RODINNÁ TRADICE

MODERNÍ PŘÍSTUP.

DLUHOPIS

KDO JE RYBKA BUILDING?

RODINA
Jsme rodinná firma s dlouhodobou
tradicí, zakládající si na skvělém
jménu. To mohou potvrdit i naši
klienti, kteří jsou nejlepší reklamou
pro nás samotné.

PODÍL STÁTNÍCH
ZAKÁZEK

REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ

Naše společnost je také velmi
úspěšná v tendrech na státní
zakázky, které tvoří celých 70%
našich činností. Státní zakázky jsou
známy tím, že se tlačí především
na cenu, kvalitu a rychlost.
Všechny tyto atributy naše
společnost splňuje.

Zabýváme se výstavbou nízkoenergetických a pasivních domů
jak v provedení dřevostavba, tak
v provedení cihla, či jiných materiálů
dle požadavku klienta. Dále se
zaměřujeme na výstavbu bytových
domů, průmyslových staveb, rekonstrukce domů, zateplení budov a další
potřebné činnosti spojené se
stavebnictvím.

ZAMĚSTNÁVANÝCH
PROFESIONÁLŮ
Náš tým tvoří 60 vlastních kmenových
zaměstnanců, kteří jsou opravdovými
odborníky a profesionály v oboru.
Díky zkušenostem a nadšení děláme
svou práci poctivě, naším hlavním
mottem je spokojený klient.

LET NA TRHU
Na trhu jsme již 23 let, takže jsme
si prošli opravdu vším, čím se dá
ve stavebnictví projít.

HISTORIE SPOLEČNOSTI
2003

v druhé polovině tohoto roku
byl ve firmě zaveden systém řízení jakosti
dle normy ČSN EN ISO 9001:2001

zaveden systém řízení jakosti
dle normy ČSN EN ISO14001:2001

firma rozšiřuje svoji činnost
o speciální stavební práce
(velká parkoviště, gabinové stěny atd.)

2006

2000

Dochází k transformaci
společnosti Norbert Rybka s.r.o.
a je založena společnost
Rybka-stavby a služby s.r.o.,
kde se dalším společníkem
a jednatelem stává syn Norberta
Rybky, pan David Rybka.

2007

2016

1996

2014

2009

udělen certifikát
důvěryhodná firma

byl ve firmě zaveden systém
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008

2012
udělen certifikát
pro komplexní zajišťování
pozemních staveb dle norem
ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005

pro větší transparentnost,
expanzi do zahraničí
a větší záruky pro klienty,
dochází k transformaci
spol. Rybka-stavby a služby s.r.o.,
a je založená akciová společnost
Rybka Building a.s.

1996-2000 realizujeme bytovou výstavbu
pro celou řadu obcí v našem regionu

1993

zakládá Norbert Rybka,
stavební společnost Norbert Rybka
– zaměření na výstavbu
vodovodů a kanalizací

ČINNOSTI FIRMY

NÍZKOENERGETICKÉ
A PASIVNÍ DOMY
Stavby rodinných domů provádíme v různých variantách dokončení dle přání klienta.
Někdo preferuje jen hrubou stavbu a dokončovací práce si chce dělat sám, někdo
se chce nastěhovat přímo do svého vysněného domu a zvolí variantu na klíč. Naše
společnost ovšem staví z velké části tzv. domy na klíč, protože klientovi nabízíme
komplexní služby. Pokud se tedy jedná o stavbu na klič, nabízíme klientovi i další
stavební činnosti, včetně řemesel, zpevněných ploch, inženýrských sítí dle
individuálního přání a potřeb zákazníka. TYPOVÉ DOMY I INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBA.

ZATEPLENÍ
BUDOV
Provádíme zateplování rodinných domu. Dále pak kompletní revitalizace
a zateplování bytových a panelových domů. S těmito stavbami máme
bohaté, mnohaleté zkušenosti. Naše firma je také zaregistrována v programu
Zelená úsporám.

DEVELOPERSKÉ
PROJEKTY
Naše společnost se zabývá jak vlastní výstavbou developerských projektů,
tak i výstavbou developerských projektů pro jednotlivé investory. Soustředíme
se na komerční i rezidenční výstavbu a rozvoj nevyužitých území. Co to přesně
znamená v praxi? Znamená to, že naše developerské projekty přetvářejí
zanedbané kouty obcí, měst a metropolí na výstavní lokality určené pro bydlení,
podnikání.

