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§ 3M FUND MSI a.s. byla založena v březnu 2021.

§ Účelem založení je investování do rezidenčních a komerčních nemovitostních projektů v České republice (ať již
dokončených nemovitostí nebo pozemků a projektů ve fázi přípravy). Konkrétně v Praze a Brně, případně blízkém okolí.

§ 3M FUND MSI bude nabývat nové projekty buď přímo, nebo prostřednictvím svých dceřiných společností, a to
formou koupě podílů ve stávajících společnostech nebo koupí nemovitostí.

§ Investičním záměrem je především nabývat ve vhodných lokalitách pozemky, na nichž bude realizována výstavba
rezidenčních či komerčních nemovitostních projektů s cílem tyto projekty po jejich dokončení prodat (v případě
rezidenčních nemovitostí především formou prodeje jednotlivých jednotek), eventuálně v případě vybraných projektů
(komerčních i rezidenčních) jejich následné provozování a pronájem.

§ 3M FUND MSI zvažuje (aniž by se k tomuto kroku jakkoliv zavazovala), že se v budoucnu stane investičním fondem, a
to fondem kvalifikovaných investorů ve formě akciové společností s proměnným základním kapitálem (investičním
fondem) ve smyslu § 154 a násl. ZISIF, jehož obhospodařovatelem by byla investiční společnost jako jediný člen
statutárního orgánu společnosti 3M FUND MSI.

§ 3M FUND MSI bude při realizaci svých projektů úzce spolupracovat se společností MS – INVEST a.s., která bude u
všech projektů 3M FUND MSI vystupovat jako generální dodavatel a manažer projektových společností. MS-INVEST
a.s. působí na českém nemovitostním trhu jako developer více než 20 let. Obě společnosti jsou personálně propojené.
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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI – 3M FUND MSI a.s. 
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Petr Malík 

akcionář a předseda představenstva
společnosti 3M FUND MSI a.s. 

Lubomír Malík

akcionář a člen představenstva 
společnosti 3M FUND MSI a.s. 

akcionář a člen představenstva
společnosti MS-INVEST a.s.

Vladimír Meister

akcionář a člen představenstva
společnosti 3M FUND MSI a.s.

akcionář a člen představenstva
společnosti MS-INVEST a.s.Petr Malík má více než 15 let zkušeností v

investicích, poradenství a developmentu.
Absolvoval magisterský program Masters in
Finance na London Business School,
Mezinárodní obchod na VŠE Praha a CEMS
program na University of St. Gallen ve
Švýcarsku. Dříve pracoval jako konzultant v
poradenské společnosti McKinsey & Co.,
později jako ředitel analytického oddělení
PPF Real Estate Russia v Moskvě a následně
působil na pozici finančního ředitele v MS-
INVEST a.s.

Lubomír Malík má více než 40 let zkušeností
v oblasti stavebnictví a developmentu.
Absolvoval Stavební fakultu VUT v Brně.
Před založením MS-INVEST a.s. působil na
manažerských pozicích ve stavebních
společnostech. Řídil rozsáhlé stavební
realizace v České republice i zahraničí. Má
zkušenosti v oblasti mezinárodního obchodu
a financování profesionálního sportu.

Vladimír Meister má více než 35 let
zkušeností ve stavebnictví a developmentu.
Absolvoval obor Management a ekonomie
na VUT v Brně. Před založením MS-INVEST
a.s. působil na manažerských pozicích ve
stavebních společnostech. Zabýval se také
developmentem vlastních nemovitostních
projektů.

KLÍČOVÉ OSOBY
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100 %100 %

Projekty v portfoliu společnosti 3M Fund MSI a.s. budou na úrovni vlastních 
zdrojů financovány výhradně z 3M Fund MSI. Výstavba projektů bude 
financována i za pomoci seniorního bankovního financování na úrovni 
jednotlivých projektových společností.
Zároveň 3M Fund MSI nebude poskytovat financování mimo své dceřiné 
společnosti jak jsou definovány v prospektu dluhopisů. 

