
 

 

 

Skupina HB Reavis vydala nezabezpečené dlhopisy v hodnote 40 miliónov 
eur 
 
 

Bratislava, 7. apríla 2015 - Skupina HB Reavis, jeden z popredných developerov 
v segmente komerčných nehnuteľností v strednej a východnej Európe, dokončila svoju 

prvú transakciu vydania nezabezpečených dlhopisov na Slovensku získaním zdrojov vo 
výške 40 miliónov eur. Od novembra 2013 tak skupina na kapitálových trhoch v strednej 

Európe získala viac ako 100 miliónov eur. 
 

Dlhopisy vydala spoločnosť HB REAVIS Finance SK II s. r. o., pričom ručenie poskytla hlavná 
holdingová spoločnosť skupiny HB Reavis, z konsolidovaného pohľadu skupiny teda ide 

o nezabezpečenú emisiu. Emisia bola ponúkaná investorom na Slovensku na základe verejnej 
ponuky od 16. marca do 26. marca 2015. Dlhopisy HB REAVIS 2020 boli vydané 30. marca 

2015 a upísalo ich takmer 200 investorov, z ktorých vyše 40 percent tvorili klienti privátneho 
bankovníctva, takmer 32 percent banky a 28 percent inštitucionálni investori. 
 

„Po minuloročnom vstupe na slovenský kapitálový trh je táto transakcia dôkazom dôvery 

investorov voči skupine HB Reavis, ktorá pokračuje v úspešnej realizácii svojej obchodnej 

a finančnej stratégie. Dôveru investorov si ceníme o to viac, že táto transakcia je prvou 
nezabezpečenou emisiou dlhopisov skupiny HB Reavis,“ povedal finančný riaditeľ HB Reavis 

Marián Herman. 

 

Emisiu dlhopisov manažovali Slovenská sporiteľňa (Erste Group) a Československá obchodná 

banka (KBC Group).  

 

„Úspešná emisia preukázala schopnosť HB Reavis osloviť klientov privátneho bankovníctva s 

výborným potenciálom do budúcnosti. Zároveň potvrdila, že pri vhodných podmienkach, 
časovaní transakcie a spolupráci s bankami s dostatočným klientskym zázemím, je možné aj 
na pomerne nelikvidnom trhu dosiahnuť vynikajúci výsledok,“ povedal Tomáš Pavlák, riaditeľ 
odboru Treasury Slovenskej sporiteľne. 

 

„Emisia korporátnych Dlhopisov HB Reavis 2020 v období extrémne nízkych úrokových 
sadzieb pritiahla záujem investorov všetkých segmentov trhu a potvrdila význam diverzifikácie 
ako z pohľadu emitenta tak aj investorov,“ povedala Iveta Komáčková Nováková, manažérka 
pre Obchodovanie na finančných trhoch Československej obchodnej banky. 
 

Emisia bola prijatá na regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave. Dlhopisy majú 
pevný ročný kupón 4,25 percenta a sú splatné v marci 2020.  

 



 

 

VEREJNÁ PONUKA DLHOPISOV HB REAVIS 2020 BOLA SKONČENÁ 26. MARCA 2015. 

TÁTO TLAČOVÁ SPRÁVA NEPREDSTAVUJE PONUKU NA UPÍSANIE ALEBO KÚPU 
AKÝCHKOĽVEK CENNÝCH PAPIEROV SKUPINY HB REAVIS.  
 
 

O spoločnosti HB Reavis 
Medzinárodná developerská skupina HB Reavis vznikla v roku 1993 v Bratislave. Pôsobí na kľúčových trhoch 
v strednej a východnej Európe (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko), v Spojenom kráľovstve a 
v Turecku. Celkovo doposiaľ realizovala 750-tisíc metrov štvorcových moderných kancelárií, obchodno-zábavných 
a logistických centier. Ďalších vyše milióna metrov štvorcových je vo fáze realizácie, plánovania alebo povoľovania 
výstavby. Na všetkých trhoch HB Reavis využíva integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, výstavbu, 
správu majetku a investičný manažment. Skupina má celkové aktíva 1,58 miliardy EUR s čistou hodnotou 917 

miliónov EUR. S vyše 400 odborníkmi pracujúcimi po celej Európe patrí HB Reavis medzi lídrov na trhu 
komerčných nehnuteľností. Viac informácií získate na www.hbreavis.com. 

 

Československá obchodná banka (ČSOB) 
Československá obchodná banka je bankou pôsobiacou na Slovensku s 50 ročnou tradíciou. Patrí k najsilnejším 
a najdôležitejším hráčom na slovenskom bankovom trhu. ČSOB je univerzálnou bankou ponúkajúcou služby 
klientom všetkých segmentov: spotrebiteľom, fyzickým osobám – podnikateľom, SME, korporátnym, 
inštitucionálnym a privátnym klientom. ČSOB poskytuje svoje služby prostredníctvom siete 116 pobočiek so 
zameraním na spotrebiteľov, 10 pobočiek so zameraním na korporátnych klientov a 8 pobočiek so zameraním na 

privátnych klientov. ČSOB je taktiež lídrom na slovenskom kapitálovom trh, čoho dôkazom je počet jej klientov 
a objem realizovaných transakcií. Pre viac informácií, prosím, navštívte http://www.csob.sk. 

 

Slovenská sporiteľňa 

Slovenská sporiteľňa je s 2,4 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Dlhodobo si udržuje 
vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov obyvateľstvu, vkladov klientov, počte obchodných miest 
a bankomatov (779). Komplexné služby ponúka v 292 pobočkách a 17 regionálnych firemných centrách v rámci 
Slovenska. Od roku 2001 je Slovenská sporiteľňa členom Erste Group, ktorá bola v roku 1819 založená ako prvá 
rakúska sporiteľňa. Od roku 1997 sa z Erste Group stala jedna z najväčších stredoeurópskych bankových skupín 
so 45 000 zamestnancami, ktorí obsluhujú približne 16,2 miliónov klientov v 2 800 pobočkách v siedmych krajinách 
východnej časti Európskej únie. Viac informácií nájdete na: http://www.slsp.sk. 

 

Kontakt pre médiá: 

HB REAVIS Slovakia a. s., Marketing & PR Specialist 
Peter Romaňak, +421 917 481 159, e-mail: peter.romanak@hbreavis.com 

 

Československá obchodná banka, a.s., Oddelenie komunikácie 
Zuzana Eliášová, tel. 02/59 66 58 25, e-mail: zueliasova@csob.sk 
 
Slovenská sporiteľňa, a. s., Oddelenie komunikácie 

Marta Cesnaková, tel. 02/48 62 43 60, e-mail: cesnakova.marta@slsp.sk, press@slsp.sk 
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