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Dluhopisy
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5,00/23
Investiční profil
K nabízeným dluhopisům byl vydán prospekt, který byl schválen
Českou národní bankou a uveřejněn na internetových stránkách
emitenta https://wood-re.com/cz/pro-investory. Doporučujeme
všem potenciálním investorům, aby si prospekt celý přečetli, než učiní
své případné investiční rozhodnutí.
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PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
Tento dokument byl vypracován společností WOOD & Company Financial Services, a.s., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 26503808 („Manažer emise“)
za účelem představit společnost WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ
05154537, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21649, („Společnost“) jednající jménem a na účet svého podfondu WOOD & Company Retail
podfond („Emitent“).
Tento dokument neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o Společnosti ani o Emitentovi. Informace zde zveřejněné jsou získávány z několika zdrojů, které Manažer emise považuje za
důvěryhodné. Přestože byl tento dokument připraven v dobré víře, Manažer emise nenese odpovědnost a nezaručuje úplnost nebo přesnost zde uvedených informací.
Úspěšné investice v minulosti neindikují příznivé výsledky do budoucna. Tento dokument nepředstavuje v žádném případě nabídku k nákupu či prodeji investičních nástrojů. Investiční
nástroje nebo strategie zde zmíněné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení zde uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých investorů, jejich
finanční zázemí, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní investiční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Investoři jsou povinni se o
vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů zde uvedených rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční
strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace.
Každý příjemce tohoto dokumentu a potenciální investor by se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí ohledně cenných papírů vydávaných Společností nebo Emitentem měl
poradit se svými právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti své investice a měl by se spoléhat výhradně na informace o Společnosti resp. Emitentovi uvedené
v příslušném prospektu cenných papírů, který byl schválen rozhodnutím České národní banky dne 9. února 2021, 2021/015041/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2021/00009/CNB/572, které nabylo
právní moci dne 10. února 2021, a uveřejněn na internetových stránkách Společnosti resp. Emitenta https://wood-re.com/cz/pro-investory/. Schválení prospektu ze strany České národní
banky by nemělo být chápáno jako potvrzení vhodnosti nabízených cenných papírů vydávaných Emitentem.
Potenciální investoři by se měli řádně seznámit s prospektem jako celkem, než učiní své investiční rozhodnutí, aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím
investovat do cenných papírů vydávaných Emitentem.
Informace zde poskytnuté mimo jiné také zahrnují odhady a předpovědi budoucích finančních výsledků, které byly připraveny managementem Společnosti. Mělo by být bráno na zřetel, že
prohlášení o těchto odhadech nezakládají žádné záruky anebo ujištění, že těchto výsledků bude dosaženo. Skutečné výsledky, které bude Společnost resp. Emitent realizovat, se mohou od
těchto odhadů lišit. Mnoho z těchto faktorů je mimo současnou znalost, vědomost anebo kontrolu Společnosti resp. Emitenta a nemohou jí být předvídány.
Manažer emise, Společnost, Emitent, i jejich akcionáři tímto výslovně odmítají jakoukoliv odpovědnost nebo závazek za přesnost, chyby nebo neúplnost informací uvedených v tomto
dokumentu. Žádné informace, prohlášení nebo názory uvedené v tomto dokumentu nebudou tvořit podklad pro jakékoliv budoucí smluvní vztahy, jejichž stranou bude Společnost nebo
Emitent.
Tento dokument a informace v něm uvedené, které nejsou veřejně známé, nesmí být bez souhlasu Manažera emise dále šířeny a jakkoli zveřejňovány.
Tento dokument prezentuje názor Manažera emise ke dni vyhotovení tohoto dokumentu a může být změněn bez předchozího upozornění.
© 2021 WOOD & Company Financial Services, a.s.
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PROČ INVESTOVAT?
WOOD & Company Retail podfond („Emitent“ či také „Podfond“) je vlastníkem obchodního centra Galerie Harfa,
administrativní budovy Harfa Office Park a obchodního centra Krakov
1) Atraktivní výnos

5) Dlouhodobé smlouvy

Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23 („Dluhopisy“) nabízejí
atraktivní roční výnos 5,00 %. Tento výnos bude investorům
vyplácen pololetně (pravidelně 26. února a 26. srpna)

Nájemní smlouvy jsou obvykle uzavírány na dobu 5 let
a Emitentův byznys je tak nepřímo chráněn proti nečekaným
situacím podobným pandemii koronaviru. V současnosti
dosahuje průměrná doba do expirace nájemních smluv
(„WAULT“) 4,10 let

2) Krátký investiční horizont

6) Zajištění proti inflaci

Splatnost Dluhopisů je 2,8 roku (15. prosince 2023). Emitent
má právo Dluhopisy kdykoliv předčasně splatit. Při
předčasném splacení investorovi náleží výnos alespoň za
období dvou let

