
Varování pro věřitele 
zkrachovalé společnosti NFA Holding a.s. v likvidaci, IČO: 247 42 635 (NFA) 

před aktivitami BOND ACQUISITION LTD (Bond Acquisition) 
 
IFIS si dovoluje důrazně varovat věřitele společnosti NFA Holding a.s. v likvidaci, IČO: 
247 42 635 před jednáním společnosti BOND ACQUISITION LTD. jednající 
prostřednictvím svého jednatele p. Jakuba Hubáčka.  
 
V posledních dnech IFIS zaregistroval maily tohoto znění:  
„jménem společnosti BOND ACQUISITION si Vás dovolujeme oslovit s návrhem na 
odkup Vaší pohledávky ve formě dluhopisu ze společnosti NFA a.s. 
Jsme připraveni Vám vyplatit sto procent hodnoty.  
V případě zájmu nás kontaktujte na tento email, případně telefon. 
S pozdravem 
Jakub Hubáček 
jednatel společnosti 
tel.+420 776 090 159 
 
BOND ACQUISITION LTD. 
Varšavská 715/36, Vinohrady 
120 00 Praha 2 
BOND ACQUISITION LTD 
WC2H9JQ Covent Garden, Londýn 
71-75 Shelton Street 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska“ 
 
Zprávy jsou zasílány na maily subjektů, které mají v držení dluhopisy zkrachovalé 
společnosti NFA Holding a.s. v likvidaci, IČO: 247 42 635.  
 
IFIS dne 11. 2. 2022 podal na majetek NFA insolvenční návrh 
viz: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=50029491 
Účinky zahájení řízení nastaly dne 11. 2. 2022 ve 13:57 hod.  a trvají doposud. Řízení 
je vedeno pod u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 2390/2022. 
viz: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=50029487 
O této skutečnosti jsme Vás informovali na našich webových stránkách 
viz: https://www.ifis.cz/aktuality/investicni-fond-ifis-poslal-do-insolvence-nfa-holding-a-
s/ 
 

VARUJEME VÁS PŘED AKTIVITAMI Bond Acquisition  
ZE DVOU DŮVODŮ: 

 
PRVNÍ DŮVOD: 
V souladu s § 111 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon) v aktuálním znění (dále jen „IZ“) je NFA jako dlužník povinna 
zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení 
(tj. od 11. 2. 2022), nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může 



náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto 
majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.  
 
NFA již nyní nemůže uspokojovat žádné své věřitele, protože se by tím mohla dopustit 
trestného činu. Bond Acquisition nemůže nyní získat od NFA žádné řádné plnění, svým 
návrhem zřejmě skrytě sleduje záměr nekale ovládnout insolvenční řízení na majetek 
NFA.     
 
Nepodporujte, prosím, takové snahy!  
Nelze vyloučit, že byste skrytě podpořili trestně postižitelné jednání! 
 
DRUHÝ DŮVOD: 
Bond Acquisiton nabízí sice „vyplatit sto procent hodnoty“, ale nikoli 100 % Vašich 
cenných papírů, ale 100 % z výtěžku, kterého dosáhnou v insolvenčním řízení!  
Taková je naše zkušenost s touto společností.  
 
Nevydávejte svůj majetek do rukou osob, které s Vámi nejednají na rovinu! 
 
Děkujeme! 
 
 