OBČANSKÁ
A PRŮMYSLOVÁ
VÝSTAVBA
Naše společnost realizuje taktéž novostavby skladu, výrobních hal, administrativních budov, stavby občanské vybavenosti pro veřejný sektor (domy
s pečovatelskou službou, domovy pro seniory, hasičské zbrojnice, školy,
mateřské školky a jiné).

ČINNOSTI FIRMY

REKONSTRUKCE
DOMŮ A BUDOV
Jedna z hlavních činností naší firmy v oblasti stavebnictví jsou rekonstrukce, a to zejména
administrativních budov a občanských staveb, kdy jsme schopni investorovi nabídnout
optimální řešení rekonstrukce, vycházející z našich dlouholetých zkušeností. Rovněž
provádíme i rekonstrukce rodinných domů, bytových domů a průmyslových budov.

PLOTY, DLAŽBA,
ZPEVNĚNÉ
PLOCHY
Naše společnost nabízí mnoho doplňkových služeb k veškerým výstavbám, které provádí.
Dodáváme a samozřejmě i pokládáme zámkové dlažby různých výrobců a dodavatelů.
Zpevněné plochy před budovami, ploty dřevěné, betonové či kované. Samozřejmostí je
i zajištění dopravy. Vlastníme několik nákladních automobilů včetne nákladního
automobilu s hydraulickou rukou.

VÝSTAVBA
LEŠENÍ
Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti lešenářských systémů,
výtahů, shozů na suť a zvedací techniky. Soustřeďujeme se především na
pronájem a montáž lešení značky LAYHER, pojízdného lešení a veškerých
jiných lešeňových systémů. Na základě dosažených úspěchu naší společnosti,
se pyšníme spoluprací s velkou řadou malých, středně velkých a velkých firem.
Tato spolupráce je samozřejmě založena nejen na poskytování vysoce
kvalitních výtahů, shozů na suť a lešeňových systémů, ale také na nabídce
profesionálních služeb.

VIP
PROJEKTY
Pyšníme se mnoha stavbami, které jsme stavěli významným firmám, či
osobnostem ze showbusinessu. Dnes jsme vyhledávanou společnosti pro
tuto VIP klientelu. Více najdete v na webových stránkách v sekci reference
-VIP reference.

INFORMACE O EMITENTOVI

Obchodní firma:
RYBKA BUILDING a.s.

Sídlo podle obchodního rejstříku:
Kostelní 733/2b, 747 21 Kravaře

Identifikační číslo:
05450608

Právní forma:
Akciová společnost

Datum vzniku:
5. října 2016

Základní kapitál:
2 000 000 Kč

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTECH
VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ V KRAVAŘÍCH
Unikátní projekt naší společnosti na exkluzivní výstavbu rodinných domů. Naše společnost má možnost koupit pozemky na výstavbu
6 RD v místě našeho sídla, tedy v té nejlepší možné lokalitě, kterou perfektně známe a navíc v lokalitě, kde výrazně poptávka
převyšuje nabídku. Tato lokalita je jedna z nejvyhledávanějších ve Slezsku. Díky nedávne realizaci podobného projektu
viz. http://www.rybkabuilding.cz/cs/kategorie_reference/developerske-projekty/, který byl během měsíce rozprodán, se jedná
o jistou investici a to díky perfektní znalosti lokality a výborného PR v dáné oblasti.
V první fázi je nutné koupit pozemky cca za 4 mil. Kč, které je nutné rozparcelovat, navrhnout příjezdové komunikace, inženýrské
sítě a ostatní vybavenost. Následně požádat o stavební povolení a začít s realizací, kde předpokládáná investice do výstavby
jednoho RD je 3,4 mil. Kč. Díky zkušenostem našeho týmu z oblasti realit, bude ihned zařazen virtuální marketing, tedy předprodej
domů na základě vizualizace. Celková doba na realizaci projektu je plánována na 2,5 roku.

