
 

   
 

 

Liberty One Methanol LLC 

zajištěné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 5,30 % p.a. 

v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 1.900.000.000 Kč s možností navýšení až do 

výše 2.100.000.000 Kč splatné v roce 2023  

 

 

ISIN: CZ0000001086 

  

 (dále jen „Dluhopisy“) 

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY  

 

Emitent Dluhopisů, společnost Liberty One Methanol LLC, tímto v souladu s článkem 2.1 

Emisních podmínek oznamuje, že na základě silné poptávky investorů došlo k vydání 

Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise 2.100.000.000 Kč. Dluhopisy jsou kótovány a 

obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s. 

 

 

Informace o emitentovi  

Emitentem dluhopisů je americká projektová společnost Liberty One Methanol LLC (dále jen 

„Emitent“), realizující aktivity Skupiny KKCG v oblasti výroby metanolu. Emitent je ze 

100% nepřímo vlastněn holdingovou společností KKCG AG, která je současně 

poskytovatelem Finanční záruky (Ručitel). Skupina KKCG působí zejména v oblasti loterií 

aher, ropy a zemního plynu, cestovního ruchu, realit, strojírenství a technologií. Účetní 

hodnota aktiv společností ze Skupiny KKCG ke konci roku 2017 přesahovala 5,2 mld EUR. 

Emitent byl založen výhradně jako projektová společnost za účelem přemístění továrny na 

výrobu metanolu z Brazílie do americké průmyslové oblasti Západní Virginie a jejího 

opětovného uvedení do provozu. Po uvedení této továrny do provozu (aktuálně 

předpokládáno v roce 2020) bude výroba metanolu představovat hlavní část Emitentova 

podnikání. Záměr přesunout továrnu byl realizován na základě detailní analýzy 

podnikatelského prostředí tohoto odvětví. Poptávka po metanolu jako základní surovině pro 

výrobu plastů, LCD a LED obrazovek nebo příměsi do paliv stabilně roste. Emitent tak v 

rámci své strategie hodlá těžit z blízkosti odběratelů (např. DuPont´s, Chemours) této 

chemikálie v Západní Virginii vedoucí k v minimalizaci dopravních nákladů na produkt, z 

dostupnosti cenově zajímavého apalačského plynu jako základní suroviny pro výrobu 

metanolu, dostatku kvalifikované pracovní síly v regionu a moderní technologie výroby. 
 
 

 

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  
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www.libertyonemethanol.com/prospectus / v sekci Investors - Dluhopisy, a na webových 

stránkách Hlavního manažera  na www.jtbank.cz/informacni-

povinnost/#emise_cennych_papiru  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). 
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