Rostoucí kupní síla obyvatel má pozitivní dopad na výdaje na
nákupy a tím i na rostoucí obraty obchodních center.
Emitentovy příjmy jsou zároveň zajištěny proti inflaci
pomocí inflační doložky v nájemních smlouvách

3) Aktiva generující silné cash flow

7) Diverzifikovaný mix nájemců

Portfolio nemovitostí generuje roční čistý provozní zisk ve výši
11,6 mil. EUR(1) (316 mil. Kč), z čehož očekávané volné peněžní
prostředky představují 4 mil. EUR. Při téměř 3-leté splatnosti
Dluhopisů, tento předpoklad zajišťuje dostatečné peněžní
prostředky pro Emitenta na splacení celé jistiny Dluhopisů
v maximální možné výši cca 11 mil. EUR (300 mil. Kč)

Emitent má ve svém nemovitostním portfoliu uzavřené
dlouhodobé smlouvy s přibližně 200 nájemci, mezi kterými
významnou část tvoří velké obchodní řetězce jako je Ahold,
DM drogerie a Datart. Mezi přední nájemce kancelářských
prostor pak patří například ING, LG a Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

4) Bezpečná investice
Díky nízkému celkovému zadlužení lze bezpečnost investice do
Dluhopisů vyhodnotit například pohledem, že i při poklesu
hodnoty aktiv Podfondu až o 40 % budou splaceny veškeré
bankovní úvěry i Dluhopisy
(*) Pokud není uvedeno jinak, veškeré informace v této prezentaci jsou uvedeny k 30. září 2020 včetně použitého kurzu 27,21 EUR/CZK reportovaného ČNB k tomuto datu; (1) Net Operating Income (NOI) neboli čistý provozní zisk se rovná
veškerým výnosům z nemovitosti mínus (-) všechny přiměřené nezbytné provozní náklady. NOI je údaj před zdaněním, který vylučuje splátky jistiny a úroků z půjček, kapitálových výdajů, odpisů a amortizace
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PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI (1/2)

ZÁKLADNÍ PARAMETRY DLUHOPISU S PROSPEKTEM
Název dluhopisů

Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23

Emitent

WOOD & Company Retail podfond

Manažer emise

WOOD & Company Financial Services, a.s.

ISIN

CZ0003530289

Objem emise

až 300 000 000 Kč

LTV ukazatel

Maximální LTV kovenant stanoven na hodnotu 70 %, aktuálně je ukazatel
LTV v souladu s kovenantem a dosahuje hodnoty 59,88 %

Jmenovitá hodnota dluhopisu

1 Kč, minimální investice je 10 000 Kč

Úrok

5,00 % p.a.

Výplata úrokového výnosu(1)

Pololetně (26. 2. a 26. 8.)

Datum emise

26. 2. 2021

Splatnost dluhopisů

15. 12. 2023, tj. za 2,8 roku

Schválení prospektu ČNB

9. 2. 2021

Upisovací lhůta

10. 2. – 25. 2. 2021

Veřejná nabídka(2)

10. 2. 2021 – 9. 2. 2022 včetně

Podoba

Zaknihované dluhopisy, převoditelnost není omezena

Nákup dluhopisů

Cena dluhopisů = nominální hodnota dluhopisů + AÚV (alikvotní úrokový
výnos) k datu vypořádání nákupu dluhopisů (v průběhu Upisovací lhůty je
hodnota AÚV nula)

Poplatek

Poplatek za vypořádání nákupu dluhopisů v max. výši 1 % z ceny dluhopisů

Možnost předčasného splacení
dluhopisů
Informace dostupné online

Emitent má možnost kdykoliv předčasně splatit dluhopisy. V případě
předčasného splacení náleží investorovi výnos alespoň ve výši dvouletého
úroku
https://wood-re.com/cz/dluhopisy,
https://wood-re.com/docs/Prague_Real_Estate_500_23_PROSPEKT.pdf

ČASOVÝ HARMONOGRAM

10. únor 2021
–
25. únor 2021

26. únor
2021

26. únor
26. srpen

26. únor
2023

15. prosinec
2023

Upisovací lhůta

Datum emise Dluhopisů,
začátek úročení Dluhopisů

Výplata úrokového výnosu
vždy dvakrát ročně

Emitent má možnost kdykoliv
předčasně splatit Dluhopisy.
V
případě
předčasného
splacení náleží investorovi
výnos
alespoň
ve
výši
dvouletého úroku, i kdyby
předčasné splacení nastalo
dříve
Finální splatnost Dluhopisů
(2,8 roku) a posledního
úrokového výnosu

