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Investoři upsali za 300 milionů korun nové dluhopisy Trigemy 

 

Nové čtyřleté dluhopisy developerské společnosti Trigema investoři v první polovině ledna upsali 

v celkovém objemu 300 milionů korun. Účelem jejich emise je financování developerských aktivit 

společnosti.  

 

Dluhopisy s nominální hodnotou 50 tisíc korun a ročním úrokovým výnosem 5,1 % jsou obchodovatelné 

na Burze cenných papírů Praha. Čtyřleté seniorní dluhopisy Trigema Real Estate Finance a.s. byly 

upsány v navýšeném objemu. Původní plán počítal s objemem emise ve výši 250 milionů korun. 

 

„Již naše předchozí emise potvrdily vysoký zájem a důvěru investorů. První emise tříletých dluhopisů 

v objemu 450 milionů korun byla splacena již v polovině prosince minulého roku. Také tentokrát jsme 

díky vysokému zájmu o naše cenné papíry prokázali, že jdeme správnou cestou a že jsou naše 

připravované projekty atraktivní. Hodnota rezidenčních nemovitostí v čase roste, což investoři také 

velice dobře vědí,“ vysvětluje Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema. 

 

Emisi s datem 27. ledna 2021 a splatností v roce 2025 připravila J&T IB and Capital Markets. 

Manažerem emise je J&T Banka.  

 

 

 


