LIGS University
• Leadership • Innovation • Growth • Success
Study online for your success without borders or limits

Mise: Mise LIGS University je poskytovat kvalitní a progresivní interaktivní
online vzdělávání pro studenty z celého světa za příznivou cenu.
Vize: Být vysoce kvalitním a inovativním vzdělávacím institutem, jehož služby,
chování a poskytovaný servis přesahují očekávání studentů a lektorů.
Cíl: LIGS University chce pomocí seberozvoje, inovací, růstu a zkvalitňování
přinášet užitek svým studentům, absolventům, lektorům, zaměstnancům a dalším.
Vznik: V roce 2004 se zrodila myšlenka na vznik kvalitního a inovativního
vzdělávacího institutu, který bude pomáhat všem, kteří na sobě chtějí pracovat,
zdokonalovat se, rozvíjet se a být lepšími, a přitom zvládat časově náročné zaměstnání
či podnikání. Tak vznikla LIGS University.
Poslání: LIGS University nabízí kvalitní a cenově dostupné studium moderní
formou, které je založeno na předávání praktických vědomostí a zkušeností mezi
studenty a lektory, ale i mezi studenty navzájem. Využívá a efektivně kombinuje kvality
lektorů s možnostmi internetu, videí a online komunikace. Pomáhá vzdělávat se a
zlepšovat se všem studentům, pro které je tato forma výuky vhodná a zajímavá, a kteří
nechtějí trávit čas dopravou do školy, se zachovanou vysokou kvalitou vzdělávání a
konkrétním přínosem pro studenty.
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LIGS University je americkou univerzitou sídlící ve státě Hawaii a vychází z nejlepších
přístupů ke vzdělávání v americkém a evropském prostředí. Vznikla spojením
americké LIGS University (2011) a evropské LIGS University (2006) a má tak za sebou
více než jedenáctiletou tradici.
Nabízí 100% online programy MBA, MSc, DBA a PhD v několika jazycích (anglický,
španělský, český nebo slovenský jazyk).
Mezi významné absolventy v České republice patří například Tomáš Kolář, CEO
společnosti LINET nebo Jiří Havlíček, ministr vlády ČR a další absolventi z mnoha
zemí světa.
K 20.12. 2017 má LIGS University 534 aktivních studentů ze 45 zemí světa (Angola,
Argentina, Australia, Austria, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, Canada, Croatia,
Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Ethiopia, France, Germany, Ghana, China,
India, Iran, Ireland, Israel, Jamaica, Kazakhstan, Kenya, Morocco, Nigeria, Oman,
Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, South Africa,
Spain, Switzerland, Tanzania, Tunisia, United Arab Emirates, United Kingdom, United
States of America, Zambia, Zimbabwe) studujících ve 4 jazycích.
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Zakladatelem a presidentem LIGS University je
PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA.
Finalista soutěže Manažer roku 2010 a 2014
a držitel titulu Manažer odvětví vzdělávání České
republiky za rok 2014 v rámci 22. ročníku soutěže
Manažer roku.
Absolvent oboru Andragogika a personální řízení
Filosofické fakulty University Karlovy v Praze.
Autor několika eBooků, jehož mottem je: „Úspěch
je směsicí tvrdé práce a velkých snů.” (L. Iacocca)

Vize rozvoje LIGS University v příštích letech
„LIGS University koná kroky k získání akreditace
uznávané americkým ministerstvem školství, což by
mělo vést k navýšení počtu studentů odhadem až na
40 tisíc do 7 let od jejího získání. Budou doplněny nové
studijní programy, rozšířeny jazyky, ve kterých bude
možno studovat, bude nabízena 24 hodinová podpora
studentům“, říká prezident LIGS Pavel Makovský.