(1) První výplata splatná 26. 8. 2021 a poslední výplata splatná s finální splatností dluhopisů 15. 12. 2023 v alikvotní výši úměrně délce období (27. 8. 2023 – 15. 12. 2023); (2) Veřejná nabídka představuje maximální možné období, kdy lze
dluhopisy nabízet investorům za předpokladu, že nebyl doposud dosažen maximální objem emise. V případě nákupu dluhopisů po Upisovací lhůtě je jejich cena vypočítána na základě AÚV, viz „Nákup dluhopisů“
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PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI (2/2)

POPIS ZAMÝŠLENÉ TRANSAKCE
WOOD & Company Retail podfond je český realitní fond (https://wood-re.com/), který se
díky svým aktivům v hodnotě 203,6 mil. EUR(1) řadí mezi významné hráče na trhu investic
do maloobchodních center
Silná podkladová aktiva Podfondu v podobě tří komerčních nemovitostí v Praze generují
pravidelné výnosy, které umožnují atraktivní zhodnocení investic akcionářů Podfondu
Podfond se rozhodl realizovat emisi Dluhopisů Prague Real Estate 5,00/23 v objemu
až 300 mil. Kč („Dluhopisy“)
Prostřednictvím veřejné emise Dluhopisů se Emitent rozhodl umožnit více investorům
investovat do kvalitních a perspektivních nemovitostí v České republice
Dluhopisy jsou vydávány za účelem:
 Refinancování předchozí emise dluhopisů Harfa 4,00/21 (vydané bez prospektu dne
4. září 2017, ISIN CZ0003704603, s výnosem 4 % p.a., splatné 22. března 2021,
v objemu 100 mil. Kč, určené kvalifikovaným investorům, dále jen „Dluhopisy Harfa“)
 Zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti
Emitenta, včetně nabývání jmění do Podfondu Emitenta dle statutu Emitenta
Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23 jsou druhou emisí Podfondu od jeho založení.
Splatnost Dluhopisů je stanovena na 15. prosince 2023, tj. za 2,8 roku od data emise
Dluhopisy jsou svojí podstatou nadřazené vlastním zdrojům Podfondu (investičním
akciím), a zároveň implicitně podřízené veškerým bankovním úvěrům na úrovni dceřiných
účelových společností / případně Podfondu

(1) Počítán 100% podíl v C & R Developments s.r.o. (Galerie Harfa a Harfa Office Park) a 100% podíl v Krakov Holding s.r.o. Hodnota valuace je k 30. září 2020 (nejnovější RICS valuace)

Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23

5

DLUHOPISY PRAGUE REAL ESTATE 5,00/23

PŘEDSTAVENÍ EMITENTA

EMITENT DLUHOPISŮ
 WOOD & Company Retail podfond(1) byl založen v roce 2016
společností WOOD & Company v rámci SICAV struktury dle českého
práva, jakožto investiční nástroj pro kvalifikované investory umožňující
klientům podílet se na investicích do komerčních nemovitostí

PODFOND EMITENTA VLASTNÍ A SPRAVUJE TŘI
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

 Podfond se v rámci realitního trhu zaměřuje především na investice do
kvalitních komerčních nemovitostí využívaných pro maloobchodní
a administrativní účely
 Aktuálně Podfond většinově vlastní obchodní a administrativní
centrum HARFA na Praze 9, a to skrze 85% podíl v účelově založené
společnosti C & R Developments s.r.o., a obchodní centrum KRAKOV
na Praze 8 skrze 100% podíl ve společnosti Krakov Holding s.r.o.

 Výše uvedené nemovitostní společnosti Podfondu mohou být
v budoucnosti prodány a zároveň Podfond může být rozšířen o nově
přikoupené nemovitostní společnosti

40 500 m²
Praha 9

21 300 m²
Praha 9

15 700 m²
Praha 8

ZÁKLADNÍ ÚDA JE O PORTFOLIU EMITENTA
PLATNÉ K 30. ZÁŘÍ 2020

Administrativní,
27%

Pronajímatelná
plocha
77 500 m2

Celkové LTV
59,88 %(2)
NOI
12,6
mil. EUR(3)

Ocenění
(RICS)
203,6
mil. EUR(3)

Obsazenost
94,02 %(4)

