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RDI technology

Světová zdravotnická organizace přijala následující definici znečištění vod:

,,Voda je znečištěna, je-li její složení změněno v důsledku přímé nebo nepřímé činnosti člověka tak,
že je méně vhodná pro některé nebo všechny účely, pro které je voda vhodná v přirozeném stavu.“
Znečištění vody je jeden z největších problémů současného světa, protože výrazně omezuje přístup lidské populace
k pitné i užitkové vodě.
Vývoji nových a zdokonalování existujících metod čištění odpadních vod je věnována velká energie, přesto do vod
vstupuje vlivem lidské činnosti asi 100 000 různých chemických sloučenin.
Zavádění nových metod a technologií čištění odpadních vod do praxe je zajímavou příležitostí, která díky lokálním i globálním problémům s nedostatkem vody a požadavkům na jejich řešení, vytváří velký prostor pro inovátory.

Popis emitenta
RDI technology s.r.o. je soukromá společnost sídlící ve Frýdku-Místku v České Republice.
Oblast působnosti emitenta
RDI technology s.r.o. navrhuje, vyvíjí a vyrábí různé druhy a varianty inovativních technologických řešení
fyzikálně chemických úpraven a čistíren vody.
Mise emitenta
RDI technology s.r.o. se dlouhodobě zabývá problematikou čištění a úpravy vody bez využití biologických procesů, při
současné minimalizaci spotřeby chemie a energie.
Investiční záměr emitenta
RDI technology s.r.o. má záměr vybudovat vlastní moderní centrum pro vývoj a výrobu zařízení pro fyzikálně chemické čištění a úpravu vod.
Činnost emitenta
RDI technology s.r.o. je zaměřena hlavně na vývoj a výrobu reakčních a separačních systémů pro oxidační a doprovodné chemické procesy, které jsou základními konstrukčními prvky moderních, nebiologických čistíren a úpraven vod.

POPIS A PARAMETRY DLUHOPISU
Základní parametry:
Emitent:
ISIN:
Sídlo Emitenta:
Název dluhopisu:
Jmenovitá hodnota dluhopisu:
Úrok:
Forma cenného papíru:
Podoba cenného papíru:
Emisní kurz:
Výnos do splatnosti při emisi:
Měna emise:
Maximální objem emise:
Datum emise:
Emisní lhůta:
Splatnost dluhopisu:
Určená provozovna:

RDI technology s.r.o.
CZ0003521197
Zámecké nám. 41, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
RDI TECHNOLOGY 6,60/22
50.000,- CZK
6,6% p.a.
Cenný papír na řad
Listinný cenný papír
100%
6,6% p.a.
CZK
20.000.000,- CZK
1. 02. 2019
31. 01. 2020
31. 01. 2022
Adresa sídla emitenta

Informace o emisi
Čistý výtěžek emise dluhopisů použije emitent jako vlastní finanční zdroje k dofinancování a zprovoznění centra
pro vývoj a výrobu reakčních a separačních systémů pro čištění a úpravu vod. Tato zařízení patří mezi základní technologie
využívané při stavbě nových nebo modernizaci stávajících čistíren a úpraven vod.
Více informací k emisi je uvedeno v „Emisních podmínkách dluhopisů“ ze dne 1. 2. 2019.

Právní upozornění:
Informace které jsou uvedené, nejsou míněny jako investiční doporučení nebo investiční poradenství, a z toho důvodu se při tvorbě tohoto
dokumentu neuplatnila pravidla a postupy stanovené právními předpisy pro jejich poskytování. Informace uvedené v tomto dokumentu slouží
výhradně k informačním účelům o rozsahu nabídky Emitenta a rozhodnutí provedená na základě tohoto dokumentu jsou plně v intencích
investora. Tento dokument nezohledňuje profil jednotlivého investora.
Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů poskytne Emitent ve své provozovně. Investorovi se
doporučuje provést vlastní analýzu a při konečném rozhodnutí zohlednit i další fakta.
Tento dokument je oprávněna využívat pouze osoba, které bude tento dokument výslovně poskytnut ze strany Emitenta. Této osobě se výslovně
zakazuje další poskytování tohoto dokumentu jakékoli třetí osobě. Osoba, která tento dokument obdrží jiným způsobem, není oprávněna jej
využívat zejména k jeho distribuci nebo zveřejnění a je povinna jej okamžitě znehodnotit. Tento dokument není určen osobám, které mají domicil
nebo místo provozu své činnosti ve státě, ve kterém je tvorba nebo distribuce podobných dokumentů zakázána nebo by odporovala místní
legislativě.
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