Equa bank a.s.
Prospekt podřízených nezajištěných dluhopisů s kombinovaným výnosem v předpokládané
celkové jmenovité hodnotě 300.000.000 Kč splatné v roce 2029
ISIN: CZ0003704900
Tento dokument představuje prospekt („Prospekt“) pro podřízené nezajištěné dluhopisy s kombinovaným výnosem vydávané společností Equa
bank a.s., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO: 471 16 102, LEI: 31570 01000 00000 26673, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn.
B 1830 vedenou Městským soudem v Praze („Emitent“, „Equa bank“ nebo „Banka“; uvedené dluhopisy dále jen „Dluhopisy“; emise Dluhopisů podle
tohoto Prospektu dále jen „Emise“). Prospekt obsahuje znění emisních podmínek Dluhopisů („Emisní podmínky“).
Emitent je bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o bankách“). Emitent předpokládá, že
Dluhopisy budou na úrovni Emitenta zahrnuty do kapitálu tier 2 ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů, především pak článku 63
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. 6. 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční
podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 („CRR“).
Dluhopisy jsou podřízenými dluhopisy ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech („Zákon o dluhopisech“), a to v
rozsahu a za podmínek uvedených v Emisních podmínkách. V případě (i) vstupu Emitenta do likvidace nebo (ii) vydání rozhodnutí o
úpadku Emitenta budou pohledávky odpovídající právům spojeným s Dluhopisy uspokojovány až po uspokojení všech ostatních
pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti. Pohledávky ze všech Dluhopisů a
ostatní pohledávky, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti, se v uvedených případech uspokojují podle svého
pořadí.
Celková předpokládaná jmenovitá hodnota Emise je 300.000.000 Kč. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je 100.000 Kč.
Datum emise Dluhopisů je 18. září 2019 („Datum emise“).
Pokud nedojde k předčasnému splacení nebo odkupu Dluhopisů Emitentem a zániku v souladu s Emisními podmínkami, bude jmenovitá hodnota
Dluhopisů, včetně výnosu z Dluhopisů, splacena Emitentem jednorázově ke dni konečné splatnosti Dluhopisů, tj. 18. září 2029 („Den konečné
splatnosti“).
Platby z Dluhopisů budou ve všech případech prováděny v souladu s právními předpisy účinnými v době provedení příslušné platby v České
republice. Tam, kde to vyžadují právní předpisy České republiky účinné v době splacení jmenovité hodnoty nebo výplaty úrokového výnosu, budou z
plateb Vlastníkům dluhopisů sráženy příslušné daně a poplatky. Emitent nebude povinen k dalším platbám Vlastníkům dluhopisů náhradou za
takovéto srážky daní nebo poplatků. Emitent je za určitých podmínek plátcem daně sražené z výnosů Dluhopisů. Blíže viz kapitola „Devizová regulace
a zdanění v České republice“ tohoto Prospektu.
Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Rizikové faktory, které Emitent považuje za významné, jsou uvedeny v
kapitole „Rizikové faktory“ tohoto Prospektu.
Datum prospektu je 18.3.2020 („Datum Prospektu“). Tento Prospekt byl vypracován a uveřejněn pro přijetí Dluhopisů k obchodování na
regulovaném trhu ve smyslu článku 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má
být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, ve znění
pozdějších předpisů („Nařízení o prospektu“) a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. března 2019, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být
uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ve
znění pozdějších předpisů („Nařízení Komise“). Za tímto účelem byl Prospekt schválen Českou národní bankou („ČNB“), a to rozhodnutím č.j.
2020/044938/CNB/570 ke spisu S-Sp-2020/00013/CNB/572 ze dne 27.3.2020, které nabylo právní moci dne 31.3.2020. Centrální depozitář
cenných papírů, a.s., („Centrální depozitář“) přidělil Dluhopisům ISIN CZ0003704900. ČNB tento Prospekt schválila jako orgán příslušným dle
Nařízení o prospektu a pouze z hlediska toho, že Prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá Nařízení o
prospektu. Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že schválený prospekt obsahuje údaje požadované
relevantními právními předpisy, zejména Nařízením o prospektu a Nařízením komise nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit rozhodnutí, zda
cenný papír nabude či nikoli. ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí
ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru, a schválení tohoto Prospektu by nemělo být chápáno
jako podpora Emitenta ze strany ČNB.
Informace uvedené v Prospektu jsou aktuální pouze k Datu Prospektu. Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy
uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit svou informační povinnost. Dojde-li po schválení tohoto Prospektu,
avšak ještě před přijetím Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu, k podstatným změnám údajů v něm uvedených, bude Emitent tento
Prospekt aktualizovat, a to formou dodatků k Prospektu. Každý takový dodatek bude schválen ČNB a uveřejněn v souladu s příslušnými právními
předpisy.
Tento prospekt má platnost do 31.3.2021 včetně. Povinnost doplnit Prospekt v případě významných nových skutečností, podstatných chyb
nebo podstatných nepřesností se neuplatní po datu uplynutí platnosti Prospektu.