WAULT
4,1 let

Maloobchodní,
73%
(1) Původní název byl WOOD & Company Realitní podfond I., ke změně názvu došlo 24. června 2019; (2) Počítán 85% podíl v C & R Developments s.r.o. (Galerie Harfa a Harfa Office Park) a 100 % v OC Krakov, zahrnuje 100 % nové emise
Dluhopisů Prague Real Estate 5,00/23 a nezahrnuje původní emisi dluhopisů Harfa 4,00/21, která bude z těchto dluhopisů plně splacena; (3) Počítán 100% podíl v C & R Developments s.r.o. (Galerie Harfa a Harfa Office Park). Hodnota
valuace je k 30. září 2020 (nejnovější RICS valuace); (4) Obsazenost je kalkulována dle podlahové plochy. Obsazenost představuje vážený průměr obsazenosti Galerie Harfa, Harfa Office Park a OC Krakov zahrnující výhradně uzavřené
smlouvy o pronájmu
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OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM HARFA, PRAHA (1/3)
 Harfa je významným obchodním a administrativním centrem v Praze
 Harfa se skládá z obchodního centra Galerie Harfa a z moderních kancelářských
prostor Office Park Harfa. Nemovitosti mají na trhu unikátní postavení zejména díky:
 Nadprůměrně diverzifikované zákaznické bázi zvyšující stabilitu centra;
 Velkému rozvojovému potenciálu okolí předpokládající nárůst návštěvnosti,
další rozvoj a upevnění dominantního postavení Harfy;
 Schopnosti vytvářet pozitivní peněžní toky a volné peněžní prostředky
 Jednou z nejaktuálnějších investic do rozvoje centra je realizace multifunkčního
prostoru Terasy Harfa na střeše Galerie Harfa, který byl otevřen v červenci roku 2020
 Obchodní centrum Galerie HARFA nabízí služby přibližně 160 obchodů na třech
podlažích o celkové ploše 40 500 m2. Mezi dlouhodobé nájemce patří významné
společnosti jako Ahold, CCC, Datart nebo H&M
 Administrativní budova Office Park HARFA poskytuje 21 300 m2 celkové plochy na
dvanácti podlažích a nabízí flexibilní kancelářské prostory odpovídající mezinárodním
standardům. Kancelářské prostory si zde pronajímají nadnárodní společnosti jako
jsou ING, LG nebo MŠMT
 Výhodou komplexu budov je atraktivní lokalita přímo u stanice metra
Českomoravská u pražské O2 arény ve Vysočanech

OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM HARFA

Metro

Celková obsazenost

92,90 %

Celkový počet
parkovacích míst

1 600

Pronajímatelná
plocha Office Park
Harfa

21 300 m²

Pronajímatelná
plocha Galerie
Harfa

40 500 m²

O2 Arena
Metro

10 min

Celkové tržby
nájemců Galerie
Harfa, 2019

Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23

1,6 mld. Kč

Celková návštěvnost
Galerie Harfa, 2019

6,6 mil.
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OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM HARFA, PRAHA (2/3)

Obchodní
centrum
Terasy Harfa
(nově otevřený
multifunkční
prostor na
střeše OC)
40 500 m²

Administrativní
budova

21 300 m²
Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23
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OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM HARFA, PRAHA (3/3)

OKOLÍ HARFY PATŘÍ MEZI NEJRYCHLEJI ROZVÍJEJÍCÍ SE ČÁSTI PRAHY

1

Dle prognózy ČSÚ a IPR Praha(1)
patří Vysočany mezi pražské
městské části s největším
přírůstkem obyvatel do roku
2030 v důsledku rozsáhlé
rezidenční výstavby

2

Nedávno dokončené
kongresové centrum O2
universum s kapacitou 10 tis.
návštěvníků doplnilo
multifunkční O2 arénu o
kapacitě až 20 tis. návštěvníků

3

V roce 2019 byla otevřena nová
administrativní budova Harfa
Office Center (30 tis. m2
kancelářských ploch) a další je
ve výstavbě, Harfa Business
Center s 30 tis. m2 kanc. ploch

4

Na rozdíl od pokračující výstavby
rezidenčních a kancelářských
projektů v okolí Harfy je
development nových obchodních
center v dané lokalitě vysoce
nepravděpodobný

Zdroj: (1) Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Analýza infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy, 2019
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OBCHODNÍ CENTRUM KRAKOV, PRAHA (1/2)

 Obchodní centrum Krakov se nachází v rezidenční čtvrti pražských Bohnic, kde
zastává roli dominantního centra dění a služeb uspokojující potřeby až 70 tisíc
rezidentů z okolní spádové oblasti
 V listopadu roku 2013 bylo veřejnosti otevřeno Centrum Krakov, které bylo nově
postavené na místě původního obchodního centra. V roce 2018 prošlo Centrum
Krakov rekonstrukcí a změnou uspořádání obchodních jednotek
 Centrum Krakov nájemcům nabízí přibližně 15 700 m2 prodejních ploch
rozkládajících se na třech nadzemních podlažích
 Návštěvníci mohou využít 300 parkovacích míst, situovaných v podzemních garážích
objektu a na povrchovém parkovišti. Garáže navíc disponují dobíjecí stanicí pro
elektromobily. Výhodou umístění je dobrá dopravní dostupnost autem i městskou
hromadnou dopravou
 Centrum Krakov nabízí služby 70 obchodních jednotek. Mezi největší nájemce patří
Billa, DM drogerie, Fit2b, C&A a Sportisimo
 O kvalitě obchodního centra svědčí i získané ocenění z roku 2014 v 16. ročníku
prestižní soutěže Best of Realty, kde Centrum Krakov získalo 3. místo