MS Sokolovská office s.r.o.
(kancelář Praha)

MS Michelská development s.r.o.
(projekt Michelský mlýn)

MS Senohrabská s.r.o.
(projekt Senohraby)

MS AKVI I s.r.o.:
nabyde MS Trnitá 1, a.s.

MS AKVI II s.r.o.:
nabyde MS Hostivická, s.r.o.

MS AKVI III s.r.o.:
nabyde M.S. Vídeňská, s.r.o.

MS AKVI IV s.r.o.:
nabyde M.S. Ivanovická, a.s.

MAJETKOVÁ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



§ Založena v roce 1998. Patří mezi lídry na českém developerském trhu na poli středně velkých projektů.

§ Za dobu existence společnosti bylo zrealizováno celkem cca 5.000 bytů a rodinných domů, cca 40.000 m²
obchodních ploch a kanceláří a také více než 200.000 m² pozemků.
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ZAMĚŘENÍ:

§ REZIDENCE
§ RETAIL A KANCELÁŘE
§ PŘÍPRAVA PROJEKTŮ

STRATEGIE:

§ STŘEDNĚ VELKÉ PROJEKTY
§ PREFERENCE KVALITY PŘED MNOŽSTVÍM
§ DŮRAZ NA LOKALITU

GENERÁLNÍ DODAVATEL – MS-INVEST a.s.
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1998

Založení 
MS-INVEST

2000

Dokončení
1. projektu v Brně 

(Lesná, 350 BJ)

Dokončení
1. kancelářského projektu v Brně 

(Vídeňská, 3 200 m²)

2009

Dokončení
1. projektu v Praze 

(Nehvizdy, 166 RD, 141 BJ)

2009

Dokončení
1. projektu ve Zlíně 

(Nad Nivami, 190 BJ)

2011

Dokončení
projektu v Brně 

(Panorama, 340 BJ, 60 RD )

2017

Dokončení projektu v Brně 
(Rezidence Lužánky, 

94 BJ, 2 250 m² komercí )

2015

Dokončení
projektu v Praze v Karlíně

(Rezidence Trinity, 107 BJ)

2016

Nastěhování do vlastních 
kanceláří MS – INVEST v Praze 

v projektu Karolína Plazza

2018

Dokončení projektu v Praze v Karlíně
(Rezidence Karolína Plazza, 
150 BJ, 4 500 m² komercí)

2018

2016 2017

První emise dluhopisů 
ve jmenovité hodnotě 

320 mil. Kč

Druhá emise dluhopisů 
ve jmenovité hodnotě 

250 mil. Kč

Zahájení výstavby 
projektu v centru Brna 

Palác Trnitá 1 

2019

STRUČNÁ HISTORIE MS-INVEST a.s.
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Praha:
     Počet BJ/RD             
  ve výstavbě Podíl

1 Central Group 1 223 15,5%
2 Vivus 789 10,0%
3 FINEP 691 8,7%
4 YIT Stavo 678 8,6%
5 Skanska Reality 484 6,1%
6 Sekyra group 474 6,0%
7 Horizon Holding 443 5,6%
8 PSN 345 4,4%
9 Metrostav development 342 4,3%

10 MSI 325 4,1%
11 JRD 318 4,0%
12 Crestyl real estate 304 3,8%
13 Trigema development 298 3,8%
14 PENTA Real Estate 251 3,2%
15 VI Group 234 3,0%
16 CTR group 199 2,5%
17 Ekospol 160 2,0%
18 Developinvest 126 1,6%
19 Daramis 90 1,1%
20 Satpo development 73 0,9%
21 Geosan development 31 0,4%
22 V Invest 20 0,3%
23 Realism (TE Development) 0 0,0%

Celkem 7 898 100%

Počty jednotek (byty - BJ, ateliery a rodinné domy - RD) ve výstavbě developerů působících na nemovitostním trhu v Praze a Brně k 20.4.2020. Informace získány z webových stránek developerů.

