
DLUHOPIS „VÝROBA KRMIV PRO ZVÍŘATA I.“ 
REKLAMNÍ SDĚLENÍ 

 
Doba splatnosti: 60 měsíců                                                                                         Celková návratnost investice: 125 % 
 
Investiční příležitost v podobě nákupu korporátních dluhopisů společnosti zabývající se výrobou konzerv 
pro domácí mazlíčky ze 100% masa. Konzervy neosahují žádná aditiva ani želatinu, což umožňuje speciální 
technologie společnosti Martypet. Výroba byla zahájena roku 2016, kdy plynule navázala na předcházející 
podnikatelské zkušenosti z oblasti chovatelství. Společnost Martypet exportuje svoje produkty i na 
zahraniční trhy. Vybrané produkty lze koupit např. na Slovensku, v Polsku, v Německu, ale i na Kypru nebo 
v Maroku. V České republice jsou konzervy pro zvířata Marty k dostání např. v síti hobby marketů 
Hornbach nebo v e-shopech rohlík.cz, alza.cz. 
 
Společnost Martypet, s.r.o. působí ve velmi rostoucím segmentu. V roce 2020 vstupuje na Švýcarský trh a 
posiluje i své pozice v oblasti privátních značek pro jednotlivé distributory. Z důvodu zvyšující se poptávky 
je společnost nucena, pro udržení trendového růstu, investovat do rozšiřování a modernizace výroby. Se 
zvyšující se poptávkou zároveň roste i potřeba společnosti zvýšit objem skladových zásob. Tyto investice 
chce společnost financovat z emitovaných dluhopisů. 
 
Základní informace o emisi dluhopisů

 

Emitent Martypet s.r.o. 
Název emise VÝROBA KRMIV PRO ZVÍŘATA I. 
Měna CZK 
Celkový objem emise 24 000 000 Kč 
Zajištění emise ANO, směnka + aval FO* 
Tranše I. 20 0000 000 Kč 
Tranše II. 4 000 000 Kč 
Jmenovitá hodnota dluhopisu 250 000 Kč 
Kupón 5 % p. a. 
Splatnost kupónu 17/2/2021, 17/2/2022, 17/2/2023, 17/2/2024, 17/2/2025  
Emisní kurz  100 % + AÚV** 
Druh dluhopisu Cenný papír na řad 
Forma dluhopisu Listinný cenný papír 
Datum emise 17/2/2020 
Upisovací období Tranše I. Od 17/2/2020 do 17/2/2021 
Upisovací období Tranše II. Od 17/2/2021 do 17/2/2022 
Splatnost dluhopisu 17/2/2025 
Pevný úrok / likvidita Vypočítáván denně od 17/2/2020 
*FO – fyzická osoba, jednatel a majitel společnosti   
**AÚV – alikvotní úrokový výnos 

 

Martypet s.r.o. 
Rokytova 3949/28, Židenice, 615 00 Brno 
www.martypet.com 

Reklamní sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investiční 
příležitosti, investiční doporučení nebo investiční poradenství. 

 

Podmínky investice
• pevný úrok 5 % p. a.  
• minimální investice 250 000 Kč 
•  

 

• celková návratnost investice 125% 
• žádné poplatky za nákup dluhopisu 

 
Při investici do dluhopisů v nominální hodnotě 1 000 000 Kč bude ročně vyplácen výnos ve výši  

50 000 Kč. Celkem za dobu investice pěti let 250 000 Kč. 
 

Úplné znění emisních podmínek: 
www.martypet.com/emisnipodminky 
Video: 
https://youtu.be/1SeBlf1-vHg 
 


