Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.

dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 4,50 % p.a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 500.000.000 Kč s možností navýšení
emise v maximálním objemu do 1.000.000.000 Kč splatné v roce 2021
ISIN: CZ0000000856
(dále jen „Dluhopisy“)
OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY
Emitent Dluhopisů, společnost Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., (dále jen „Emitent“),
oznamuje, že došlo k vydání Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč.
Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha
a.s., a.s.
Informace o emitentovi
Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternativní investiční fond se sídlem v Maltské
republice. Emitent vytváří podfond Alpha Quest Balanced Fund (Podfond). Emitent vydává
dluhopisy výhradně na účet Podfondu. Podstatnou část aktiv Podfondu tvoří restituční kupóny
vydávané rumunským státem (Kupóny). Kupóny reprezentují nároky vůči rumunskému státu.
Představují nástroj pro odškodnění osob, kterým byl v Rumunsku v období komunistického
režimu protiprávně zabaven nemovitý majetek. Jejich uplatnění může být realizováno
prostřednictvím veřejné aukce, ve které dojde ke směně Kupónů za nemovitosti nebo lze
realizovat jejich výměnu za peněžní prostředky. Kupóny jsou poškozeným osobám vydávány
státem v souladu s rumunským zákonem o restituci. Podfond zamýšlí realizovat zisk primárně
formou rozdílu mezi pořizovací cenou Kupónů a jejich nominální hodnotou při uplatnění práva
na výplatu. Rumunský stát se zavázal každý rok vykoupit 20 % držených Kupónů za nominální
hodnotu. Celkově pořídil Podfond cca 150 mil. Kupónů za přibližně 500 mil. Kč.
Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim
přiřazen v Prospektu Dluhopisů, který je k dispozici na webových stránkách Emitenta
www.alphaquest.ro v části týkající se dluhopisů („Bond“), a na webových stránkách Hlavního
manažera na www.jtbank.cz, v sekci Důležité informace, Emise cenných papírů. Toto
oznámení se uveřejňuje stejným způsobem jako Prospekt a nelze jej číst samostatně, ale pouze
společně s Prospektem (a jeho případnými dodatky).

V Praze dne 8.1.2018