Brno:
     Počet BJ/RD             
   ve výstavbě Podíl

1 IMOS development 240 24%
2 MSI 224 22%
3 MIG 131 13%
4 REKO 94 9%
5 Komfort 91 9%
6 Avrio invest 55 5%
7 DOMOPLAN 51 5%
8 Properity 46 5%
9 Unistav 44 4%

10 Impera Styl 25 2%
11 PS Estate 7 1%
12 Bemett 0 0%
13 Trikaya 0 0%

Celkem 1 008 100%

MS-INVEST a.s. STOJÍ NA DVOU NOHÁCH

MS-INVEST zaujímá významné pozice na poli 
nemovitostního developmentu jak v Praze, tak v Brně. 
Tato diverzifikace v rámci České republiky se ukázala být 
výhodou v průběhu více než dvaceti leté historie 
společnosti.
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TREND REZIDENČNÍHO TRHU 

• Nevídaný růst cen nemovitostí v posledních 6 letech a cash-on-cash multiple 1,9x oproti roku 2014 v
Praze

• Za posledních 6 let bylo na trh kontinuálně dodáváno méně bytových jednotek než trhy byly a jsou
připraveny absorbovat. Vzniká „GAP“

• Trend nájemního bydlení

• Dopad „koronakrize“

Source: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/real-estate/EN_DELOITTE_DEVELOP_INDEX_21_04.pdf



Stavební společnosti
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Architektonické a projektové kanceláře

Banky a finanční instituce

HLAVNÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI MS-INVEST a.s.
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TRACK RECORD
MS-INVEST a.s.
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PRAHA – VYBRANÉ DOKONČENÉ PROJEKTY 

Projekty Rok dokončení Počet jednotek
A. Karolína Plazza 2 2020 67 BJ, 2 000 m² komercí
B. Domy Malvazinky 2020 4 RD
C. Karolína Plazza 1 2018 150 BJ, 4 500 m² komercí
D. U Grebovky 2018 27 BJ, 140 m² komercí
E. Podbaba 2018 131 BJ
F. Vinoř, 3.etapa 2017 36 RD, 5 stav. pozemků
G. Přezletice, 2.etapa 2017 33 RD
H. Cholupice, 2. etapa 2017 12 RD, 6 stav. pozemků
I. Trinity 2016 107 BJ, 380 m² komercí
J. Cholupice, 3. etapa 2016 18 RD, 25 stav. pozemků
K. Přezletice, 1. etapa 2015 24 RD, 25 stav. pozemků 
L. Letňany 2014 79 BJ
M.Cholupice, 1. etapa 2013 116 BJ
N. Slovanka 2012 74 BJ
O. Vinoř, 1.etapa 2012 30 BJ
P. Ďáblice 2011 19 BJ
Q. Nehvizdy 2009 166 RD, 141 BJ
* BJ - bytová jednotka, RD - rodinný dům
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BRNO – VYBRANÉ DOKONČENÉ PROJEKTY
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Projekty Rok dokončení Počet jednotek
A. Riverside 2019 86 BJ
B. Panorama 2. a 3. etapy 2017 214 BJ, 60 RD
C. Lužánky 2015 94 BJ, 2 250 m² komercí
D. Jundrov 2.etapa 2014 31 RD
E. Panorama 1.etapa 2013 126 BJ
F. Vídeňská 2009 3 200 m² kanceláří a komercí
G. Bystrc Šemberova 2009 48 BJ
H. Jundrov 1. a 2. etapy 2009 107 BJ
I. Bohunice 2009 91 BJ, 10 RD
J. Kuřim Kolébka 2008 30 RD
K. Komín 2007 24 BJ
L. Bystrc Přístavní 2005 27 BJ
M. Štýřice 2005 16 BJ, 110 m² komercí
N. Kuřim 2004 250 RD, 213 BJ
O. Lesná 2000 350 BJ, 5 000 m² komercí
* BJ - bytová jednotka, RD - rodinný dům
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Praha 7 – „Rezidence Dělnická“ (2019-2023)
§ 113 bytů, 2 480 m² komerčních ploch, 127 garážových stání
§ Očekávaná kolaudace Q1 2023, stav předprodejů 41%

