
Vážený investore,

 

jsme investiční a developerská společnost zabývající se nejenom výkupem nemovitostí s diskontem, jejich 
následnou rekonstrukcí a prodejem se ziskem. Jsme také součástí finanční skupiny, která se zabývá zhodnocováním 
kapitálu na finančních trzích a investicemi do nemovitostí. Díky dlouholeté zkušenosti se nám daří vykupovat 
rodinné domy, byty a pozemky za výrazně nižší cenu, než je standard trhu.

 

Zisky ČSBI a.s. plynou z nákupu nemovitostí hluboko pod tržní hodnotou a prodeje nemovitostí za tržní ceny. Dále se 
věnuje dalším segmentům spojených s nemovitostmi, jako je výstavba, úvěrování aj., ale vždy se zajištěním 
nemovitosti. Díky naším zkušenostem a kontaktům, které jsme si vybudovali, nám banky ve spolupráci s 
renomovanými advokátními a realitními kancelářemi, potažmo naši obchodní zástupci či externí partneři z řad 
exekutorských úřadů a insolvenčních správců předávají tyto nemovitosti přednostně a za zlomek ceny. Díky 
dlouhodobosti působení v oboru má finanční skupina vybudovaný tak vysoký kapitál, že je schopna všechny 
transakce majetkově zajistit a investorovi tak minimalizuje riziko z poskytnuté investice. Navíc hodnota vytvářených 
nemovitostních projektů vysoce přesahuje hodnotu investovaných financí klientů.

 

Se zvyšující se inflací se zvyšuje i poptávka po investicích na nemovitostním poli. Tuto skutečnost jsme se rozhodli 
proměnit ve výhodu a vydali jsme pro naše klienty protiinflační dluhopis. Investicí do naší společnosti získáte 
nadstandardní výnos pokrývající inflaci s bonusem 2-3 %. 



Získaný kapitál bude použit k akceleraci našeho podnikání:



 Koupě jedinečných stavebních pozemků v Lednicko-valtickém areálu v hodnotě 60.000.000, - Kč, dovedení do 
stavebního povolení a následný prodej koncovým developerům či výstavba exkluzivního apartmánového 
komplexu v hodnotě cca 500.000.000, - K

 Dovedení do stavebního povolení a následný prodej koncovým developerům či výstavba bytového domu v Praze 
o 37 bytových jednotkách většího typu v hodnotě 450.000.000, - K

 Založení správcovské společnosti na slovenském trhu a tvorba fondů kvalifikovaných investorů s cílenými 
300.000.000, - € neboli 7,5 miliard CZK během 3 le

 Výkup dalších nemovitostí a pomoc klientům ohrožených platební neschopností díky Covid-19 a úrokové či 
hypoteční kriz

 Koupě stavebních pozemků v hodnotě 25.000.000, - Kč v Bučovicích u Brna, dovedení do stavebního povolení a 
následně prodej koncovým developerům či výstavba v hodnotě 180.000.000, - K

 Změna územního plánu v obci Perná, příprava projektu vinařství s výrobou a apartmánovým bydlením s 
jedinečným výhledem na Pálavu a hrad Děvičky

Detail emise:

 aktuální výše inflace + výnos 2 % p.a. (investice od 100 000) - 3 % p.a. (investice od 500 000)

 splatnost 28.2.2025

 možnost předčasného splacení

 měsíční výplata výnosů



Proč investovat do společnosti Československá bytová & investiční a.s. ?

 výnos kopírující aktuální inflaci s bonusem 2 až 3 % p.a., dle výše investice

 dlouholeté zkušenosti s financováním projektů napříč ČR

 podpora od začátku až do samotného konce investice

 společenský přesah a udržitelnost díky využití eko-bio stavebních materiálů



Zhodnocujte své peníze chytře se společností, která je zodpovědná nejen k vašim financím, ale i životnímu 
prostředí.

 

Více informací naleznete na , kde můžete v sekci portál jednoduše zainvestovat anebo můžeme vše 
telefonicky/osobně probrat v našich kancelářích v Praze a Brně.
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