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VÝHODY DLUHOPISŮ OPROTI JINÝM INVESTIČNÍM MOŽNOSTEM
• Pevně stanovený garantovaný výnos 7,7 % p.a.
• Pravidelné vyplácení výnosu 2x ročně
• Výrazně vyšší výnos než z termínovaných vkladů
• Stálý přehled o vývoji investice
• Možnost prodeje dluhopisu před koncem splatnosti
• Žádné skryté poplatky
• Převoditelnost dluhopisu na jinou osobu

INFORMACE O EMITENTOVI
Jsme společnost SUPER-ČTYŘKOLKY s.r.o. s více 
jak desetiletou tradicí. Jsme stabilním importérem 
pracovních a sportovních čtyřkolek, UTV a pra-
covních strojů, dětských čtyřkolek, dále zahradní 
a komunální techniky (mj. sekaček, rypadel či 
sypačů), dalších  dopravních prostředků a zařízení 
(mj. skútrů, motorových koloběžek, rikš či pracov-
ních plošin) a doplňků. Naši obchodní a servisní 
síť tvoří 29 dealerů v Čechách a na Slovensku.

VZOROVÝ PŘÍKLAD INVESTICE
Investujete do 4 ks dluhopisů v hodnotě 
100.000 Kč. Každý půlrok Vám vyplatíme úrok 
ve výši 3.850 Kč a 1. 10. 2021 Vám navrátíme 
celou investovanou částku. Pokud tedy budete 
mít celé 4 roky investovanou částku 100.000 Kč, 
bude Váš výnos 30.800 Kč, tj. 30,80 % z investo-
vané částky. Náš vzorový příklad uvádí hrubý 
výnos, který podléhá srážkové dani 15 %.

ČTYŘKOLKY NEJSOU JEN PRO ZÁBAVU
V dnešní době jsou čtyřkolky a UTV velmi oblíbe-
né. Kromě sportu a zábavy umí plnohodnotně
nahradit i speciální pracovní stroje. Pro jejich
široké využití vyhledávají čtyřkolky i obce, hote-
ly, správy lesů a parků, ZOO, zimní areály apod.
Díky celoročnímu využití čtyřkolek a našemu
širokému sortimentu u nás prodejní sezóna 
nikdy nekončí.

Investujte do dluhopisů S4K I. s výnosem 7,7 % p.a.

Radek Michalčík
jednatel

STRUČNÉ INFORMACE O VÝVOJI OBRATU
Obrat v letech 2016 i 2017 byl ročně více než 
17 mil. Kč. Vlastní hala s vybavením má hodnotu 
téměř 9 mil. Kč a zásoby zboží máme v hodnotě 
přibližně 11 mil. Kč. Sto procent výnosu z pro-
deje dluhopisů použijeme na nákup zboží, 
abychom uspokojili neustále rostoucí poptáv-
ku. Dle naší predikce tak můžeme v roce 2021 
dosáhnout obratu ve výši 72 mil. Kč a skladových 
zásob v hodnotě 37 mil. Kč.

A CO DÁL?
Pokud Vás naše emise dluhopisů zaujala 
navštivte webovou stránku dluhopisy.s-4.cz. 
Najdete zde detailní informace o společnosti 
SUPER-ČTYŘKOLKY, s.r.o. a o emisi dluhopisů. 

Na této webové stránce můžete také dluhopisy 
objednat.

Neváhejte kontaktovat přímo jednatele 
společnosti, pana Radka Michalčíka, na e-mailu 
dluhopisy@s-4.cz nebo na telefonním čísle 
+420 773 111 212. Rádi Vás také osobně přivítáme 
v našem showroomu v Terezíně.
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SUPER-ČTYŘKOLKY s.r.o., Krátká 224, 403 23 Velké Březno, IČO: 27353737, DIČ: CZ27353737

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, složka 25665.

Informace, které jsou uvedené v tomto materiálu, nejsou a nemají být investičním doporučením  ani analýzou

 investiční příležitosti a ani obecným doporučením týkajícím se investičního nástroje. Více na dluhopisy.s-4.cz

Jsme stabilním importérem pracovních a sportovních 
čtyřkolek, UTV a pracovních strojů, dětských čtyřkolek, 

zahradní a komunální techniky, skútrů, motorových 
koloběžek, rikš a pracovních plošin pro Čechy a Slovensko.

Sto procent výnosu z prodeje dluhopisů použijeme 
na nákup zboží, abychom uspokojili neustále rostoucí 

poptávku. Díky tomu se nám během tří let podaří 
několikanásobně navýšit obrat a zisk.

Ručíme vlastní halou s vybavením v celkové hodnotě 
téměř 9 milionů Kč a zásobami zboží v aktuální 

hodnotě přibližně 11 milonů Kč.

Palackého 282
411 55 Terezín

dluhopisy@s-4.cz
+420 773 111 212

dluhopisy.s-4.cz
super-ctyrkolky.cz