PROJEKTY ZA 330 mil. Kč
Jedná se o výstavbu bytových domů ve dvou špičkových lokalitách a to Kostelec nad Orlicí a centrum Frýdku Místku.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTECH
KOSTELEC NAD ORLICÍ - BYTOVÉ DOMY
Kostelec se nachází v Královohradeckém kraji a patří dlouhodobě jako druhá nejdražší lokalita po Praze v ČR. V Kostelci se jedná o poslední možný bytový
projekt, protože obec vydala stavební uzávěr a nadále nebude v nejbližší možné době stavět objekty určené k bydlení. Jedná se tedy o poslední možnost,
postavit tak zajímavý projekt v této lokalitě a taktéž tedy možnost koupit v této lokalitě nový byt. Projekt se skládá ze dvou bloků bytových domů, které jsou
vzájemně propojeny s celkem 56 bytovými jednotkami. O tento projekt, který má již vydané platné stavební povolení, byl enormní zájem ze strany stavebních firem a investorů! Společnost Rybkabuilding a.s. tento projekt získala na základě milionové nevratné zálohy a na základě velmi dobrých vztahů
s majiteli pozemků a projektu. Již dnes zájemci o byt žádají informace o tomto projektu a cenách bytů.
Rozpočet na tuto výstavbu, koupě pozemků a projektu včetně stavebního povolení je 15 mil. Kč. Rozpočet na komunikace, sítě a bytové domy je 65 mil. Kč.
Zahájení výstavby je stanoveno na začátek roku 2019 a zahájení okamžitého prodeje pomocí webu a virtuálního marketingu (vizualizace).

CENTRUM FRÝDEK MÍSTEK - REZIDENCE U PARKU
Tento projekt je význačný hned několika unikáty. Unikátní místo - centrum města přímo v městském parku! Unikátní lokalita - Frýdek Místek zažívá obrovský
developerský boom a to jak v bytové výstavbě, tak ve výstavbě rodinných domů a to díky zájmu města, které investuje do růstu pracovních míst a láká
mladé lidi. Díky této aktivitě zde vzniklo několik významných továren např. Kia, Hyuindai, kde mzdy přesahují celorepublikový průměr, což je na tuto oblast
unikátní a tato nově vzniklá klientela prahne po luxusu. Díky těmto krokům byty na Frýdeckomístecku výrazně převyšují cenu v Moravskoslezském kraji, což
opět nahrává našemu projektu. Unikátní styl bydlení - vznikne zde rezidenční bydlení, které známe pouze z hlavního města Prahy. Ten největší unikát je
možnost stavět na pozemku s celkovou plochu 8 000 m², což je obrovský kus země, kde se dají opravdu dělat velké věci! Dvě propojené budovy
s podzemními garážemi a parkovacími plochami před domem, 160 krásných slunných bytů, všechny s terasami a lodžiemi, zahrada s bazénem a zahradníkem, ostraha 24 hod., kamerové systémy, úklidová služba, vše uzavřené designovým plotem kolem celého pozemku, dětské hřiště, fitness, vlastní
kavárna, absolutní klid, bezpečí a zadní vstup přímo do parku k řece, kde jsou hospůdky, kavárny, sportoviště, krásné prostředí parku kolem řeky, kde vede
cyklostezka z Ostravy, přes Frýdek až do Beskyd. Tohle je to, co opravdu nenajdete nikde široko, daleko! Je to přesně to, za jsou schopni klienti v této lokalitě
zaplatit zlatem.
Cena pozemků a budov 35 mil. Kč, inženýrské sítě, zahrada a výstavba bytových domů 215 mil. Kč. Po vydání pravomocného stavebního povolení, zahájení
výstavby do 1 měsíce a zahájení okamžitého prodeje pomocí webu a virtuálního marketingu (vizualizace).

