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EQUA BANK 4,06/29
Equa Bank a.s. od počátku svého působení v České republice 
r. 2011 obsluhuje klienty z řad občanů, podnikatele a  malé 
a střední firmy (retailové a podnikové bankovnictví). Její strategií 
je přinášet klientům inovativní produkty a služby, jaké jsou běžné 
ve vyspělých západních zemích (běžný účet s neomezenými 
výběry ze všech bankomatů v ČR zdarma, mobilní bankovnictví, 
refinancováním spotřebitelských půjček). Model financování 
Equa Bank těží ze silné a stabilní klientské základny, meziročně 
vykazuje růst zisku i bilanční sumy.

www.equabank.cz

Emitent: Equa Bank a.s.
ISIN: CZ0003704900
Splatnost: 18. 9. 2029
Typ CP: Podřízený dluhopis
Zařazení: Kapitál Tier 2
Celkový objem emise: 300.000.000 Kč
Jmenovitá hodnota: 100.000 Kč/1 ks
 Fixní úrokový výnos 4,06 % p.a. pro 

prvních pět let, od 6. roku 1YPRIBOR 
+ marže 2,5 % p.a.

MONETA MB VAR/30
Moneta Money Bank a.s. patří mezi přední banky v segmentu 
domácností, živnostníků a malých podniků v ČR (založena r. 1998). 
Banka má vybudovanou stabilní pozici ve financování českých 
domácností a rostoucí postavení v segmentu živnostníků 
a malých firem. Bance byl předělen rating se stabilním výhledem 
od předních nezávislých ratingových agentur Standard & Poor’s 
(BBA/A-2) a Moody’s (A2/P-1). 

www.moneta.cz

Emitent: MONETA Money Bank a.s.
ISIN: CZ0003705188
Splatnost: 30. 01. 2030
Typ CP: Podřízený nezajištěný dluhopis
Zařazení: Kapitál Tier 2
Celkový objem emise: 2.601.000.000 Kč
Jmenovitá hodnota: 3.000.000 Kč/1 ks
 Fixní úrokový výnos 3,79 % p.a. 

pro prvních pět let, od 6. roku 
6MPRIBOR + marže 1,75 % p.a.

AIR BANK VAR/2029
AirBank a.s. působí na českém trhu od r. 2011, patří do 
mezinárodní investiční skupiny PPF. Banka vykazuje zvyšující se 
klientskou základnu, kterou obsluhuje především přes internet 
a mobilní aplikací. Banka za rok 2019 vykazuje zvyšující se čistý 
zisk, celkovou bilanční sumu i vlastní kapitál. 

www.airbank.cz

Emitent: Air Bank a.s.
ISIN: CZ0003704983
Splatnost: 25. 10. 2029
Typ CP: Podřízený nezajištěný dluhopis
Zařazení: Kapitál Tier 2
Administrátor: PPF Banka a.s.
Celkový objem emise: 1.500.000.000 Kč
Jmenovitá hodnota: 100.000 Kč/1 ks
 Variabilní úrokový výnos 1Y PRIBOR 

+ marže 2,3 % p.a.

Investiční strategie
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 FCM Bank 3,78 % p.a.
FCM Bank Ltd., se sídlem na Maltě, je součástí skupiny skupiny SAB. 
FCM Bank Ltd. se specializuje zejména na financování SME, korporátních 
klientů, poskytování vkladových produktů pro retailové i firemní klienty 
a devizových obchodů. Banka působí na finančním trhu již od roku 2010 
a je držitelem bankovní licence vydané maltským regulátorem Malta 
Financial Services Authority (MFSA). Činnost FCM Bank Ltd. je tak pod 
dohledem MFSA a jako součást Single Supervisory Mechanism EU 
také Evropské centrální banky. FCM Bank Ltd. je účastníkem systému 
pojištění vkladů (Deposit Compensation Scheme) na Maltě. V roce 2020 
vstoupila FCM Bank úspěšně na německý depozitní trh.
www.fcmbank.com.mt

Emitent: FCM Bank ltd.

Splatnost: není definována

Typ: Investiční kapitálový vklad

 Fixní úrokový výnos 3,78 % p.a.

HEUREKA 5,25/25
Heureka je největší cenový srovnávač v Evropě. Do Heureka 
Group, spadající pod hlavičku Heureka Group a.s., patří kromě 
české a slovenské Heureky také maďarské Árukereső.hu, 
rumunské Compari.ro, bulharské Pazaruvaj.com, slovinské 
Ceneje.si, chorvatské Jeftinije.hr, srbské Idealno.rs a  bosenské 
Idealno.ba.

www.heureka.cz

Emitent: Heureka FinCo CZ a.s.
ISIN: CZ0003523920
Splatnost: 14. 02. 2025
Typ: Zajištěný dluhopis majetkem společnosti 

Heureka Group a.s. formou záruky
Administrátor, Agent pro zajištění, Manažer emise nabízející CP 
k obchodování (distributor): J&T Banka, a.s. a PPF banka a.s.
Celkový objem emise: 3.200.000.000 Kč
Jmenovitá hodnota: 10.000 Kč/1 ks
 Fixní úrokový výnos 5,25 % p.a.

