
Investujte s námi 
do nemovitostí
Investujte do dluhopisů bytového 
družstva Jak bydlet doma IV s výnosem 
6 % p.a. Investované prostředky 
budou použity k rozšíření 
bytového fondu družstva.

Základní informace 
o dluhopisu
Jmenovitá hodnota dluhopisu 100 000 Kč
Minimální výše investice  100 000 Kč
Maximální výše investice               25 000 000 Kč

Úrok                        6 % p.a.
Výplata úroku                      měsíčně
Datum emise dluhopisu     1.11.2021
Datum konečné splatnosti              31.10.2024

Proč naše dluhopisy
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dle stavu dostupných dluhopisů

4 pilíře

Naše skupina stojí na 
pevných pilířích, díky 
kterým se řadíme mezi 
špičku na realitním 
trhu. Jeden z pilířů 
je projekt 
Jakbydletdoma.cz

Stabilní společnost

Od vzniku společnosti 
v roce 2015 jsme 
pomohli stovkám 
klientů po celé 
České republice bydlet 
ve vlastním.

Měsíční výplata 
úroků

Výnos z dluhopisů za 
období jsou vypláceny 
ve 12 platbách každý 
měsíc na Váš účet. 

Investice od 
100 000 Kč

Nákup dluhopisu lze 
uskutečnit již od částky 
ve výši 100 000 Kč, 
což je jmenovitá 
hodnota 1 ks 
dluhopisu.

Vysoký 
garantovaný 
výnos

Garantujeme vysoký 
fixní úrok ve výši 
6 % p.a.



Bytové družstvo 
Jak bydlet doma

Projekt Jakbydletdoma.cz vznikl pod 
záštitou finanční skupiny MMGFG. 
Od roku 2015 pomáháme ve spolupráci 
nájemníků bytů s investory. Pomocí 
tohoto projektu nabízíme družstevní 
bydlení těm, kteří hledají cestu k získání 
vlastní nemovitosti. Nájmem si klient 
postupně hodnotu nemovitosti splácí, 
zatímco v ní bydlí. Jakmile splatí celou 
částku, nemovitost získá plně do svého 
vlastnictví.

Naše investiční skupina zprostředkovává 
investice do nemovitostí v rámci ČR. 
Od našeho vzniku v roce 2015 jsme 
nakoupili již stovky nemovitostí za částku 
přesahující 1 mld. Kč. Můžeme se pyšnit 
projekty, pomocí kterých máme možnost 
nabídnout našim klientům širokou škálu 
služeb z oblasti vlastního bydlení a 
financování. Mezi takové projekty patří 
Bytové družstvo Jak bydlet doma.
Díky těm stojí společnost na 4 pevných 
pilířích, pomocí kterých pomáhá lidem na 
realitním trhu po celé České republice.
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