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TISKOVÁ ZPRÁVA  
 
Praha, dne 23. března 2017 
  
Společnost SATPO úspěšně emitovala dluhopisy v objemu 315 mil. Kč pro další rozvoj.  
 
Během února letošního roku developerská skupina SATPO úspěšně emitovala dluhopisy v objemu 
315 mil. Kč, aby zajistila spolufinancování pro své stávající a především pro plánované nemovitostní 
projekty. Dluhopisy jsou zajištěné se splatností v únoru 2022 a s kvartální výplatou kupónu 7,0 % p.a. 
Manažerem emise se stala mezinárodní investiční společnost WOOD & Company, která se zaměřuje 
na obchodování s cennými papíry, poradenství v oblasti firemních financí a správu aktiv s centrálou v 
Praze a pobočkami v Bratislavě, Varšavě, Londýně, Bukurešti a Miláně. 
 
Dluhopisy jsou emitovány mateřskou společností SATPO Group B.V., která zastřešuje všechny 
aktivity skupiny SATPO. Prostředky z emise dluhopisů budou použity na spolufinancování 
developerských projektů a na nákup a rekonstrukci existujících činžovních domů a to především 
v atraktivních pražských lokalitách. 
 
Emise dluhopisů je logickým pokračováním několika úspěšných emisí dluhových instrumentů 
realizovaných na úrovni jednotlivých projektů v rámci skupiny SATPO. Tato emise je koncepčním 
nahrazením financování prostřednictvím většího počtu menších projektových dluhopisů a jejím cílem 
je zefektivnění a zpřehlednění financování skupiny SATPO. 
 
Právní upozornění: 
Tato tisková zpráva není nabídkou cenných papírů. 
Dluhopisy mohou být veřejně nabízeny pouze za podmínek § 35 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o 
podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“), neboť se jedná o veřejnou nabídku cenných papírů bez 
vyhotovení prospektu. Úpis dluhopisů je proto možný pouze při splnění alespoň jedné z následujících 
podmínek: 

a) investor je kvalifikovaným investorem (tj. je klasifikován jako profesionální investor nebo 
profesionální investor na žádost podle ZPKT); nebo 
b) investor upíše alespoň částku odpovídající 100 000 EUR (respektive ekvivalentu v CZK). 

   
 
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI SATPO 
 
Společnost SATPO se již od roku 1994 specializuje na výstavbu kvalitních rezidenčních nemovitostí 
v České republice. Za sebou má řadu úspěšných projektů, o čemž svědčí řada získaných ocenění 
v soutěži Best of Realty a Realitní projekt roku.  Moderní architektonické zpracování všech projektů 
v kombinaci s použitím nadstandardních materiálů pro vnitřní vybavení bytových jednotek jsou jasným 
dokladem, že má společnost dlouholeté zkušenosti v oblasti přípravy a řízení výstavby rezidenčního 
bydlení.  
 
Veškeré odborné zázemí spojené s pořízením a financováním nového bydlení, klientské změny a 
interiér na klíč, jsou nedílnou součástí naší nabídky, jsme zkušeným rádcem při výběru nového 
bydlení. Prostřednictvím profesionálního prodejního týmu nabízíme služby i z oblasti zprostředkování 
prodeje bytů, vil a pozemků v příjemném a komfortním prostředí prodejního centra SATPO, které se 
nachází přímo v sídle naší společnosti. 
 
Společnost SATPO je aktivním členem mnoha odborných sdružení a organizací  jako jsou   Asociace 
pro rozvoj trhu nemovitostí, Asociace developerů, aj.  
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