Praha 3 – „Žižkovské pavlače“ (2019-2021)
§ 141 bytů, 1 380 m² komerčních ploch, 99 garážových stání
§ Očekávaná kolaudace v Q4 2021, stav předprodejů 48%

PRAHA – PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ
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„Palác Trnitá, 1.etapa“ (2019-2022)
§ 195 bytů, 9 000 m² komerčních ploch, 349 garážových stání
§ Očekávaná kolaudace Q4 2022 / stav předprodejů rezidenčních jednotek 60%

„RD Jundrov, 4. fáze“ (2019-2021)
§ 34 rodinných domů, 2 stavební pozemky
§ V Q1/Q2 2021 bylo zkolaudováno 21 RD, kolaudace ostatních se očekává v Q3 2021, všechno je vyprodáno 

kromě 1 RD a 2 stavebních pozemků

BRNO – PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ



PROJEKTOVÉ PORTFOLIO 
3M FUND MSI a.s.
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PROJEKTOVÉ PORTFOLIO – PRAHA 

Projekt Hostivice
Sokolovská Office

Projekt v Michli

Projekt Senohraby



Lokalita:
• Objekt se nachází na ulici Sokolovská v centru Karlína, lokalita patří k

nejpopulárnějším a nejrychleji se rozvíjejícím čtvrtím Prahy. V blízkosti objektu
se nachází tramvajová zastávka a stanice metra Křižíkova.
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OBJEKT V PRAZE – SOKOLOVSKÁ OFFICE

Aktuální stav:
• Aktuálně jsou prostory včetně GS v nájmu společností MS-INVEST a.s.

Popis objektu:
• Jedná se o kancelářské prostory o výměře 661 m² v 1. a 2. NP s 16 GS v

1.PP v projektu Karolina Plazza realizovaném skupinou MS-INVEST.

• Objekt byl zkolaudován v prosinci 2018.



Lokalita:
• Lokalita Hostivice je oblíbená pro ty, kdo chtějí žít mimo ruch velkoměsta, ale zároveň

dostatečně blízko. Hostivice je výborně dostupná hromadnou veřejnou dopravou.
• Veškerá občanská vybavenost, v kombinaci s výbornou dopravní dostupností do

centra Prahy a na letiště a zároveň blízkostí k přírodě.
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PROJEKT V PRAZE – HOSTIVICE 

Popis projektu
• Developerský projekt „Hostivice“ je tvořen souborem multifunkčních (rezidenčních

a komerčních) objektů. Projekt se plánuje realizovat ve dvou etapách. 1.etapa
počítá s výstavbou cca 5 000 m² bytů, cca 500 m² kanceláří, cca 2 300 m² retailu,
138 GS a 50 PS. 2.etapa počítá s výstavbou cca 3 200 m² bytů a 60 GS.

• Aktuální výměra pozemků 9 629 m².

Časový harmonogram a plánovaný rozpočet
• Aktuálně probíhá územní řízení (v Q2 2021 byla podána žádost o vydání územního

rozhodnutí na 1.etapu).

• Očekávané zahájení a dokončení výstavby 1.etapy: Q1/Q2 2022 – Q1/Q2 2024.
• 2.etapa bude navazovat na 1.etapu s očekávaným dokončením v Q2/Q3 2025.



Lokalita:
• Lokalita Michle se nachází v širším centru Prahy a je výborně dostupná

hromadnou veřejnou dopravou z centra Prahy a má kvalitní napojení na další
městské části.
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PROJEKT V PRAZE – MICHLE

Popis projektu:
• Developerský projekt v Michli je tvořen souborem 10 nadstandardních řadových

rodinných domů s plochou cca 260 až 350 m² a bytového domu s plochou bytů
cca 920 m² a 13 GS.

• Výměra pozemků 6 210 m².

Časový harmonogram:
• Aktuálně probíhá územní řízení (byla podána žádost o vydání územního

rozhodnutí v Q1 2021).

• Očekávané zahájení a dokončení výstavby: Q2/Q3 2022 – Q1/Q2 2024.



