a jiné.
Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim přiřazen
v Prospektu Dluhopisů, který je k dispozici na webových stránkách Emitenta www.finep.cz, v sekci
„O Finepu“, v části označené jako „Pro investory“ oddíl „Informace pro investory, a na webových
stránkách Hlavního manažera na adrese www.jtbank.cz, v sekci Důležité informace, Emise cenných
papírů. Toto oznámení se uveřejňuje stejným způsobem jako Prospekt a nelze jej číst samostatně, ale
pouze společně s Prospektem (a jeho případnými dodatky).

V Praze dne 12.6.2018

