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FABA VENTURES 7,20 % p.a. 

Portfolio společností

Propagační sdělení



Využití prostředků z dluhopisů

Emitent plánuje stát se významnou venture kapitálovou společností, a proto chce investičně podpořit až 35
společností, z nichž u 4 až 9 nejlepších projektů očekává Emitent 10 až 30násobné zhodnocení vložené investice.
Emitent vytváří portfolio projektů s cílem diverzifikovat investiční návratnost.
Emitent bude vyhledávat společnosti s nadprůměrným potenciálem růstu v oblasti  biotechnologií,
především Medtech a Foodtech, IT technologií, energetiky a dalších oblastí s vysokým inovačním potenciálem.
 
Předpokládanou celkovou návratnost investovaných prostředků odhaduje Emitent na 1,69 mld. Kč bez
jednorožce, 2,82 mld. Kč včetně jednorožce. Jednorožcem se rozumí investice do společnosti s budoucí celkovou
valuací 1 mld EUR a více. Obchodní model počítá s následujícími typy investic:
 
14 x investice do start-upových společností ve fázi seed, tj. ve fázi, kdy se podařilo počáteční nápad přivést k
životu a společnost se snaží uvést na trh první fungující prototypy výrobků. (plánovaná investice 14 x 4 mil. Kč)
19 x investice do start-upových společností ve fázi venture capital. Jedná se o financování již existující
společnosti, která teprve začíná se svou podnikatelskou činností, v rámci níž chce prorazit s určitým produktem
na trh. V této fázi společnost disponuje manažerským týmem a má již také organizačně zajištěný prodej daného
výrobku. (plánovaná investice 19 x 12 mil. Kč)
2 x investice do společností private equity, tj. společností s jasnou historií ve fázi zralosti, kdy Emitent bude
investovat do společností s minimálním rizikem a velkým potenciálem růstu. (plánovaná investice 2 x 140 mil. Kč)

Emitent dluhopisů

FABA VENTURES je dceřiná společnost skupiny FABA LTD., která vstoupila na Český
trh v únoru 2019 s cílem investovat do společností s pozitivním dopadem na naše
životní prostředí. Emitent bude investovat prostřednictvím venture capital a private
equity, kde získává obchodní podíly či akcie na společnostech do kterých investuje.
Podrobné informace o veřejné nabídce dluhopisů naleznete na webových stránkách
Emitenta www.fabaventures.com v unijním prospektu pro růst, nebo přímo 
 
Jediným společníkem Emitenta je společnost FABA LTD., mateřská společnost
založena v roce 2017, se sídlem Londýn, Velká Británie, se základním kapitálem 1,2
milionů liber. Mateřská společnost vznikla v roce 2017 a vlastní 100 % obchodní
podíl na Emitentovi, se kterým se pojí 100 % hlasovací práva. Mateřská společnost
kromě Emitenta vlastní obhospodařovaná aktiva v následujících společnostech:
 
-  Napoleon HR-4F a.s., IČ 52 615 901 (Slovenská republika) (67 %)
-  AGORA Pharmaceuticals s.r.o., IČ 042 43 021 (Česká republika) (17 %)
-  whalecup s.r.o., IČ 082 05 230 (19 %) (Česká republika)
-  My Father ́s Hair s.r.o., IČ 072 01 974 (Česká republika) (11 %)

 Dluhopis FABA VENTURES 7,2 % p.a.

zde.
 

https://faba-ventures.com/prospekt.pdf


 Emitent:                               FABA VENTURES s.r.o.
                                                 IČO 078 99 424

 Objem emise:                      676 000 000 CZK
                                       

 Nominální hodnota           10 000 CZK
 1 dluhopisu:                        

 Podoba dluhopisu:             zaknihovaná
                                       

 Úschovna:                             Centrální depozitář
                                                  cenných papírů, a.s.