OBCHODNÍ CENTRUM KRAKOV
Pronajímatelná
plocha
Metro

Obsazenost

15 700 m²
98,43 %

Zoo Praha

10 min

Celkové tržby
nájemců, 2019
Celková
návštěvnost, 2019

Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23

1,0 mld. Kč
4,3 mil.
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OBCHODNÍ CENTRUM KRAKOV, PRAHA (2/2)

Obchodní
centrum

15 700 m²
Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23
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FINANČNÍ SITUACE EMITENTA (1/3)

ROČNÍ CASH FLOW
14

12

1) Celkový roční čistý příjem
z nájmů dosahuje cca
11,6 mil. EUR(1) (316 mil. Kč),
nájemné se dle smluv každý
rok
o inflaci
0.0navyšuje
mil. EUR

3,8 mil. EUR
33 % NOI

10

mil. EUR

2) Provozní a investiční
náklady v souhrnné výši
3,8 mil. EUR(1) (103 mil.
Kč) se vztahují k Podfondu
a jeho aktivům
3) Obsluha bankovního
dluhu v souhrnné výši
3,3 mil. EUR(1) (90 mil.
Kč) zahrnuje splátku
jistiny a úrokové náklady
z bankovních úvěrů u
aktiv Podfondu

8

6

11,6 mil. EUR
100 % NOI

3,3 mil. EUR
28 % NOI

4) Obsluha Dluhopisu
Prague Real Estate
5,00/23 bude tvořena
úrokovým nákladem v
maximální možné výši
0,5 mil. EUR(1)
(15 mil. Kč)

0,5 mil. EUR

4

5) Aktiva Podfondu, po
očištění o provozní a finanční
náklady, ročně souhrnně
generují volné peněžní
prostředky ve výši
4,0 mil. EUR(1) (108 mil. Kč)

5 % NOI
4,0 mil. EUR
34 % NOI

2

Příjem z nájemného (NOI)

Provozní náklady a investiční
náklady

Obsluha bankovního dluhu

Obsluha dluhopisu

Vygenerované peněžní
prostředky

(1) Data kalkulována s 85% podílem C & R Developments a se 100% podílem v Krakov Holding a jsou uváděna na roční bázi; zároveň představují průměrný reprezentativní rok v budoucích letech 2021-2023

Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23
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FINANČNÍ SITUACE EMITENTA (2/3)

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ – SOUHRNNÝ POHLED

200
180

1) Aktuální výše tržního ocenění
aktiv v Podfondu činí 180 mil. EUR
(4,9 mld. Kč)(1)

2) Součet bankovních úvěrů ve výši
97 mil. EUR (2,6 mld. Kč) představuje
54 % hodnoty aktiv Podfondu

-

160
140

97 mil. EUR
LTV 54 %

mil. EUR

120
100
80

BEZPEČNOSTNÍ REZERVA

3) Emise Dluhopisů Prague
Real Estate 5,00/23 v
maximální možné výši
cca 11 mil. EUR (300 mil. Kč)
bude představovat nejvýše
6 % ze současné hodnoty
aktiv Podfondu

180 mil. EUR
Hodnota aktiv
100 %

11 mil. EUR
LTV 6 %

4) Vlastní kapitál
Podfondu ve výši 72 mil.
EUR (2,0 mld. Kč) je
primárně tvořen
investičními akciemi a
současně představuje 40 %
hodnoty aktiv Podfondu

-

60
40

72 mil. EUR
Rezerva 40 %

20

5) Vlastní kapitál
Podfondu ve výši 72 mil.
EUR (2,0 mld. Kč) tvoří pro
držitele Dluhopisu Prague
Real Estate 5,00/23
bezpečnostní rezervu,
která představuje rozdíl
mezi hodnotou aktiv
Podfondu a závazky vůči
bankám a Dluhopisům
6) Na bezpečnost investice
lze nahlížet pohledem, že
i při poklesu hodnoty
aktiv Podfondu o 40 %
budou veškeré bankovní
úvěry i Dluhopisy
Prague Real Estate
5,00/23 plně splaceny

RICS ocenění aktiv

Součet bankovních úvěrů u aktiv
Podfondu

Dluhopisy Prague Real Estate
5,00/23

Vlastní kapitál Podfondu

(1) RICS valuace a souhrn bankovních úvěrů jsou kalkulovány s 85% podílem v C & R Developments a se 100% podílem v Krakov Holding

Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23
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FINANČNÍ SITUACE EMITENTA (3/3)

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ – DETAIL PO ODEČTENÍ BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ
1) Aktuální výše tržního ocenění aktiv v
Podfondu po odečtení veškerých bankovních
úvěrů dosahuje 83 mil. EUR (2,3 mld. Kč)(1)