Lokalita:
• Obec Senohraby se nachází podél dálnice E55 směrem na Benešov, autem cca

20 minut od Prahy.

• Lokalita je perspektivní díky dobrému umístění podél dálnice, absenci velkého
supermarketu v obci a zájmu obyvatel o výstavbu retail parku.
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PROJEKT V PRAZE – RETAIL SENOHRABY

Popis projektu:
• Developerský projekt Retail Senohraby počítá s prodejem pozemku

pro supermarket (cca 10 650 m²) po vydání územního rozhodnutí a
výstavbou retailových prostorů s pronajímatelnou plochou cca 1 500
m² na zbývajícím pozemku. Retailovou část zvažujeme ponechat v
dlouhodobém portfoliu.

• Výměra pozemků 16 279 m².

Časový harmonogram:
• Aktuálně probíhá změna územního plánu.

• S budoucím kupujícím pozemku pro supermarket je uzavřena budoucí
kupní smlouva.

• Očekávané zahájení a dokončení výstavby: Q3/Q4 2022 - Q1/Q2 2023.
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Vídeňská Office

PROJEKTOVÉ PORTFOLIO – BRNO 

Projekt Ivanovice

Projekt Palác Trnitá 1



Lokalita:
• Projekt se nachází v těsné blízkosti nákupního centra Galerie Vaňkovka v Brně.
• Jedinečnost lokality spočívá v tom, že byť se jedná o budoucí moderní čtvrť, navazuje

bezprostředně na historické centrum Brna.
• Výborné dopravní spojení městskou hromadnou dopravou. Cesta na vlakové a

autobusové nádraží zabere jednotky minut. Napojení na dálnice D1 a D2 nezabere více
než 5 až 10 minut.
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PROJEKT V BRNĚ – PALÁC TRNITÁ 1

Popis projektu:
• Projekt se skládá z rezidenční části, kterou tvoří 195 bytových jednotek a atelierů s

dispozicemi 1+kk až 5+kk a dvou administrativních částí (budov A1 a A2).

• V parteru jsou dále umístěny retailové prostory.

• 1.etapa zahrnuje rezidenční část (195 bytů a atelierů, 245 garážových stání), retail v
rezidenční části (cca 832 m²), administrativní budovu A2 (cca 8 200 m²) a 112
garážových stání.

• 2.etapa zahrnuje administrativní budovu A1 (cca 7 400 m²) a 96 garážových stání.

Aktuální stav k 31.3.2021:
• Aktuálně se realizuje monolit administrativní budovy A2 na úrovni 9.NP, u bytových

domů 6.-8.NP. Provádí se vyzdívky příček a rozvody. Bylo zahájeno osazování výplní
otvorů (oken) na bytových domech a realizace sítí. Bylo vydáno stavební povolení na
dostavbu administrativní budovy A1.

• Dokončení stavby se očekává v rozmezí Q4 2022 až Q2 2023.



Lokalita
• Svitavský převaděč zajišťuje velmi dobré dopravní spojení s centrem města

Brna, stejně jako s nájezdem na dálnici D 1

• Přímo v Ivanovicích se nachází základní občanská vybavenost, nově
zrekonstruovaná mateřská škola, supermarket, několik restaurací

• Ivanovice jsou oblastí s nejčistším životním prostředím v okresu Brno město. Na
východní i západní straně sousedí s lesy.
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PROJEKT V BRNĚ – OC A RD IVANOVICE

Popis projektu
• Developerský projekt počítá s výstavbou obchodního centra s pronajímatelnou plochou

cca 11 000 m², výstavbou 13 rodinných domů, prodejem 4 stavebních parcel pro
individuální výstavbu a prodejem pozemku pro výstavbu výrobního objektu.

• Jedná se o území s výměrou 46 303 m², z toho obchodní centrum cca 33 416 m²,
pozemek pro výrobu cca 6 638 m², pozemek pro 13 RD a 4 stavební pozemky cca 6
249 m².

