
investičný 
PROJeKt

KONTAKT:
Ing. Marek Havrila - Financial Director
+421 944 877 137 
havrila@qualityinvest.sk 
Trnavská 112 A, 821 04 Bratislava 
Slovenská republika

KtO 
sMe?
QUALITY INVEST, a. s. je investičnou 

akciovou spoločnosťou. Vzniku firmy 
predchádzala dlhodobá úspešná 

spolupráca jej akcionárov na viacerých  
projektoch za posledných 10 rokov. 
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Dunajská Streda 
3 bytové domy s polyfunkciou 
Investícia: 2 350 000 € 

Nitra  
bytový dom 
24 bytových jednotiek 
Investícia: 1 400 000 € 

Nitra - centrum 
polyfunkčný objekt 
Investícia: 1 460 000 € 

Bratislava - Staré Mesto 
bytový dom 
Investícia: 2 200 000 € 

Hviezdoslavov 
6 bytových domov  
104 bytových jednotiek  
Investícia: 3 700 000 € 

UKOnčenÉ PROJeKtY:

AKtÍvne PROJeKtY:

WWW.quAliTyiNvesT.sK



čO
ZÍsKAte

Príležitosť stať sa našimi obchodnými 
partnermi. Chceme s Vami dlhodobo 
a úspešne spolupracovať. Preto Vám 

ponúkame možnosť investovať s nami 
a spolupodielať sa na projektoch, s týmto 
zhodnotením pre Vás:

zHoDnoTenIe InveSTícIe  
S MožnoSťou zíSkAť  
poDIel nA pRoJekTe
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10 - 50 tis. eur  na  dobu 1 roka 
výnos 6,0 % p. a.  

50 - 100 tis. eur na dobu 2 rokov 
výnos 7,0 % p. a.  

50 - 100 tis. eur  na  dobu 1 roka 
výnos 6,5 % p. a.  

100 - 150 tis. eur na dobu 3 rokov 
výnos 8,0 % p. a.  

100 - 150 tis. eur na dobu 1 roka 
výnos 7,0 % p. a.  

150 - 200 tis. eur na dobu 4 rokov 
výnos 9,0 % p. a.  

200 - 250 tis. eur na dobu 5 rokov 
výnos 10,0 % p. a.  

150 - 200 tis. eur na dobu 1 roka 
výnos 7,5 % p. a.  

200 - 250 tis. eur na dobu 1 roka 
výnos 8,0 % p. a.  

Zmluva sa uzatvára s našou akciovou spoločnosťou. V prípade  
minimálne 3-ročnej spolupráce je možnosť následne sa spolupodielať 
aj na zisku z projektu. Vaše finančné prostriedky budú použité 
výhradne na realizáciu pripraveného projektu. Poskytnuté informácie 
majú dôverný charakter a nie sú verejnou ponukou.

nad 250 tis. eur - individuálne podmienky

za každý ďalší rok spolupráce 0,5 % p. a. navyše ako bonus za prejavenú dôveru

Kúpa pozemkov, výstavba rodinných  
a bytových domov, ich následný 
predaj za lukratívne ceny. Sme 

investorom výstavby 56 rodinných domov  
vo Hviezdoslavove, vzdialenom približne  
20 kilometrov od Bratislavy. Našou snahou 
a ambíciou je spolu s našimi obchodnými 
partnermi vytvárať hodnoty, ktoré sú reálne, 
uchopiteľné a viditeľné.

DOMY A DvOJDOMY

Pre samostatne stojací dom sa počíta  
s pozemkom minimálne 600 m2. Pre domy  
s dvomi bytovými jednotkami sa ráta  
s pozemkom od 900 m2. Súčasťou projektu je 
aj oddychová zóna s trávnikom, menšie  
futbalové ihrisko a kruhová lavička s altánkom.

SPOLU VYTVORÍME ELEGANTNÝ 
SPÔSOB AKO MÔŽU VAŠE PENIAZE 
NADŠTANDARDNE A BEZPEČNE ZARÁBAŤ

náš PROJeKt

PROJeKt HvieZDOsLAvOv

56 rodinných domov 
HvieZDOsLAvOv

jednopodlažné 
RODinnÉ DOMY


