
INVESTUJTE 
A ZÍSKEJTE 
VÝNOS 6 %

natland.cz

Investice
nejsou jen peníze

www.natland.cz/investujte-s-nami    www.natland.cz/dluhopisy    dluhopisy@natland.cz

Staňte se součástí našich projektů 
v developmentu, fi nančních službách 

či energetice. Investujte s námi do tříletých 
dluhopisů a získáte výnos 6 % p.a.  

Jedná se o propagační sdělení. Uvedené informace mají pouze informativní charakter, nejedná se o analýzu investiční příležitosti ani investiční doporučení. 
Všechny informace o našich dluhopisech jsou uvedené v prospektu a souvisejících dokumentech na www.natland.cz/dluhopisy. Osoba nabízející cenné papíry je CYRRUS, a.s.

Onepager_dluhopisy.indd   1 19.05.21   10:58



Zákonné informace, upozornění pro investory a zdroj informací 
/ Emitentem dluhopisu je společnost Natland Bonds s.r.o., 
IČO 083 27 343, Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, 
PSČ 186 00. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 
10 000 CZK. Základní prospekt společnosti Natland Bonds 
s.r.o. spolu s emisními podmínkami dluhopisů, emisní 
dodatek spolu s konečnými podmínkami emise a veškeré 
podrobnosti o emisi a jejich parametrech lze nalézt na 
webu www.natland.cz/dluhopisy. Osoba nabízející 
cenné papíry je: CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, se 
sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno. natland.cz

Investiční skupina Natland se již dvacet let snaží prostřednictvím 
investic měnit své okolí k lepšímu. Pomáhá fi rmám, které samy 
nedokáží naplnit svůj potenciál, uvádí do praxe nové nápady, 
kultivuje a zlepšuje život v místech, kde staví nemovitosti. Prostředky 
z dluhopisů využívá primárně na investice do oblasti realit či 
energetiky. Hlavním kriteriem pro akvizici je výnosnost a předpoklad 
další možnosti rozvoje, každý ze zvažovaných projektů je podroben 
hloubkovým interním i externím analýzám.

Název dluhopisu

NATLAND 
ASSETS BONDS IV.
2021–2024 / 6 %

Výnos  6 % p.a.
Splatnost  3 roky
Typ instrumentu  Korporátní dluhopis 
Kategorie dluhopisů  Veřejná nabídka s prospektem
Emitent  Natland Bonds s.r.o., IČO 08327343
Datum emise  20. května 2021
Den konečné splatnosti dluhopisů  20. května 2024
Měna  CZK 
Investiční horizont  3 roky 
ISIN  CZ0003532277
Výpočet úroku  Standard 30E/360
Frekvence výplaty výnosu  Pololetně
Podoba a forma dluhopisu  Zaknihovaný dluhopis ve formě na řad
Nominální hodnota dluhopisu  10 000 Kč
Administrátor  CYRRUS, a.s.

54
zákazníků obsluhovaných 

prostřednictvím 
majetkových účastí skupiny

800
zaměstnanců 

pracuje 
ve skupině

6,9 mld. Kč
hodnota aktiv 
majetkových 

účastí skupiny

tisíc
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INVESTUJTE 
A ZÍSKEJTE 

VÝNOS 6,3 %

natland.cz

www.natland.cz/investujte-s-nami    www.natland.cz/dluhopisy    dluhopisy@natland.cz

Staňte se součástí našich projektů 
v developmentu, fi nančních službách 

či energetice. Investujte s námi do čtyřletých 
dluhopisů a získáte výnos 6,3 % p.a.  

Jedná se o propagační sdělení. Uvedené informace mají pouze informativní charakter, nejedná se o analýzu investiční příležitosti 
ani investiční doporučení. Všechny informace o našich dluhopisech jsou uvedené v prospektu a souvisejících dokumentech na 

www.natland.cz/dluhopisy. Osoba nabízející cenné papíry je CYRRUS, a.s.

Investice
nejsou jen peníze
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Zákonné informace, upozornění pro investory a zdroj informací 
/ Emitentem dluhopisu je společnost Natland Bonds s.r.o., 
IČO 083 27 343, Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, 
PSČ 186 00. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 
10 000 CZK. Základní prospekt společnosti Natland Bonds 
s.r.o. spolu s emisními podmínkami dluhopisů, emisní 
dodatek spolu s konečnými podmínkami emise a veškeré 
podrobnosti o emisi a jejich parametrech lze nalézt na 
webu www.natland.cz/dluhopisy. Osoba nabízející 
cenné papíry je: CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, se 
sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno. natland.cz

Investiční skupina Natland se již dvacet let snaží prostřednictvím 
investic měnit své okolí k lepšímu. Pomáhá fi rmám, které samy 
nedokáží naplnit svůj potenciál, uvádí do praxe nové nápady, 
kultivuje a zlepšuje život v místech, kde staví nemovitosti. Prostředky 
z dluhopisů využívá primárně na investice do oblasti realit či 
energetiky. Hlavním kriteriem pro akvizici je výnosnost a předpoklad 
další možnosti rozvoje, každý ze zvažovaných projektů je podroben 
hloubkovým interním i externím analýzám.

