
Dluhopis  JNCG RE I. 2022-2025, 8,5 %.

Objem emise:  24.000.000 Kč

Emitent:  JNCG Real Estate a.s. 

Název:   JNCG RE I. 2022-2025, 8,5 %.

Úroková sazba: 8,5% ročně

Délka emise: 36 měsíců

Jmenovitá hodnota dluhopisu: 25 000,-

Forma: listinná 

Vyplata úroků: čtvrtletní

Lhůta pro upisování:  1. 6. 2022 - 30. 6. 2025

Důležité upozornění: Jedná se o propagační sdělení emitenta. Více informací o veřejné 
nabídce dluhopisů naleznete na webových stránkách emitenta www.jncg.eu. Emitent 
důrazně doporučuje, aby si potenciální investoři přečetli emisní podmínky dluhopisů  
a provedli vlastní zhodnocení rizikovosti investice, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby 
tak lépe pochopili potenciální rizika spojená s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

Věc:
propoziční 
listina dluhopisu

JNCG Real Estate a.s. | JNCG 
Bulharská 996/20
Vršovice, 101 00 Praha 10

(e) info@jncg.eu
(t) +420 604 862 626 
(w) www.jncg.eu

JNCG Real Estate a.s. 
se sídlem Bulharská 996/20, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha, IČ: 09961798, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  

v Praze, sp. zn. B 26125/MSPH.

Dluhopis 
JNCG RE I. 2022-2025, 8,5 % / ISIN: CZ0003541138.

s pořadovým číslem  

Vydaný v listinné podobě ve formě na řad se jmenovitou hodnotou dluhopisu 25.000,- Kč.

 na řad:  

Dluhopis je úročen pevnou roční úrokovou sazbou 8,5 % p.a. Den konečné splatnosti Dluhopisů je stanoven na 1. června 2025,
Emitent tímto prohlašuje, že dluží jistinu Dluhopisu a poměrný úrokový výnos Dluhopisu vlastníkovi Dluhopisu a zavazuje se mu vyplácet 

úrokové výnosy a splatit jistinu Dluhopisu v místě, způsobem a v souladu s Emisními podmínkami a zákonem o dluhopisech.
Podmínky Emise Dluhopisů jsou upraveny v Emisních podmínkách, se kterými se mohou vlastníci Dluhopisů seznámit v sídle Emitenta  

a rovněž na webu www.jncg.eu.
Datum emise Dluhopisů: 1. června 2022. Splatnost výnosů z Dluhopisu je čtvrtletní a nastává posledního dne každého čtvrtletí s počátkem 

ke dni 1. září 2022 a s koncem ke dni 1. června 2025.

Jiří Nechvilka, předseda představenstva

JNCG Real Estate a.s.