 ISIN:                                        CZ0003523821
                                       

 Datum emise:                      1.1.2020
                                       

 Splatnost:                              5 let (1.1.2025)
                                       

 Výnos:                                    7,2% p.a.
                                       

 Frekvence výplaty              4 x ročně,
 kuponů:                                  k 1. 4. 2020, a pak
                                                  1.7., 1.10., 1.12. a 1.4.
                                                     

Minimální jmenovitá         150 000 CZK, tj. 15 ks 
hodota dluhopisů 
pro investora:                        

Pilotním projektem Emitenta bude investice do společnosti
Napoleon HR-4F, a.s., jejímž cílem je podpořit vývoj
vodíkového reaktoru 4. generace s názvem   HR-4F. Vodíkový
reaktor se zdrojem tepla pro různé technologie, bude sloužit
pro vysokoteplotní elektrolýzu a bude vyrábět vodík. Mezi
předpoklady úspěšnosti vodíkového reaktoru se řadí vysoká
účinnost, kompaktnost, modulární systém a přiměřené
náklady srovnatelné s jinými technologiemi, které vyrábí
vodík. Projekt se k datu Prospektu nachází ve fázi testování
reaktoru v simulaci havarijního stavu pro získání licenčního
práva. Doba dokončení této fáze je 2 až 3 roky.
 
Investice do společnosti Napoleon HR-4F, a.s. bude mít
podobu nákupu 10% obchodního podílu, přičemž hodnota
tohoto podílu bude 2 mil. EUR. Uzavření smlouvy o nákupu
obchodního podílu očekává Emitent v prvním čtvrtletí 2020.
 
Stejně jako Mateřská společnost, emitent plánuje investovat
do společnosti Agora Pharmaceuticals s.r.o.  Jedná se o
českou biotechnologickou společnost, která se věnuje vývoji
nových léčebných postupů proti neurodegenerativním
poruchám, jako je Alzheimerova choroba. V případě této
investice by se navýšil stávající 17% obchodní podíl Skupiny v
této společnosti. V rámci snižování rizik, je cílem Agora nová
léčivá realizovat po ukončení I. fáze klinického testování a na
začátku II. fáze klinického testování. V této fázi se látky a
výsledky testování předávají strategickým investorům. 
 

Investice, do kterých vidíte: Parametry dluhopisu

Agora Pharmaceuticals s.r.o. disponuje k datu Prospektu profesionálním týmem:
 
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. – toxikolog; rektor Univerzity Hradec Králové (zároveň společník a jednatel)
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. – neurolog; vedoucí centra pro poruchy kognitivních funkcí (Nemocnice Motol)
doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. – neurolog; přednosta neurologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
Dr. Manfred Windisch, Ph.D. – farmakolog zabývající se vývojem animálních modelů Alzheimerovy nemoci
Mgr. Eugenie Nepovimová, Ph.D. – medicinální chemik; akademický pracovník Univerzity Hradec Králové
 

 Administrátor:                    CYRRUS, a.s.
                                       



Rizika spojená s emitentem dluhopisů: Riziko spojené s rizikovým kapitálem: S investováním prostřednictvím rizikového
venture kapitálu je spojené vysoké riziko, že se vložené finanční prostředky nevrátí. Může se stát, že projekt bude ztrátový a
Emitent přijde o všechny vložené prostředky. Z důvodu snížení rizik bude Emitent finanční prostředky získané emisí
Dluhopisů půjčovat společnostem postupně v několika tranších, a to v závislosti na splnění ukazatelů výkonnosti. Emitent
nepůjčí jednorázově celou částku. Riziko nově založených společností: Společnosti, do kterých Emitent plánuje investovat,
budou z poloviny objemu investovaných finančních prostředků nově založené společnosti (tzv. start-upy). Tyto společnosti
nemají za sebou dlouhodobou historii ani výsledky, o které lze investiční rozhodnutí opřít. Emitent bude diverzifikovat riziko v
investičním portfoliu investicemi do společností private equity, tj. společností, které jsou etablované a potřebují rozvojový
kapitál pro expanzi. Emitent neinvestuje požadované prostředky celé v rámci jedné tranše, ale v několika etapách, vždy po
splnění předem dohodnutých ukazatelů výkonnosti. Riziko změny vlastnického práva a omezeného ovládání: Investování
prostřednictvím venture kapitálu bude spojeno se získáním minoritního podílu na společnosti, do které Emitent investuje.
Tento minoritní podíl nemusí umožňovat dostatečné ovládání a kontrolu ze strany Emitenta. Emitent si pro minimalizaci
rizika vyhrazuje právo veta v důležitých hlasovacích záležitostech a dále snižuje toto riziko svou účastí ve vedení společností.
Riziko závislosti Emitenta na společnostech, do kterých investuje: Emitent bude prostřednictvím investovaného kapitálu
výlučně závislý na společnostech, do kterých investuje. Návratnost vložených prostředků je tak závislá na podstupovaných
rizicích a hospodářských výsledcích společností, do kterých Emitent investuje. 
 