LIGS University klade důraz na:
● kvalitní, přínosné a v praxi využitelné
programy pro studenty,
● průběžné vyhodnocování výsledků studia,
● zapracování zpětné vazby od studentů do
programů,
● inovace studijních programů a jejich další
zlepšování a zkvalitňování,
● na stálý rozvoj LIGS University jako celku.
Kvalita studia je udržovaná spoluprací s kvalitními tutory, praktickými odborníky na
příslušné obory, kteří jsou schopni studentům předávat ty nejlepší poznatky z oboru
a kteří je vedou a konzultují s nimi jejich písemné práce.
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Důvody úspěchu LIGS University na globálním trhu:

1.
•
•
•
•
•
•
•

Unikátnost LIGS University:
nabídka 4 jazyků studia,
studenti a vyučující z celého světa,
100% online PhD a DBA studium,
výhodná cena ve srovnání s ostatními
universitami nejen v USA,
unikátní systém pro řízení výuky (LMS), který
podporuje studium a zefektivňuje ho,
vysoké procento doporučení od stávajících
studentů a absolventů,
ocenění LIGS University a představitelů LIGS
University.

2. Plánovaný rozvoj – důvod pro vydání emise
dluhopisů:
• získání akreditace uznávané ministerstvem
školství USA (první návštěva akreditačního týmu
v září 2018),
• další jazyky studia a nové specializace,
• další akreditace (business a právnické),
• doplnění EDU programů,
• pořádání online vědeckých konferencí,
• 24/7 centrum studentské podpory,
• natáčení dalších výukových videí,
• doplnění BBA a Associate programů,
• rozvoj nejen online programů, ale i distančních
Executive
MBA
a
DBA
pro
skupiny
mezinárodních studentů s výukou, exkurzemi,
popř. stážemi v různých firmách a částech světa
(Evropa, Asie, Hawaii, atd.),
• vstup na další trhy.
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Investice – využití financí získaných z emise dluhopisů:
● urychlení rozvoje LIGS (viz výše) a využití
potenciálu ve světě,
● na všechny procesy potřebné k získání
akreditace v USA a přípravu právních
dokumentů,
● pro doplnění počtu zaměstnanců na Hawaii
a v USA se zkušenostmi v US
vysokoškolském vzdělávání,
● pro zřízení 24 hodinové studentské
podpory a enrollmentu,
● přípravu nových jazykových mutací –
čínština, portugalština a dalších jazyků,
● vývoj nových programů a specializací
(například BBA, LLM, JD).
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Základní podmínky emise dluhopisů
Emitent
LIGS s.r.o.
Objem emise
10.000.000,- Kč
Minimální investice
50 000 ,- Kč
Poplatek za uzavření investice
0% - 0,- Kč
Výplata výnosu
každý rok k datu 20.12.
Úrokový výnos
Délka investice

Výše výnosu a způsob úročení
pevný úrokový výnos 8 % p. a.
5 let

Upisovací období, prodej, splatnost dluhopisu
ISIN:
CZ0003518177
Upisovací období
do 30. září 2018
Datum emise
20. prosince 2017
Datum splatnosti
20. prosince 2022
Zdanění výnosu
Zdanění výnosu se řídí podle platných daňových předpisů. Aktuálně je u fyzických
osob uplatňována 15 % srážková daň z úrokových výnosů. V případě právnických
osob jsou výnosy součástí základu daně z příjmu právnických osob. Podrobnější
informace naleznete v emisních podmínkách, doporučujeme také konkrétní daňové
dopady konzultovat s daňovým poradcem či auditorem.
●
●
●

Další údaje
Dluhopisy jsou vydány jako listinné cenné papíry na řad.
Dluhopisy nejsou vyměnitelnými, prioritními ani podřízenými dluhopisy
Splacení dluhopisu není zajištěno třetí osobou (ručitelem) nebo zástavou

Důležité upozornění
Každý investor by se měl seznámit s informacemi, které jsou obsaženy v emisních
podmínkách zveřejněných na webových stránkách www.ligsuniversity.cz/dluhopisy
Vzorový příklad investice: při investici 1 MIO Kč bude roční výnos investora a tedy
výnos p.a. činit 80.000,- Kč. Investorovi, fyzické osobě, bude každý rok na účet
posláno 80.000,- Kč – 15% daň, kterou za investora odvedeme státu. Tedy částka
připsaná na účet investora bude 68.000,- Kč každý rok.

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
Zakladatel a President LIGS University
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