STAŇTE SE SOUČÁSTÍ
NAŠEHO RŮSTU

10 %

p. a.

Těžte digitální zlato budoucnosti.
Pravidelně a s pevným výnosem.

DLUHOPISY

PROČ VYDÁVÁME DLUHOPISY?
Jako specializovaná technologická firma se v rámci své
oblasti rozvíjíme dále. Rozrůstáme se po prostorové
i personální stránce, abychom uspokojili větší poptávku
po našich službách. Peníze z cenných papírů nám
umožní rychlejší růst a expanzi do zahraničí.

NA CO PENÍZE POUŽIJEME?
K naší činnosti potřebujeme spoustu specializovaného
hardwaru a vybavení, jako například na míru vyrobené
rozvaděče, trafostanice, kabeláže a mnohé další. Peníze
budou použity především do infrastruktury, která nám
umožní dělat naši činnost ve větším měřítku a uspokojit
tak více našich klientů, včetně zahraniční expanze. Dále
pořídíme superpočítače a prostory v podobě nových hal,
které budou datovým centrem sloužícím k autorizaci
elektronických plateb, kde se investoři mohou osobně
přesvědčit, co bylo za jejich prostředky pořízeno.

Hodnota 1 dluhopisu

50.000 Kč

Vydané emise

25.000.000 Kč

Těžba kryptoměn

5 DŮVODŮ
PROČ INVESTOVAT S NÁMI

INVESTICE DO ČESKÉ FIRMY
Vaše investice je podřízena české legislativě
a právu. Investujete do zavedené firmy, kterou
vidíte.

KVARTÁLNÍ VÝPLATA VÝNOSŮ
Výnosy z cenných papírů jsou vypláceny
pravidelně ve čtvrtletních intervalech
s vrácením jistiny v den splatnosti dluhopisu.

VYSOKÉ FIXNÍ ÚROKY 10 % P. A.
V porovnání se spořicími účty a vkladovými
výnosy, které jsou v současnosti na českém trhu
k dispozici, představují cenné papíry v podobě
dluhopisů atraktivní výnosy. My nabízíme fixní
úrok 10 % p. a.*

PROFESIONÁLOVÉ VE SVÉ OBLASTI
Jsme specialisté v sestavování a správě
superpočítačů, zaujímající přední místo v oblasti
autorizace elektronických plateb a specializující
se na tvorbu infrastruktury.

INVESTICE OD 50 000 KČ
Nemusíte investovat miliony jako u většiny
velkých podílových fondů. Náš produkt je
navržen tak, aby byl dostupný pro každého.
*Výnos podléhá srážkové dani 15 %

EMITENT
Nastav.it s.r.o.
Sídlo: Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno
Spisová značka: C 91570 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupená jednatelem Martinem Podobou
IČO: 047 21 411

NÁZEV DLUHOPISŮ

ZÁKLADNÍ OBJEM EMISE

Dluhopis Future Mining
08/20/3

25.000.000 Kč

PODOBA DLUHOPISŮ

DATUM EMISE

Listinné cenné papíry

15. 8. 2020

NOMINÁLNÍ HODNOTA
JEDNOHO DLUHOPISU

DATUM SPLATNOSTI
EMISE

50.000 Kč

15. 2. 2024

ÚROKOVÝ VÝNOS

PŘEDÁNÍ ZAKOUPENÝCH
DLUHOPISŮ

Pevná úroková sazba 10,00 %
ročně

FREKVENCE VYPLÁCENÍ
ÚROKŮ
Kvartálně

Do 15 pracovních dnů
od připsání emisního kurzu
na účet emitenta a zároveň
od uzavření Smlouvy
o úpisu.

e-mail: klient@futuremining.cz
tel.: +420 725 930 253

www.dluhopisy.futuremining.cz

