
3-ročné dlhopisy
LIOQA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.

bez úrokového výnosu (ZERO COUPON)

INZERÁT



Dlhopisy v celkovej menovitej hodnote do 6 000 000 EUR, 
splatné v roku 2025, ktorých emitentom je spoločnosť LIOQA 
FINANCIAL SERVICES, s. r. o., so sídlom Rybné námestie 1, 
811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská 
republika, IČO: 54 428 998, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 
158866/B, LEI: 9845006A0D7536D8AD62, sú vydané podľa 
slovenského práva v podobe zaknihovaného cenného papiera 
vo forme na doručiteľa. Spoločnosť LIOQA FINANCIAL 
SERVICES, s.r.o. je členom Skupiny LIOQA.

Dlhopisy sú zabezpečené Ručiteľským vyhlásením materskej 
spoločnosti LIOQA RESORT d.o.o.

Výnos je určený ako rozdiel medzi menovitou hodnotou 
Dlhopisov a ich emisným kurzom. Dlhopisy sú splatné 
jednorazovo 29. septembra 2025. Emisný kurz: 81,63 % 
menovitej hodnoty Dlhopisov. Minimálna výška ani 
maximálna výška objednávky neboli stanovené. Investorom 
nebudú účtované žiadne poplatky. Dlhopisy sú voľne 
prevoditeľné.

Účelom použitia prostriedkov získaných vydaním Dlhopisov 
je financovanie výstavby projektu LIOQA.

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

Eminent: 

Ručiteľ: 

Názov: 

Druh: 

LIOQA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.

LIOQA RESORT d.o.o.

Dlhopisy LIOQA II 2025

zabezpečené dlhopisy bez úrokového 
výnosu

Forma a podoba: dlhopis na doručiteľa, zaknihovaný 
cenný papier v CDCP

Predaj: 

Dátum vydania: 

27.09.2022 – 28.09.2025 

29.09.2022

Dátum splatnosti: 

Celkový objem: 

29.09.2025 

6 000 000 EUR

Menovitá hodnota: 1 000 EUR

Objednávka: bez stanovenej minimálnej 
a maximálnej výšky

Výnos do splatnosti: určený ako rozdiel medzi menovitou 
hodnotou dlhopisov a ich emisným 
kurzom 

Ponuka je určená:     fyzickým a právnickým osobám     

ISIN:                            SK4000021614 

Obchodovateľnosť:  regulovaný voľný trh Burzy cenných 
                   papierov v Bratislave, a.s. 

Transakčný poradca: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Cieľový trh: oprávnené protistrany, profesionálni  
klienti a neprofesionálni (retailoví) klienti 

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt. Schválenie Základného prospektu nemožno chápať ako 
schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Základný prospekt, Podmienky a Súhrn emisie boli uverejnené  
a sú prístupné v osobitnej časti webového sídla Emitenta ( http://lioqafinancial.com/bonds ). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, 
netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci 
zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný 
prospekt, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Podmienky a Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“, 
„ Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Ručiteľa?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám  
a výhodám, ktoré sú spojené s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.

Dlhopisy splatné v roku 2025
Celkový objem emisie 6 000 000 EUR

INZERÁT