Investiční strategie

TRINITY BANK INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÝ 
VKLAD 3,68 % p.a.

Trinity Bank a.s. působí na finančním trhu již 25 let. V rámci 
kapitálové přiměřenosti, která dosahuje téměř 23 %, se po 
prvním pololetí roku 2020 řadí mezi tři nejsilnější a finančně 
nejstabilnější banky na tuzemském trhu. Hodnota akcií Trinity 
Bank je stabilní a nekolísá. Počet klientů 25 000 a bilanční suma 
přesahuje 18 miliard Kč. Trinity Bank se specializuje na privátní 
a korporátní bankovnictví. 

www.trinitybank.cz

Emitent: Trinity Bank a.s.

Splatnost: není definována

Typ: Investiční kapitálový vklad

Zařazení: Kapitál Tier 1

 Fixní úrokový výnos 3,68 % p.a.
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ROHLIK FIN. 5,50/26
Rohlik.cz je on-line supermarket s doručením do 120 minut 
od vytvoření objednávky. Vznikl v roce 2014 a dlouhodobě 
zaujímá vedoucí postavení na českém trhu. Sortiment zahrnuje 
potraviny, drogistické zboží, drobné spotřební zboží a díky 
spolupráci s lékárnami BENU i léky. V nabídce jsou i speciální 
řady produktů zaměřené tematicky – zdravá výživa, potraviny od 
lokálních dodavatelů aj. V době pandemie covidu-19 společnost 
dokázala velmi rychle reagovat na zvýšenou poptávku a potřeby 
trhu kapacitně uspokojit. Zároveň přinesla zákazníkům komfort 
a bezpečí v  podobě nákupu z domova. Projekt Rohlik.cz nyní 
zaujímá unikátní pozici na trhu s technologickou převahou nad 
konkurencí, jež výrazně zvyšuje jeho růstový potenciál. Na konci 
roku 2019 vstoupil Rohlík na maďarský trh (Kifli.hu), na podzim 
2020 do Rakouska (Gurkel.at) a na rok 2021 plánuje vstup na 
německý trh (Knuspr.de).

www.rohlik.cz

Emitent: Rohlik.cz Finance a.s.
ISIN: CZ0003529943
Splatnost: 01. 02. 2026
Typ CP: Dluhopisy zajištěné Ručitelským 

prohlášením akcionáře společnosti 
Rohlik.cz investment a.s, zástavním 
právem k části podílů Ručitele 
ve společnosti Velká Pecka s.r.o. 
a zástavním právem k pohledávkám 
z vázaného účtu vedeného pro Emitenta.

Administrátor a agent 
pro zajištění: J&T BANKA, a.s.
Celkový objem emise: 1.700.000.000 Kč (s možností 

navýšení na 2.550.000.000 Kč)
Jmenovitá hodnota: 10.000 Kč/1 ks, min. výše investice 

3.000.000 Kč
 Fixní úrokový výnos 5,5 % p.a.

NemoMix Fund SICAV a.s. Investičním cílem fondu je trvalé zhodnocování prostředků 
vložených akcionáři Fondu, a to zejména na základě investic do 
cenných papírů vydávaných investičními fondy a investičních 
cenných papírů. Fond NemoMix zastřešuje více než 20 
nemovitostních fondů rozložených do pěti rozdílných segmentů, 
tím vytváří bezpečné a diverzifikované portfolio nemovitostních 
aktiv.  NemoMix zahrnuje investice do 5 nemovitostních 
segmentů (výstavby nových bytů, komerčních nemovitostí, 
nájemních domů a bytů, logistických a průmyslových areálů, 
zemědělské půdy a lesů).

https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/nemomix-fund-sicav-a-s/

Emitent: NemoMix Fund SICAV a.s.
ISIN: CZ0008044047
Splatnost: není definována 
Typ CP: Investiční akcie
Administrátor 
a distributor: AVANT Investiční společnost a.s.
Zhodnocení 
za 12 měs.: 6,34 %
Aktuální hodnota 
investiční akcie: 1,0703 Kč

SAB FINANCE 5,00 SAB Finance, a.s. působí zejména na trhu devizových obchodů, 
a to jak spotových, tak forwardových, kde si díky poskytování 
maximálního klientského servisu a výhodných podmínek 
obchodu za 15 let své historie vydobyla na trhu devizových 
obchodů vůdčí postavení v mimobankovní sféře.

www.sab.cz

Emitent: SAB Finance, a.s.
ISIN: CZ0009009940
Splatnost: není definována
Typ CP: Kmenové akcie
 Fixní úrokový výnos 5 % p.a.

Investiční strategie
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