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HiSUN MOTOR, SHANYANG, WANGYE POWER, FEISHEN-BUYANG, EGL moto, LIYA moto a REALWAY MACHINERY 

 

 

 

 

 

 

 

BONUSOVÁ NABÍDKA č.4 PRO INVESTORY DO DLUHOPISŮ S4K I. 
 

 

Získejte s využitím bonusu úrokový výnos 9,11% p.a. 
při investici 50.000,-Kč a vyšší. 

 
 
Při zakoupení dluhopisů (odeslání závazné objednávky) od 2. 1. 2019 do 31. 1. 2019 získá investor 

jednorázový bonus 3,88% z investované částky při investici 50.000,- Kč a vyšší, který mu bude odečten z 

kupní ceny dluhopisů (emisní kurz). Investor tak získá vyšší zhodnocení své investice, konkrétně s využitím 

bonusu bude roční úrokový výnos před zdaněním činit 9,11%. 

 

Při zakoupení dluhopisů (odeslání závazné objednávky) od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019 získá investor 

jednorázový bonus 3,76% z investované částky při investici 50.000,- Kč a vyšší, který mu bude odečten z 

kupní ceny dluhopisů (emisní kurz). Investor tak získá vyšší zhodnocení své investice, konkrétně s využitím 

bonusu bude roční úrokový výnos před zdaněním činit 9,11%. 

 

 

 
Vzorové příklady: 

 

Při zakoupení dluhopisů v období od 2.1.2019 do 31.1.2019 v celkové jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za ně investor uhradí 

kupní cenu poníženou o bonus 3.880,- Kč (3,88% z investované částky). Dluhopisy však investor vlastní v celkové jmenovité hodnotě 

100.000,- Kč a z této částky se i počítá úrokový výnos. Reálně to znamená, že investor získá 3,88 % zisku navíc, což znamená 1,41% 

ročního úrokového výnosu navíc (při výpočtu uvažováno se zbývajícími 33 měsíci do splatnosti emise). S využitím bonusu tedy 

investor získá přepočtený roční úrokový výnos 9,11 % p.a. (7,7 % + 1,41 %). 

 
Při zakoupení dluhopisů v období od 1.2.2019 do 28.2.2019 v celkové jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za ně investor uhradí 

kupní cenu poníženou o bonus 3.760,- Kč (3,76% z investované částky). Dluhopisy však investor vlastní v celkové jmenovité hodnotě 

100.000,- Kč a z této částky se i počítá úrokový výnos. Reálně to znamená, že investor získá 3,76 % zisku navíc, což znamená 1,41% 

ročního úrokového výnosu navíc (při výpočtu uvažováno se zbývajícími 32 měsíci do splatnosti emise). S využitím bonusu tedy 

investor získá přepočtený roční úrokový výnos 9,11 % p.a. (7,7 % + 1,41 %). 

 

 

 

V Terezíně 2. ledna 2019 

 

 

 

 

 

 

Radek Michalčík, jednatel společnosti 
 


