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Česká společnost Incore Corporation se prostřednictvím své obchodní
divize iKiwi CZ s.r.o., zabývá obchodováním v oblasti spotřební elektroniky.
Předmětem obchodů jsou primárně mobilní telefony značek Apple,
Samsung a Xiaomi včetně jejich příslušenství. Tyto produkty jsou díky své
dlouhodobé popularitě vysoce likvidní a tvoří většinovou část poptávky
celosvětového trhu. Výrobky jsou nakupovány přímo od autorizovaných
partnerů a distributorů a následně nabízeny pomocí velkoobchodní divize,
prodejních řetězců a vlastního e-shopu. Obchody jsou realizovány na denní
bázi, reagují na aktuální situaci na trhu a cílí na jednotlivé oblasti vysoké
poptávky.

je cenný papír s pevným výnosem Dluhopis představuje povinnost
Emitenta splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu
stanovené emisními podmínkami dluhopisu. Dluhopis vyplácí obvykle
úroky (kupóny) v pravidelných intervalech. Splatnost jistiny dluhopisu
při jeho vydání bývá delší než jeden rok, a běžné jsou například státní
dluhopisy s dobou do splatnosti i třicet let.

Výtěžek z emise dluhopisů Incore bude využit na navýšení operačního
kapitálu pro nákup většího množství podkladových aktiv, jimiž je především
spotřební elektronika od prémiových světových výrobců jako jsou Apple,
Samsung, Huawei, Xiaomi a jiní. Ziskem společnosti z navýšeného objemu
obchodů bude možné ve větší míře financovat dceřiné projekty skupiny
Incore působící nejen na českém trhu v oblasti elektroniky, obchodu a služeb.

PRO Č D LUHO PI S I N C O RE
NADSTANDARDNÍ VÝNOS
KRÁTKODOBÝ HORIZONT S PEVNÝM VÝNOSEM
ÚROK JE VYPLÁCEN NA BĚŽNÝ ÚČET KAŽDÉ 3 MĚSÍCE
BEZPEČNOST A ZAJIŠTĚNÍ VKLADŮ
NEOMEZENÁ PŘEVODITELNOST NA TŘETÍ OSOBY

Z Á KLA DNÍ PAR AMETR Y INS TRUM E N TU
EMITENT

Incore Investment s.r.o.

NÁZEV DLUHOPISU

INCORE 2023

ISIN

SK4210001471

CELKOVÝ OBJEM EMISE

1 000 000 EUR

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU

2 000 EUR

DRUH DLUHOPISU

Neveřejně obchodovatelný

ÚROK

7,0 % p. a.

VÝPLATA ÚROKU POLOLETNĚ

vždy 1. 4., 1. 10.,

MĚNA EMISE

EUR

EMISNÍ KURZ

100 %

DATUM EMISE DLUHOPISŮ

1. 10. 2018

UPISOVACÍ LHŮTA

do 1. 10. 2019

SPLATNOST DLUHOPISŮ

1. 10. 2023

FORMA CENNÉHO PAPÍRU

Cenný papír na jméno

PODOBA CENNÉHO PAPÍRU

Listinný cenný papír

PŘEVODITELNOST

Neomezená na třetí osoby

P R ÁVNÍ UPO ZO R NĚNÍ
Toto propagační sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Společnost Incore Corporation (dále jen „Společnost“) není povinna vstoupit s kteroukoli
osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Toto sdělení není nabídkou ke koupi či úpisu. Žádná z
informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže být 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. Sdělení
má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit
emisní podmínky. Společnost investory vyzývá, aby se s emisními podmínkami seznámili. Emisní podmínky emitenta jsou k dispozici u obchodních
zástupců Společnosti a v sídle Společnosti. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů,
poskytnou na žádost rovněž obchodní zástupci Společnosti.
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