
p. a.10 %

DLHOPISY

Ťažte digitálne zlato budúcnosti. 
Pravidelne a s pevným výnosom.

STAŇTE SA SÚČASŤOU 
NÁŠHO RASTU



Hodnota 1 dlhopisu EUR 2.000

Vydané emisie EUR 1.000.000

PREČO VYDÁVAME DLHOPISY?
Ako špecializovaná technologická firma sa v rámci svojej 
oblasti rozvíjame ďalej. Rozrastáme sa po priestorovej 
aj personálnej stránke, aby sme uspokojili väčší dopyt 
po našich službách. Peniaze z cenných papierov nám 
umožnia rýchlejší rast a expanziu do zahraničia.

NA ČO PENIAZE POUŽIJEME?

Na našu činnosť potrebujeme veľa špecializovaného 
hardvéru a vybavenia, ako napríklad na mieru vyrobené 
rozvádzače, trafostanice, kabeláže a mnohé ďalšie. 
Peniaze budú použité predovšetkým do infraštruktúry, 
ktorá nám umožní robiť našu činnosť vo väčšom meradle 
a uspokojiť tak viac našich klientov, vrátane zahraničnej 
expanzie. Ďalej obstaráme superpočítače a priestory 
v podobe nových hál, ktoré budú dátovým centrom 
slúžiacim na autorizáciu elektronických platieb, kde 
sa investori môžu osobne presvedčiť, čo bolo za ich 
prostriedky obstarané.

Ťažba kryptomien



5 DÔVODOV
PREČO INVESTOVAŤ S NAMI

INVESTÍCIA DO ČESKEJ FIRMY
Vaša investícia je podriadená českej legislatíve 
a práve. Investujete do zavedenej firmy, ktorú 
vidíte.

KVARTÁLNE VYPLATENIE VÝNOSOV
Výnosy z cenných papierov sú vyplácané 
pravidelne v štvrťročných intervaloch s vrátením 
istiny v deň splatnosti dlhopisu.

VYSOKÉ FIXNÉ ÚROKY 10 % P. A.
V porovnaní so sporiacimi účtami a vkladovými 
výnosmi, ktoré sú v súčasnosti na českom trhu 
k dispozícii, predstavujú cenné papiere v podobe 
dlhopisov atraktívne výnosy. My ponúkame fixný 
úrok 10 % p. a.*

PROFESIONÁLI VO SVOJEJ OBLASTI
Sme špecialisti v zostavovaní a správe 
superpočítačov zaujímajúci popredné miesto 
v oblasti autorizácie elektronických platieb 
a špecializujúci sa na tvorbu infraštruktúry.

INVESTÍCIA OD EUR 2.000
Nemusíte investovať milióny ako pri väčšine 
veľkých podielových fondov. Náš produkt je 
navrhnutý tak, aby bol dostupný pre každého.

*Výnos podlieha zrážkovej dani 15 %



e-mail: klient@futuremining.cz 

tel.: +420 725 930 253

www.dlhopisy.futuremining.sk

EMITENT

Nastav.it s.r.o.

Sídlo: Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno

Kontaktná adresa: Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno

Spisová značka: C 91570 vedená na Krajskom súde v Brne 
zastúpená konateľom Martinom Podobom

IČO: 047 21 411

NÁZOV DLHOPISOV

Future Mining 9/21/3 

PODOBA DLHOPISOV

Listinné cenné papiere

NOMINÁLNA HODNOTA 
JEDNÉHO DLHOPISU

EUR 2.000

ÚROKOVÝ VÝNOS

Pevná úroková sadzba 
10,00 % ročne

FREKVENCIA 
VYPLÁCANIA ÚROKOV

Kvartálne

ZÁKLADNÝ OBJEM 
EMISIE

EUR 1.000.000

DÁTUM EMISIE

1. 9. 2021

DÁTUM SPLATNOSTI 
EMISIE

1. 3. 2025

ODOVZDANIE 
ZAKÚPENÝCH DLHOPISOV

Do 15 pracovných dní od 
pripísania emisného kurzu na 
účet emitenta a zároveň od 
uzavretia Zmluvy o úpise.


