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Co je participace 

RONDA INVEST a.s. nabízí zájemcům možnost investovat do úvěrů, které poskytla, formou tzv. Participací:  

 Participace je závazkovým vztahem mezi RONDA INVEST a.s. a Investorem (Participantem), který Investorovi (Participantovi) 

zakládá právo na výplatu části jistiny a části úrokových výnosů z úvěrových pohledávek, do kterých Investor (Participant)  

na základě svého vlastního uvážení investoval, 

 investor (Participant) formou participací získává možnost investice do prověřených úvěrových pohledávek se zajímavým 

výnosem a vysoce bonitním zajištěním, 

 investor (Participant) není oprávněn Participace převádět na třetí osoby, zřizovat k nim práva třetích osob, pronajímat je,  

či jakkoliv s nimi disponovat. Participace může zpětně odkoupit pouze RONDA INVEST a.s., 

 RONDA INVEST a.s. vykonává správu, monitoring a vymáhání úvěrových pohledávek. 

 RONDA INVEST a.s. doporučuje v zájmu rozložení úvěrového rizika nabývat Participace na bázi portfoliového principu. 

Výhody pro investory 

 pravidelný nadstandardní výnos  

 kvalitní zajištění investice 

 možnost zvolit výši investic 

 

Pozn.: Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a nezakládá žádné právní vztahy mezi společností RONDA INVEST a.s.  

a dalšími osobami. Tento dokument není veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré parametry nebo údaje uvedené  

v tomto dokumentu se mohou v čase měnit.  

RONDA INVEST a.s. 

 je česká společnost zaměřená na poskytování zajištěných úvěrů 

zejména podnikatelským subjektům na území České republiky  

a Slovenska. Specializuje se na financování realit a pohledávek 
 

 Fyzickým i právnickým osobám nabízíme možnost investovat  

do těchto úvěrů zajištěných nemovitostmi formou participací 

se zajímavým výnosem. 
 

 RONDA INVEST a.s. je členem skupiny Alphaduct, a.s.  

podnikatele Vladimíra Komára. 
 

     Strategie úvěrování RONDA INVEST a.s. 

      Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování úvěrů dodržujeme při financování striktně následující strategii: 

 Úvěry jsou vždy zajištěné nemovitostí,  

 úvěry zajišťujeme zejména rezidenčními nemovitostmi v Praze, okolí Prahy nebo krajských městech, 

 celý proces poskytnutí úvěru zajišťuje zkušený tým odborníků s dlouholetou zkušeností v poskytování bankovních  

i nebankovních úvěrů, 

 kompletní právní servis je zajištěn zkušenými právníky se znalostí úvěrové problematiky. 

Pečlivě ověřujeme 

klienta, jeho 

podnikatelský záměr  

a nabízené zajištění. 

Poskytujeme úvěr  

ze zdrojů  

RONDA INVEST. 

Úvěrová pohledávka  

je určitou dobu 

splácena. 

Pomůžeme vám vybrat 

vhodný úvěr k investici 

nebo si vytvořit vlastní 

portfolio. 

Vyděláváte! 

Výnos je vám měsíčně 

vyplácen na účet. 
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