2) Současné tržní ocenění aktiv
Podfondu komfortně pokrývá veškeré
bankovní úvěry z aktiv Podfondu

90
80

-

11 mil. EUR
LTV 13 %

BEZPEČNOSTNÍ REZERVA

3) Hodnota emise
Dluhopisů Prague Real
Estate 5,00/23 v
maximální možné výši
11 mil. EUR (300 mil. Kč)
bude představovat
nejvýše 13 % z čisté
hodnoty aktiv Podfondu

70

4) Zbývajících 72 mil. EUR
(2,0 mld. Kč) tvoří 87 % z
čisté hodnoty aktiv
Podfondu a slouží jako
bezpečnostní polštář pro
držitele Dluhopisů Prague
Real Estate 5,00/23

mil. EUR

60
50
40

83 mil. EUR
Čistá hodnota
aktiv 100 %

72 mil. EUR
Rezerva 87 %

30
20
10

5) Při srovnání hodnoty
emise Prague Real Estate
5,00/23 ve výši 11 mil. EUR
(300 mil. Kč) a hodnoty
čistých aktiv ve výši 83 mil.
EUR (2,3 mld. Kč) lze říci, že
Dluhopisy jsou více než 7x
pokryté aktuálním tržním
oceněním aktiv Podfondu

RICS ocenění aktiv po odečtení
bankovních úvěrů

Součet bankovních úvěrů u aktiv
Podfondu

Dluhopisy Prague Real Estate
5,00/23

Vlastní kapitál Podfondu

(1) RICS valuace a souhrn bankovních úvěrů jsou kalkulovány s 85% podílem v C & R Developments Developments a se 100% podílem v Krakov Holding

Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23
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TRENDY V SEGMENTU KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ (1/2)

FAKTORY ZMÍRŇUJÍCÍ DOPAD COVID-19 PANDEMIE NA EMITENTA V ROCE 2020

1

Vládní podpůrné programy

2

Diverzifikovaná zákaznická báze

 V roce 2020 byl dopad Covid-19 pandemie na
podnikání Emitenta minimální v důsledku
souvisejících podpůrných vládních programů
cílených na nájemce v obchodních centrech

 Cílovou
skupinou
zákazníků
pro
Emitentova aktiva, jsou lokální rezidenti
z blízkého okolí, kteří centra navštěvují
pravidelně

 Dalším pozitivním dopadem vládních programů
na příjmy Emitenta byla podmínka pro nájemce,
že pro získání 30 % slevy na nájemném nesmí
existovat
pohledávky
po
splatnosti
vůči
pronajímateli, resp. Emitentovi

 Vlivem pandemie Covid-19 se výrazně
zredukoval počet zahraničních návštěvníků
v obchodních centrech, což mělo negativní
důsledky
především
pro
nemovitosti
v historickém centru Prahy nikoliv však pro
nemovitosti v portfoliu Emitenta

 Podpůrné vládní programy pro nájemce
v obchodních centrech byly postupně v průběhu
roku rozšiřovány a zvyšovala se tak celková
kompenzace státem v souvislosti s přibývajícími
preventivními opatřeními. V rámci programu
COVID – nájemné I. a II. se stát zavázal uhradit
50% nájemného nájemcům, jejichž prodejny
byly kvůli krizovým opatřením uzavřeny. Na
programy navázal program COVID – nájemné III.
poskytující podporu za měsíce říjen až prosinec
2020, o kterou lze zažádat od února 2021. Další z
podpůrných programů využívaný nájemci je
například program Antivirus kompenzující
náklady za zaměstnance v případě nuceného
preventivního uzavření provozoven či nařízené
karantény

Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23

 Díky zavedené lokální klientele, která je
zvyklá v obchodních centrech Emitenta
uspokojovat
významnou
část
svých
každodenních
potřeb,
se
podařilo
podstatně
zmírnit
negativní
efekt
pandemie
Covid-19
na
celkovou
návštěvnost center

3

Výdejní místa pro e-commerce

 Dalším zmírňujícím efektem vlivu pandemie
Covid-19 je skutečnost, že díky strategické
lokaci obchodních center v Emitentově
portfoliu se mnoho nájemců rozhodlo
využívat své provozovny jako výdejní místa
pro svůj e-commerce
 Zároveň i přes tvrdá vládní nařízení nebyla
obchodní centra nikdy zcela uzavřena,
což se pozitivně projevilo na finančním
zdraví
klíčových
nájemců,
především
z oblasti potravin a nezbytných potřeb
 Tyto faktory vedly k tomu, že průměrná
útrata na návštěvníka obchodních center
v portfoliu Emitenta vzrostla v roce 2020
oproti předchozímu roku 2019 o 13 %
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TRENDY V SEGMENTU KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ (2/2)