Název dluhopisu

NATLAND 
ASSETS BONDS V.
2021–2025 / 6,3 %

Výnos  6,3 % p.a.
Splatnost  4 roky
Typ instrumentu  Korporátní dluhopis 
Kategorie dluhopisů  Veřejná nabídka s prospektem
Emitent  Natland Bonds s.r.o., IČO 08327343
Datum emise  20. května 2021
Den konečné splatnosti dluhopisů  20. května 2025
Měna  CZK 
Investiční horizont  4 roky 
ISIN  CZ0003532269
Výpočet úroku  Standard 30E/360
Frekvence výplaty výnosu  Pololetně
Podoba a forma dluhopisu  Zaknihovaný dluhopis ve formě na řad
Nominální hodnota dluhopisu  10 000 Kč
Administrátor  CYRRUS, a.s.

54
zákazníků obsluhovaných 

prostřednictvím 
majetkových účastí skupiny

800
zaměstnanců 

pracuje 
ve skupině

6,9 mld. Kč
hodnota aktiv 
majetkových 

účastí skupiny

tisíc
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INVESTUJTE 
A ZÍSKEJTE 

VÝNOS 6,6 %

natland.cz

www.natland.cz/investujte-s-nami    www.natland.cz/dluhopisy    dluhopisy@natland.cz

Staňte se součástí našich projektů 
v developmentu, fi nančních službách 

či energetice. Investujte s námi do pětiletých 
dluhopisů a získáte výnos 6,6 % p.a.  

Jedná se o propagační sdělení. Uvedené informace mají pouze informativní charakter, nejedná se o analýzu investiční příležitosti 
ani investiční doporučení. Všechny informace o našich dluhopisech jsou uvedené v prospektu a souvisejících dokumentech na 

www.natland.cz/dluhopisy. Osoba nabízející cenné papíry je CYRRUS, a.s.

Investice
nejsou jen peníze
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Zákonné informace, upozornění pro investory a zdroj informací 
/ Emitentem dluhopisu je společnost Natland Bonds s.r.o., 
IČO 083 27 343, Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, 
PSČ 186 00. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 
10 000 CZK. Základní prospekt společnosti Natland Bonds 
s.r.o. spolu s emisními podmínkami dluhopisů, emisní 
dodatek spolu s konečnými podmínkami emise a veškeré 
podrobnosti o emisi a jejich parametrech lze nalézt na 
webu www.natland.cz/dluhopisy. Osoba nabízející 
cenné papíry je: CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, se 
sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno. natland.cz

Investiční skupina Natland se již dvacet let snaží prostřednictvím 
investic měnit své okolí k lepšímu. Pomáhá fi rmám, které samy 
nedokáží naplnit svůj potenciál, uvádí do praxe nové nápady, 
kultivuje a zlepšuje život v místech, kde staví nemovitosti. Prostředky 
z dluhopisů využívá primárně na investice do oblasti realit či 
energetiky. Hlavním kriteriem pro akvizici je výnosnost a předpoklad 
další možnosti rozvoje, každý ze zvažovaných projektů je podroben 
hloubkovým interním i externím analýzám.

Název dluhopisu

NATLAND 
ASSETS BONDS VI.
2021–2026 / 6,6 %

Výnos  6,6 % p.a.
Splatnost  5 let
Typ instrumentu  Korporátní dluhopis 
Kategorie dluhopisů  Veřejná nabídka s prospektem
Emitent  Natland Bonds s.r.o., IČO 08327343
Datum emise  20. května 2021
Den konečné splatnosti dluhopisů  20. května 2026
Měna  CZK 
Investiční horizont  5 let 
ISIN  CZ0003532285
Výpočet úroku  Standard 30E/360
Frekvence výplaty výnosu  Pololetně
Podoba a forma dluhopisu  Zaknihovaný dluhopis ve formě na řad
Nominální hodnota dluhopisu  10 000 Kč
Administrátor  CYRRUS, a.s.

54
zákazníků obsluhovaných 

prostřednictvím 
majetkových účastí skupiny

800
zaměstnanců 

pracuje 
ve skupině

6,9 mld. Kč
hodnota aktiv 
majetkových 

účastí skupiny

tisíc
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