Rizika spojená s dluhopisy: Dluhopisy jako závazky: Dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené dluhy
emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a alespoň
rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nezajištěným dluhům emitena vyjma těch, u nichž stanoví jinak právní
předpisy. Riziko likvidity: Dluhopisy nejsou kotovány či obchodovány na veřejných trzích či mnohostranných obchodních
systémech. Riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem: Pokud Emitent přijme v budoucnu další dluhové
financování, existuje riziko, že v případném insolvenčním řízení Emitenta pohledávky Vlastníků dluhopisů uspokojeny v menší
míře, než by byly uspokojeny, kdyby Emitent další dluhové financování nepřijal. Úrokové riziko: Ceny dluhopisů a tržní
úroková míra se chovají protichůdně. Držitelé dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,2 % tak podstupují riziko
poklesu ceny dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby. Rovněž platí, že čím je splatnost dluhopisu delší, tím citlivější
je cena dluhopisu na růst tržních úrokových měr.
 
ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi.
Podrobnosti naleznete 
 
Více informací o veřejné nabídce dluhopisů FABA VENTURES naleznete na webových stránkách Emitenta
www.fabaventures.com  v  unijním  prospektu  pro  růst,  nebo  přímo        Emitent  důrazně  doporučuje, aby si
potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a
výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Schválení prospektu Českou národní bankou nelze chápat
jako potvrzení bonity dluhopisů.
 

Důležitá upozornění:
V tomto dokumentu jsou prezentována některá očekávání společnosti FABA VENTURES s.r.o. ve vztahu k povaze určitých
investic. Tato očekávání jsou založena na pracovních předpokladech společnosti a mají výhradně ilustrační charakter. I když byly
informace o možném či předpokládaném výnosu aktiv vypracovány v dobré víře v souladu s relevantními zdroji, příslušné
pracovní předpoklady nemusejí být ve skutečných obchodních podmínkách splněny. Určité strategie naznačené v tomto
dokumentu zahrnují užití nástrojů, které mohou být složité povahy a mohou vést ke značnému riziku. Naše společnost
nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé nebo následné ztráty vyplývající z jakéhokoli jednání v souvislosti s nebo
spoléhání se na informace obsažené v tomto dokumentu. Žádná z informací uvedených v tomto dokumentu není návrhem na
uzavření smlouvy. Vzhledem ke své obecné povaze, informace uvedené v tomto dokumentu neobsahují všechny skutečnosti,
které mohou být relevantní pro příjemce k tomu, aby mohl učinit informované rozhodnutí ve vztahu k nástrojům diskutovaným
v tomto dokumentu. Doporučujeme investorům, aby si před učiněním rozhodnutí o investici důkladně prostudovali schválený
unijní prospekt pro růst, kde jsou veškeré podstatné informace o emisi dluhopisů FABA VENTURES 7,20/25. Prospekt lze nalézt
na webových stránkách Emitenta www.fabaventures.com, nebo přímo 
 
Tento dokument není prospektem cenného papíru. Jedná se o propagační sdělení Emitenta.

Důležité informace:

FABA VENTURES s.r.o. 
Povltavská 5/74, 171 00 Praha Troja

 IČO: 078 99 424 
Tel. kontakt: +420 608 046 099

www.fabaventures.com

zde.
 

zde.
 

zde.
 

https://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/desatero_investor_podnik_dluhopisy.html
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