PRÉMIOVÉ NACENĚNÍ OBCHODNÍCH CENTER

USTÁLENÝ TRH OBCHODNÍCH CENTER
 Český segment obchodních center se v posledním desetiletí výrazně
stabilizoval, přičemž nová výstavba je v současnosti minimální. Hustota
plochy obchodních center na 1 000 obyvatel v Praze ve výši téměř 634 m2 (1) je
výrazně nižší než republikový i zahraniční průměr, což staví Emitentovo
portfolio již zavedených obchodních center do velmi výhodné pozice

ROSTOUCÍ KUPNÍ SÍLA OBYVATELSTVA

DOMINANTNÍ POSTAVENÍ LOKÁLNÍCH INVESTORŮ

 Výkonnost segmentu obchodních center má silnou vazbu na výši čistých
mezd, potažmo disponibilních příjmů domácností. Ty jsou pozitivně ovlivněny
jednak vysokým růstem průměrné mzdy v posledních letech a jednak
snížením zdanění příjmů z práce s účinností od 1. 1. 2021, díky kterému
zůstane domácnostem o cca 50 mld. Kč více(2), což může značně přispět
k většímu utrácení v obchodních centrech a tím ke zhodnocení Emitentových
aktiv

 V posledních letech dochází k výraznému upevnění přední pozice lokálních
investorů na trhu komerčních nemovitostí v České republice. V roce 2019
převažovali tuzemští investoři (původem z České republiky a Slovenska)
s podílem 38 % na celkovém objemu investic. Díky teritoriální struktuře
poptávky se segment prokázal jako stabilní a likvidní, když objem celkových
investic do komerčních nemovitostí v první polovině roku 2020 vzrostl o více
jak 10 % oproti stejnému období v loňském roce navzdory pandemii Covid-19

VÝVOJ ČISTÉ MZDY, ZÁŘÍ 2017 – ZÁŘÍ 2021(3):

INVESTICE DO KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ DLE PŮVODU INVESTIČNÍ SKUPINY:
15,0 %
13,8 % 15.0%

34.0
34,0
32.0
32,0
30.0
30,0

tis. Kč

 Prémiová kapitalizační míra ve výši 5,75 %(4) má na českém trhu komerčních
nemovitostí dlouhodobě klesající tendenci a tím tak implicitně zvyšuje hodnotu
nemovitostí. Nízké kapitalizační míry na zahraničních trzích, nedostatek
alternativních příležitostí a vysoká likvidita i nadále vytvářejí tlak na snižování
kapitalizační míry a tím na zhodnocení nemovitostí v Emitentově portfoliu

5,4 %

7,6 %

6,4 %
3,9 %

28,0
28.0
25,2

26,0
26.0
24,0
24.0

29,8

26,2

23,7
22,0

10,0 %
10.0%

5,0 %
5.0%

4%
5%

-5.0%
-5,0 %

8%

-10.0%
-10,0 %

20,0
20.0

-15.0%
-15,0 %

Jižní Korea

4%
4%

0,0 %
0.0%

22,0
22.0

Česká republika a Slovensko

9%

38 %

2019

Rakousko
Indie
Belgie
Spojené státy americké
Německo

29 %

Ostatní

Zdroj: Interní analýza Společnosti

Disponibilní
Čistá měsíčnípříjem
mzda na
na osobu
osobu

Růst disponibilního
příjmu
čisté mzdy

Zdroje: (1) Ocenění pro interní účely Společnosti od nezávislé realitně-poradenské společnosti JLL k 30. 9. 2020; (2) Stanovisko Ministerstva Financí ČR; (3) Český statistický úřad; (4) Savills Research 1H20 CZE Investments
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POPIS TRANSAKČNÍ STRUKTURY

SCHÉMA TRANSAKCE ZAHRNUJÍCÍ EMISI DLUHOPISŮ PRAGUE REAL ESTATE 5,00/23

Investoři do
Dluhopisů

Investoři
Podfondu

100 % zakladatelských akcií(1)

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním
kapitálem, a.s.

Úpis investičních akcií

Emitent

Úpis Dluhopisů
II. Emise dluhopisů
Penežní prostředky
po splacení I. Emise

WOOD & Company Retail podfond
I. Emise dluhopisů

Nemovitosti v portfoliu Emitenta

Dluhopisy Prague
Real Estate 5,00/23
Splacení I. Emise
Dluhopisy Harfa
4,00/21

Akvizice dalších nemovitostí

Bankovní úvěry
(1) Tři hlavní akcionáři skupiny WOOD & Company nepřímo vlastní 100 % zakladatelských akcií společnosti WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., detailní organizační struktura je uvedena v prospektu

Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23
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MANAGEMENT EMITENTA

