
 

   
 

 

Aquila Real Asset Finance a.s. 

 

unsecured bonds with fixed interest rate 5.00% p.a. 

in an expected aggregate nominal amount of up to CZK 1.250.000.000 due 2023, with the 

possibility of increasing the volume of the issue of up to CZK 1.875.000.000 

nezajištěné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 5,00 % p.a. 

v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 1.250.000.000 Kč splatné v roce 2023, s možností 

navýšení objemu emise do výše 1.875.000.000 Kč 

 

 

ISIN: CZ0003519753 

  

(the “Bonds”) 

(dále jen „Dluhopisy“) 

 

ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF PUBLIC OFFER 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY  

 

The issuer of the Bonds, company Aquila Real Asset Finance a.s., Prague (hereinafter 

referred to as the "Issuer") announces that the Issuer has issued more Bonds due to strong 

demand from investors. The total nominal value of the newly issued Bonds is CZK 

625.000.000. As of 1 October 2018, the total nominal value of all Bonds is CZK 

1.875.000.000. The Bonds are listed and traded on the Regulated Market of the Prague Stock 

Exchange. 
Emitent Dluhopisů, společnost Aquila Real Asset Finance a.s., Praha (dále jen „Emitent“), oznamuje, 

že Emitent, z důvodu silné poptávky investorů, vydal  další Dluhopisy. Celková jmenovitá hodnota 

vydaných  Dluhopisů je 625.000.000 Kč. Ke dni 1. října 2018 je celková jmenovitá hodnota všech 

vydaných Dluhopisů 1.875.000.000 Kč. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném 

trhu Burzy cenných papírů Praha a.s., a.s. 

 

Information about the Issuer 

Informace o emitentovi  

The Issuer of the Bonds is a newly founded company Aquila Real Asset Finance a.s., which is 

indirectly, through Corporate Business Solutions Partners S.á.r.l., and fully owned by the 

holding group CBM Holding S.á.r.l. Aquila Real Asset Finance a.s. was founded exclusively 

for the purpose of issuing the Bonds and subsequent investing of the proceeds from the Bonds 

into projects which will be presented to the Issuer by the company Aquila Capital 

Management GmbH, particularly in the field of real estate and renewable resources. 

Investments will be directed primarily at debt securities of the Project Companies. 

Emitentem Dluhopisů je nově založená společnost Aquila Real Asset Finance a.s., která je nepřímo, 

prostřednictvím společnosti Corporate Business Solutions Part-ners S.á.r.l., plně ovládaná 

holdingovou skupinou CBM Holding S.á.r.l. Aquila Real Asset Finance a.s. byla zřízena výhradně za 

účelem vydání Dluhopisů a následného investování takto získaných finančních prostředků do 

projektů, které budou Emitentovi představeny společností Aquila Capital Management GmbH, a to 

především v oblasti nemovitostního trhu a trhu obnovitelných zdrojů. Investice budou směřovány 

primárně do dluhových cenných papírů „Projektových společností. 
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Terms which start with capital letters and which are not defined in this announcement have 

the meaning that is assigned to them in the Prospect of the Bonds, which is accessible on the 

website of the Issuer at www.aquila-real-asset.com and on the website of the Lead Manager 

at www.jtbank.cz in section Important Information, Issuance of Securities. The present 

announcement is published in the same manner as the Prospect and it cannot be read 

separately, but only together with the Prospect (and its potential appendices).  
 

Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim přiřazen 

v Prospektu Dluhopisů, který je k dispozici na webových stránkách Emitenta www.aquila-real-

asset.com , a na webových stránkách Hlavního manažera  na www.jtbank.cz, v sekci Důležité 

informace, Emise cenných papírů. Toto oznámení se uveřejňuje stejným způsobem jako Prospekt a 

nelze jej číst samostatně, ale pouze společně s Prospektem (a jeho případnými dodatky). 

 

 

In Prague on 1th October 2018 

http://www.aquila-real-asset.com/
http://www.jtbank.cz/

