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Celkový objem transakcí Q4 přesáhl

17 milionů Kč

Úspěšně jsme zafinancovali

23 nových projektů

Na výnosech jsme investorům vyplatili 
862 460 Kč

Spustili jsme nové investiční kolo

Ve čtvrtém čtvrtletí jsme 

díky investorům výrazně 

rozšířili naše působení 


v ČR a mohli tak více 

uspokojit poptávku po 

našich službách

4. čtvrtletí 2022

Investice do nemovitostí CHYTŘE

Investiční čtvrtletník

Chytrých Rekonstrukcí



Vývoj za Q4

Co přinese Q1 2023

Během posledního čtvrtletí roku 2022 jsme úspěšně 

dokončili 16 projektů, které jsme započali ve čtvrtletí 

minulém a v průměru jsme zúročili investované 

prostředky o 32%.



V průběhu podzimu jsme začali pracovat na 


23 nových revitalizacích, což je o 11 více, než bylo 

původně plánovaných. To bylo hlavně díky získání 

nových investorů, kteří nám pomohli překonat naše 

stanovené cíle.

Do roku 2023 vstupujeme s 28 projekty, které jsme již začali realizovat a budou 

dokončeny v příštích měsících. 43 dalších máme plánu realizovat v první 

polovině roku 2023 a kvůli vysoké poptávce jsme další zařadili do čekací listiny.

16
Projektů úspěšně 

dokončeno

+32%
Zúročené investované 

prostředky

Díky zisku nad rámec 

očekávání z minulého roku 

jsme rozšířili náš tým a tím 

také pokryli více regionů 

České republiky.

Z těchto důvodů jsme 

spustili nové investiční kolo 

formou dluhopisové emise 

ve spolupráci s Českými 

dluhopisy.

Nově získané prostředky  

využijeme pro navýšení 

počtu aktivních projektů 


a tím i zvýšíme zisky pro 

společnost i naše věřitele.

https://chytrerekonstrukce.cz/investice
https://ceskedluhopisy.cz/dluhopis-chytre-rekonstrukce-119-25/
https://ceskedluhopisy.cz/dluhopis-chytre-rekonstrukce-119-25/


Projekty pro Q1 a Q2 2023

Celkový objem investic 

32 miliónů Kč v 71 
projektech

Průměrné očekávané 
zhodnocení 25% na 
jednom projektu

Informace v tomto dokumentu neslouží pro účely jakékoliv nabídky ke koupi jakýchkoli cenných papírů. Tento dokument je 

zamýšlen výhradně pro vzdělávací, ilustrační, komerční, propagační a diskusní účely.

Rozdělení projektů podle krajů
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Praha a středočeský kraj: 


Jihomoravský kraj: 


Olomoucký kraj: 


Královohradecký: 


Pardubický: 


Moravskoslezký: 
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