CHARAKTERISTIKA A PODMÍNKY
EMISE DLUHOPISU – 25 mil. Kč
1. PRÁVNÍ ZÁKLAD EMISE, DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB VYDÁVÁNÍ
Vydaní této emise dluhopisů se řídí platnými zákony ČR a nařízeními ČNB, jedná se o cenný papír. Datum emise je 1. 8.2018.
Dluhopisy jsou registrovány v centrálním depozitáři cenných papírů pod identifikátorem ISIN a splňují veškerou legislativu ČR
2. DRUH, FORMA A PODOBA CENNÉHO PAPÍRU
Dluhopisy jsou vydávány jako listinné cenné papíry na řád. Dluhopisy jsou nepřevoditelné.
3. STRUKTURA EMISE CENNÝCH PAPÍRŮ
Emisi tvoří jednotlivé dluhopisy ve jmenovité hodnotě 250 000 Kč.
4. CELKOVÁ HODNOTA EMISE A JMENOVITÁ HODNOTA CENNÉHO PAPÍRU
Celková hodnota emise: 25 000 000 Kč.
Jmenovitá hodnota: 250 000 Kč. Počet dluhopisů: 100 ks.
5. RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ
Závazky emitenta vyplývající z vydaných dluhopisů jsou zajištěny ručitelským závazkem společnosti Rybka Building a.s. a také
nemovitostmi a stavbami, neboť veškeré finanční prostředky vybrány formou dluhopisů jsou použity pouze účelově na nemovitosti,
pozemky a výstavbu.
6. ÚROKOVÝ VÝNOS
Způsob úročení - dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a., úroky jsou vypláceny ročně. Vždy k datu výročí smlouvy.
7. SPLÁCENÍ A POPLATKY
Splácení jmenovité hodnoty a poplatky - pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů, bude jmenovitá hodnota dluhopisů
splacena dne 31. 7. 2023. Dluhopis je zcela bez poplatků.

CHARAKTERISTIKA A PODMÍNKY
EMISE DLUHOPISU – 346 mil. Kč - neveřejná
1. PRÁVNÍ ZÁKLAD EMISE, DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB VYDÁVÁNÍ
Vydaní této emise dluhopisů se řídí platnými zákony ČR a nařízeními ČNB, jedná se o cenný papír. Datum emise je 1. 8. 2018
2. DRUH, FORMA A PODOBA CENNÉHO PAPÍRU
Dluhopisy jsou vydávány jako listinné cenné papíry na řád. Dluhopisy jsou nepřevoditelné.
3. STRUKTURA EMISE CENNÝCH PAPÍRŮ
Emisi tvoří jednotlivé dluhopisy ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč, 1 000 000 Kč, 3 000 000 Kč, 5 000 000 Kč.
4. CELKOVÁ HODNOTA EMISE A JMENOVITÁ HODNOTA CENNÉHO PAPÍRU
Celková hodnota emise: 346 000 000 Kč.
Jmenovitá hodnota: 500 000 Kč. Počet dluhopisů: 149 ks.
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč. Počet dluhopisů: 115 ks.
Jmenovitá hodnota: 3 000 000 Kč. Počet dluhopisů: 19 ks.
Jmenovitá hodnota: 5 000 000 Kč. Počet dluhopisů : 15 ks.
5. ÚROKOVÝ VÝNOS
Způsob úročení - dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 5 % p.a., úroky jsou vypláceny ročně. Vždy k datu výročí smlouvy.
6. SPLÁCENÍ A POPLATKY
Splácení jmenovité hodnoty a poplatky - pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů, bude jmenovitá hodnota dluhopisů
splacena dne 31. 7. 2023. Dluhopis je zcela bez poplatků.

VZOROVÁ MODELACE VČ. ZDANĚNÍ
Příklad:
09/2018 ZAINVESTOVÁNO: 500 000 Kč
09/2019 VÝPLATA ÚROKU: 25 000 Kč
09/2020 VÝPLATA ÚROKU: 25 000 Kč
09/2021 VÝPLATA ÚROKU: 25 000 Kč
09/2022 VÝPLATA ÚROKU: 25 000 Kč
09/2023 VÝPLATA ÚROKU: 25 000 Kč + 500 000 Kč
V roce 2018 vloženo: 500 000 Kč
Splatnost dluhopisu 09/2023: 625 000 Kč
Čistý zisk za po zdanění: 106 250 Kč
Zdanění zisku:
Jedná se o příjmy podle §8 – příjmy z kapitálového majetku.
Příjem zdaněn 15% srážkovou daní, tzv. u zdroje. Klient neřeší daň ze zisku! Přichází mu čistý výnos.
Př.1 5% p.a. z investované částky 500 000,- = 25 000,- -> výpočet daně = 15% z úroku - 25 000,- = 3 750,=> úrok - daň = čistý výnos => 25 000 - 3 750 = 21 250,-
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