PŘEDSTAVENÍ KLÍČOVÝCH OSOB SPOLEČNOSTI

Jiří Hrbáček
Místopředseda představenstva
 Jiří Hrbáček má více než 25 let zkušeností s investičním
a finančním řízením a strategickým poradenstvím
v oblasti komerčních realit, korporátních financí
a private equity. V rámci realitních fondů WOOD &
Company se Jiří stará o strategické řízení, přípravu
a implementaci dlouhodobých investičních strategií,
vyhledávání nových příležitostí a rozvoj stávajících
aktiv v portfoliu fondů WOOD & Company
 Před nástupem do WOOD & Co. působil čtyři roky jako
člen představenstva a finanční ředitel developerské
skupiny HB Reavis, která patří k předním komerčním
developerům v Evropě. Ve svých pozicích ředitele
Corporate finance ABN AMRO Bank ČR a České
spořitelny se Jiří podílel na řadě úspěšných fúzí, akvizic
a transakcí na kapitálových trzích. Pracoval taktéž jako
člen představenstva ŽB-Trust, investiční společnosti
Živnostenské banky. Dále Jiří působil jako člen
představenstva a dozorčí rady několika korporací
Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23

Marek Herold
Předseda představenstva
 Marek Herold nastoupil do WOOD & Company
v roce 2013 jako investiční ředitel. Marek se
podílel na akvizičních procesech většiny aktiv do
realitních fondů v Praze a Bratislavě
 V roce 1999 se stal jedním ze zakladatelů
společnosti Genesis Capital - private equity fondu
zaměřeného na Českou republiku a Slovensko. V
roce 2005 nastoupil do nově zřízené private equity
pobočky PPF (největší české soukromé finanční
skupiny), kde pracoval na středně velkých až
velkých obchodech v regionu střední a východní
Evropy. Jako investiční ředitel byl zodpovědný za
řadu projektů v České republice, na Ukrajině a v
Rumunsku. V roce 2011 nastoupil do společnosti
Perun Capital, private equity fondu se sídlem ve
Vídni. V Perunu pracoval na řadě „turnaround“
projektů v Maďarsku, na Ukrajině a v Bulharsku.
Marek má titul BSc a MSc z University of
Bedfordshire

Peter Turner
Předseda dozorčí rady
 Peter Turner působí ve skupině WOOD &
Company již od roku 2006, s mnohaletými
zkušenostmi v oblasti investičního bankovnictví,
včetně řízení nákupních i prodejních procesů,
posuzování,
strukturování
a
vytváření
investičních příležitostí, dluhopisových emisí,
zprostředkování bankovního financování apod.
Podílel se na řadě významných transakcí
v nejrůznějších odvětvích. V odvětví komerčních
nemovitostí pak působí od roku 2010
 Peter vede akvizice a divestice všech českých
aktiv v rámci realitních podfondů WOOD &
Company, dále má na starosti vyhledávání
a posuzování nových příležitostí a rozvoj
stávajících aktiv – zejména jako jednatel
pražského obchodního a kancelářského centra
HARFA
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NÁKUP DLUHOPISŮ

PRO VÍCE INFORMACÍ O PODFONDU, DLUHOPISECH A O PROVÁDĚNÍ POKYNŮ TÝKA JÍCÍCH SE JEJICH NÁKUPU
DOPORUČUJEME VYUŽÍT:

Přesahuje-li vaše
investice 500 000 Kč,
investujte s naším
prodejním týmem

Investujte online z
pohodlí domova již od
10 000 Kč prostřednictvím
platformy opPORTUnity

wood-re.com/cz/

o.portu.cz

wood-re.com/cz/dluhopisy/

o.portu.cz/nabidkainvestic/dluhopis-prague-realestate-50023

info@wood-re.com

info@portu.cz

Dluhopisy Prague Real Estate 5,00/23
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KONTAKTY NA ČLENY PRODEJNÍHO
TÝMU WOOD & COMPANY
Petr Beneš
m: +420 602 239 001
e: petr.benes@wood.cz

Česká republika

Polsko

m: +420 602 568 853
e: david.matousek@wood.cz

Palladium

ul. Złota 59

nám. Republiky 1079/1a

00-120 Warszawa

110 00 Prague 1

t: +48 22 537 7211

Ronald Schubert

t: +420 222 096 111

David Matoušek

m: +420 602 232 941
e: ronald.schubert@wood.cz

Michal Kasana (SK)
m: +421 904 972 278
e: michal.kasana@wood.com

Martin Hosták
m: +420 734 891 914
e: martin.hostak@wood.cz

© 2021 WOOD & Company Financial Services, a.s.
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Rumunsko
Slovenská republika

Lamda Office Building

Gorkého 4

7A Sos. Bucuresti-Ploiesti

811 01 Bratislava 1

013682 Bucharest 1

t: +421 232 409 000

t: +40 316 301 181

Spojené království

Itálie

1 Ropemaker Street

Via Luigi Settembrini, 35

EC2Y 9HT London

201 24 Milan

t: +44 20 3530 0685

t: +39 02 36692 500

