Beach Resorts Investments Ltd
dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 7,00 % p.a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 18.000.000 USD
splatné v roce 2023
ISIN: CZ0000001029
(dále jen „Dluhopisy“)
OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY
Emitent Dluhopisů, společnost Beach Resorts Investments Ltd (dále jen „Emitent“), oznamuje,
že došlo k vydání Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise 18.000.000 USD. Dluhopisy
jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a.s., a.s.
Informace o emitentovi
Emitentem Dluhopisů je společnost Beach Resorts Investment Ltd, založená a existující podle
práva Anglie a Walesu. Emitent vlastní 77 % akcií ve společnosti White Sands Beach Resort
Limited (dále WSBR), založené podle práva Zanzibaru. WSBR je majitelem luxusního ZURI
Zanzibar Resortu na Zanzibaru, v Indickém oceánu. Unikátní koncept resortu je postaven na
skloubení tří výjimečných předpokladů pro prožití nezapomenutelné dovolené, designového a
zároveň maximálně pohodlného ubytování s nádechem africké kultury, 300 m dlouhé pláže se
zářivě čistým bílým pískem a nádherné přírody. Komplex celkem 55 ubytovacích jednotek se
skládá z 46ti bungalovů s prostornou terasou, 6ti prostorných suitů s přístupem na soukromou
pláž , jedné tříložnicové vily (350m2 + 150m2 plážová terasa ) a dvou dvouložnicových vil
(180m2 + 80m2 plážová terasa). Většina ubytovacích kapacit má prostornou terasu, v
některých je jacuzzi, součástí větší vily je i 12 m dlouhý soukromý bazén. V resortu je k dispozici
knihovna a DVD půjčovna, 32 m dlouhý bazén a areál pro jógu a wellnes. Lokální i
mezinárodní speciality je možno okusit ve 3 restauracích a 4 barech. To celé je umístěno do
nádherně barevné, rozlehlé zahrady s vyhrazenými prostorami pro piknik a relaxaci. Projekt
se hlásí k tzv. zodpovědnému turismu, podporuje místní obyvatele v oblasti běžného života,
vzdělávání a je ekologicky ohleduplný.
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.zurizanzibar.com, v části označené jako „INVESTORS LOGIN“ 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 23.2.2018