Časový harmonogram:
• Aktuálně probíhá územní řízení.
• Očekávané zahájení a dokončení výstavby: Q4 2021/Q1 2022 - Q1/Q2 2023.



Lokalita
• Administrativní budova je umístěna v jižní části Brna na ulici Vídeňská, s velmi dobrou

vazbou na městskou dopravu (zastávka tramvaje před objektem) i na silniční síť
(velmi dobrá dostupnost do centra, k BVV i na dálnice D1 a D2).
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OBJEKT V BRNĚ – VÍDEŇSKÁ OFFICE

Popis objektu
• Budova má jedno podzemní a šest nadzemních podlaží, na střeše je umístěna technická

nadstavba. Parkování je zajištěné částečně v podzemní garáží a částečně na oploceném
parkovišti ve dvoře za budovou.

• Budova byla zkolaudována v roce 2009.

• Budova je částečně ve vlastnictví společnosti M.S. Vídeňská, s.r.o. Tato společnost
vlastní 9 nebytových jednotek o celkové pronajímatelné ploše 2 391 m². K jednotkám
ve vlastnictví společnosti M. S. Vídeňská patří 18 parkovacích stání ve dvoře, 33 garáží a
32 m² skladů v podzemním podlaží.

Aktuální stav
• V současné době je pronajato cca 98 %, celkový počet nájemců: 10

• Největší nájemce: Orego trade s.r.o., MS-INVEST a.s., Accace Outsourcing
s.r.o. (podíl největších nájemců tvoří 69% pronajímatelné plochy)
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OCENĚNÍ PROJEKTŮ KE DNI 31.12.2020 A PLÁN INKAS

Ocenění vypracoval: Jones Lang LaSalle

Hodnoty v tis. Kč
Očekávaným inkasem se rozumí disponibilní příjem jednotlivých projektových společností po dokončení jednotlivých projektů, před zdaněním, 
po úhradě externího (převážně bankovního) financování včetně příslušenství.

Projekt Hodnota Očekávané inkaso Období inkasa

Sokolovská office 30 000  -   37 000 2026

Hostivice 294 000 - 363 000 2024 - 2026

Michle 121 000 - 149 000 2024 - 2025

Retail Senohraby 30 000  -   37 000 2024 - 2025

Palác Trnitá 1 825 000 - 1 019 000 2023 - 2025

OC a RD Ivanovice 279 000 - 344 000 2023 - 2025

Vídeňská office 61 000  -   76 000 2026

Celkem 1 640 000 - 2 025 000 2023 - 2026

1 841 591
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INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST
(Emise dluhopisů)
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DLUHOPIS 3M FUND MSI – základní parametry emise 

Emitent 3M FUND MSI a.s.

Objem emise CZK 1.000.000.000
s možností navýšení až o 100 %

Účel použití

Nákup a financování nemovitostních projektů 
a objektů realizovaných developerem MS-
INVEST a.s.
Geografické zaměření: Praha, Brno a blízká 
okolí

Nominální hodnota CZK 10.000

Kupon 5,70 % p.a.

Vyplácení kupónu ročně, vždy k 21. 7.

Emisní cena 100 %

Úpis bez závazku úpisu

Tenor 5 let

Datum emise 21. 7. 2021

Status Seniorní, zajištěné Zajištěním

Forma nabídky Veřejná nabídka
Od 22. 6. 2021 do 15. 6. 2022

Zajištění Zástava 100 % akcií Emitenta a Escrow účtu

Finanční kovenant
LTV

Testováno vždy k 31/12 na základě 
konsolidované učetní závěrky Emitenta:
2021 |  2022 | 2023 | 2024 | 2025
80% |   80% | 77,5% | 75% |  75%

Put Opce

Možnost požadovat odkoupení  za cenu 101 
% + naběhlé AÚV, pokud akcionáři Emitenta 
přestanou vlastnit alespoň 51 % hlasovacích 
práv Emitenta a možnost předčasného 
splacení z důvodu případů neplnění závazků.

