Skupina Proxenta

Investičný program

Vstup do projektu
s jednorazovým výnosom

Proxenta je investičná skupina, ktorá na slovenskom trhu pôsobí
od roku 2009. Od svojho založenia sprostredkovala klientom
investície do partnerských projektov v hodnote 60 miliónov eur.
Vlastný kapitál aj finančné prostriedky klientov zhodnocuje v portfóliu
svojich projektov v aktuálnej trhovej hodnote 120 miliónov eur.

Vstup do projektu s jednorazovým výnosom je investičný
program, ktorý klientom Proxenty prináša mimoriadne
výhodné investičné príležitosti do developerských projektov.
Ide o možnosť vstúpiť do lukratívneho projektu
ako partner Proxenty.

Skupina pokrýva všetky oblasti spojené s investíciou – od realizácie investičných projektov, v ktorých sa
zhodnocujú vlastné peniaze skupiny spolu s investíciami klientov, až po vydávanie svojich cenných papierov
a odborné činnosti spojené s predajom a so správou týchto cenných papierov.

Vždy ide o ponuku limitovanú časom a objemom. Investícia tohto typu sa zvyčajne objaví náhle
v podobe veľmi aktraktívnej príležitosti na kúpu pozemku alebo projektu, napríklad v centre
Bratislavy. Proxenta sa rozhodne využiť príležitosť, projekt zakúpi a ako spoločníkov doň prizve
aj klientov, s ktorými sa potom rozdelí o zisk z projektu. Ak je vlastnícky pomer projektu napríklad
80 percent Proxenta a 20 percent klienti, po jeho ukončení sa v rovnakom pomere delí aj zisk.
Každý projekt zaradený do programu má svoje individuálne a špecifické nastavenie a jednotlivé
investičné príležitosti nie sú rovnaké. Výnosy v tomto programe prekračujú úroveň 10 percent p. a.
a bývajú vyplácané po ukončení projektu, napríklad po dvoch alebo troch rokoch.

Investičné programy
skupiny Proxenta

Projekty zaradené
do programu

Od začiatku existencie Proxenty sme vždy nastavovali investičné produkty na základe aktuálnych požiadaviek svojich klientov. Časom sa vyprofilovali štyri základné formy, ktorými je možné investične vstúpiť
do projektov Proxenty a participovať na zisku z nich. Štyri cesty, ako investovať s Proxentou, spolu
vytvárajú portfólio investičných produktov, ktoré dokáže uspokojiť potreby širokého spektra investorov:

Zmenkový
program

Vstup do projektu
s pravidelným
výnosom

Dlhopisový
program

Tabáň Nitra

Polyfunkčný objekt v centre Nitry

2016

Objem investičnej príležitosti: 4 mil. eur

Kesselbauer

Bytový dom v centre Bratislavy

2017

Objem investičnej príležitosti: 3,5 mil. eur

Vstup do projektu
s jednorazovým
výnosom

Z produktov Proxenty si dokáže vybrať každý, či už hľadá investíciu na jeden rok,
alebo na desať rokov, či preferuje pravidelný výnos, alebo maximálny výnos vyplatený
po ukončení projektu, či dáva prednosť dlhovým, alebo majetkovým cenným papierom.

Upozornenie: Tento materiál má iba informatívny charakter a neslúži ako investičné odporučenie. Investovanie do finančných nástrojov je spojené
aj s rizikom. Doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pri investovaní do finančných nástrojov emitovaných v rámci skupiny Proxenta
existuje riziko koncentrácie. Toto riziko spočíva vo fakte, že spoločnosť svojim klientom odporúča nákup najmä finančných nástrojov emitovaných
v rámci skupiny Proxenta. Klient by preto mal investíciu do týchto finančných nástrojov chápať ako doplnok svojho širšieho portfólia, v ktorom
má v rámci diverzifikácie aj finančné nástroje iných emitentov.