Call Opce

Od 2. výročí emise možnost úplného nebo 
částečného splacení emise z rozhodnutí 
Emitenta s nárokem na výplatu mimořádného 
výnosu ve výši 0,5% až 2,5 % dle lhůty 
zbývající do dne konečné splatnosti.

Informační 
povinnost

Nad rámec plnění povinností plynoucí z 
kotace Emitent zveřejní informace o plnění 
kovenantů, aktuální ocenění, stavu projektů a 
jiné informace dle EP vždy nejpozději do 30/4.

Aranžér J&T IB and Capital Markets a.s.

Manažer J&T BANKA a.s.

Detailní informace a parametry emise dluhopisu jsou uvedeny v prospektu dluhopisu v kapitole „Emisní podmínky“.
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DISCLAIMER

Tato prezentace („Prezentace“) je reklamním sdělením vytvořeným společností 3M FUND MSI, a.s., a je předkládáno J&T BANKOU, a.s., („Banka“) jejím zákazníkům výlučně pro
použití v souvislosti s předloženou nabídkou („Nabídka“) dluhopisů („Dluhopisy“). Banka nikterak neovlivnila podobu sdělení. Banka podléhá kontrole ČNB a při své činnosti se řídí
legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy, nabídkou ke koupi či úpisu. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout
jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. J&T BANKA, a.s. jakožto hlavní manažer ani J&T IB and Capital Markets, a.s. jakožto aranžér neschválily obsah této Prezentace nebo její
části. Informace v této Prezentaci, které pocházejí od třetích stran, byly získány ze zdrojů, u kterých se lze domnívat, že jsou spolehlivé, nicméně Emitent nezaručuje jejich přesnost
nebo úplnost.

Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při
tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci.

Prezentace obsahuje prohlášení o budoucích událostech a očekáváních, která jsou zaměřená do budoucna. Tato prohlášení obvykle obsahují slova jako „očekává“ a „předpokládá“ a
slova podobného významu. Očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Jakékoli prohlášení v této Prezentaci, které není konstatováním historického
faktu, je prohlášení zaměřené do budoucna zahrnující známá i neznámá rizika, nejistoty a další faktory, které by mohly vést k tomu, že skutečné výsledky, výkonnost nebo dosažený
výkon Emitenta se budou významně lišit od budoucích výsledků, výkonnosti nebo dosaženého výkonu uvedeného nebo naznačeného v takových prohlášeních zaměřených do
budoucna. Žádná z budoucích projekcí, očekávání, odhadů nebo výhledů v této Prezentaci by neměla být chápána jako prognóza nebo příslib a ani by neměla být chápána tak, že
jakkoli naznačuje, zajišťuje nebo zaručuje, že předpoklady, na základě kterých byly takové budoucí projekce, očekávání, odhady nebo výhledy připraveny, jsou správné nebo úplné
nebo, pokud jde o předpoklady, kompletně uvedené v Prezentaci. Informace a názory obsažené v této Prezentaci jsou aktuální ke dni této Prezentace a mohou se měnit.

Investice do Dluhopisů rovněž zahrnuje určitá rizika. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost
původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku.
Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Přehled rizik, která Emitent považuje za významná, je
uveden v Prospektu v kapitole nazvané „Rizikové faktory“.

Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Potenciální investoři by se měli seznámit s Prospektem dluhopisů před tím, než
učiní investiční rozhodnutí, aby plně porozuměli potenciálním rizikům a výhodám souvisejícím s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Prospekt dluhopisů je k dispozici na webové
stránce Emitenta www.3mfund.cz . Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci
Banky.

Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze
subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji
tykajícími se těchto subjektů. Informace a názory obsažené ve sdělení jsou aktuální ke dni sdělení a mohou se měnit. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování
investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z
celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit
svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k
poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtbank.cz.

Tato Prezentace a její obsah jsou důvěrné a nesmí být dále šířeny nebo distribuovány žádné další osobě ani být zcela nebo zčásti publikovány žádným prostředkem přenosu nebo
žádným způsobem za žádným účelem.

http://www.3mfund.cz/
http://www.jtbank.cz/
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