Prospekt, jeho případné dodatky, všechny výroční a pololetní zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení tohoto Prospektu, jakož i všechny
dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu, jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta
www.equabank.cz, v sekci Důležité dokumenty/Povinně uveřejňované informace, a dále je Prospekt a jeho případné dodatky k nahlédnutí v pracovní
dny v době od 9:00 do 16:00 hodin v sídle Emitenta na adrese Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600. Prospekt a jeho případné dodatky jsou

PROSPEKT DLUHOPISŮ

dále k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Conseq Investment Management, a.s., IČO: 26442671, LEI:
315700VG7PTE9EJJRX01, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, Česká republika („Conseq“ nebo „Vedoucí manažer“),, který byl pověřen
výkonem činnosti administrátora této Emise, www.conseq.cz, v sekci Speciální produkty, a k nahlédnutí v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin
v Určené provozovně administrátora (jak je vymezena v kapitole 3.8 „Administrátor a Agent pro výpočty“ Emisních podmínek).
Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jednotlivých Emisí jsou v některých zemích omezeny zákonem.
Vedoucí manažer
Conseq Investment Management, a.s.
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TATO STRÁNKA JE ÚMYSLNĚ VYNECHÁNA
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Tento dokument je prospektem dluhopisů ve smyslu článku 6 Nařízení o prospektu a článku 24 Nařízení komise.
Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Dluhopisy ani
Prospekt nebudou povoleny, schváleny ani registrovány jakýmkoliv správním či jiným orgánem jakékoliv jurisdikce, s výjimkou schválení
Prospektu ze strany ČNB. Dluhopisy takto zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států
amerických z roku 1933 („Zákon o cenných papírech USA“) a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených
států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S
vydaném k provedení Zákona o cenných papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle Zákona o cenných
papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA. Osoby, do jejichž
držení se tento Prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo
prodeji Dluhopisů nebo držby a rozšiřování Prospektu a jakýchkoli dalších materiálů vztahujících se k Dluhopisům.
Zájemci o koupi Dluhopisů musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených v tomto Prospektu ve znění jeho
případných dodatků. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v tomto Prospektu a jeho dodatcích platí vždy naposled
uveřejněný údaj. Jakékoli rozhodnutí o upsání nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v těchto
dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z
potenciálních nabyvatelů.
Emitent neschválil jakékoli jiné prohlášení nebo informace o Emitentovi nebo Dluhopisech, než jaká jsou obsažena v tomto Prospektu a
jeho případných dodatcích. Na žádná taková jiná prohlášení nebo informace se nelze spolehnout jako na prohlášení nebo informace
schválené Emitentem. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré informace v tomto Prospektu uvedeny k Datu Prospektu. Předání
Prospektu kdykoli po Datu Prospektu neznamená, že informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamžiku po Datu
Prospektu. Tyto informace mohou být navíc dále měněny či doplňovány prostřednictvím jednotlivých dodatků Prospektu.
Informace obsažené v kapitolách „Devizová regulace a zdanění v České republice“ a „Vymáhání soukromoprávních závazků vůči
Emitentovi“ jsou uvedeny pouze jako všeobecné a nikoli vyčerpávající informace vycházející ze stavu k Datu Prospektu a byly získány
z veřejně přístupných zdrojů, které nebyly zpracovány nebo nezávisle ověřeny Emitentem. Potenciální nabyvatelé Dluhopisů by se měli
spoléhat výhradně na vlastní analýzu faktorů uváděných v těchto kapitolách a na své vlastní právní, daňové a jiné odborné poradce.
Případným zahraničním nabyvatelům Dluhopisů se doporučuje konzultovat se svými právními a jinými poradci ustanovení příslušných
právních předpisů, zejména devizových a daňových předpisů České republiky, zemí, jejichž jsou rezidenty, a jiných případně relevantních
států a dále všechny relevantní mezinárodní dohody a jejich dopad na konkrétní investiční rozhodnutí.
Vlastníci Dluhopisů, včetně všech případných zahraničních investorů, se vyzývají, aby se soustavně informovali o všech zákonech
a ostatních právních předpisech upravujících držení Dluhopisů, a rovněž prodej Dluhopisů do zahraničí nebo nákup Dluhopisů ze
zahraničí, jakožto i jakékoliv jiné transakce s Dluhopisy, a aby tyto zákony a právní předpisy dodržovali.
Emitent bude v rozsahu stanoveném právními předpisy a předpisy jednotlivých regulovaných trhů s cennými papíry, na kterých budou
Dluhopisy přijaty k obchodování (bude-li relevantní), uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit
informační povinnosti.
Tento Prospekt, jeho případné dodatky, výroční, pololetní a jiné zprávy Emitenta uveřejněné po Datu Prospektu, jakož i všechny
dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu, jsou všem zájemcům bezplatně k dispozici v elektronické podobě na
internetových stránkách Emitenta www.equabank.cz, v sekci Důležité dokumenty/Povinně uveřejňované informace.
Prospekt a jeho případné dodatky je dále všem zájemcům k dispozici bezplatně na internetových stránkách Administrátora (jak je
vymezen v kapitole 3.8 „Administrátor a Agent pro výpočty“ Emisních podmínek) www.conseq.cz, v sekci Speciální produkty, a k
nahlédnutí v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod. v Určené provozovně administrátora.
Po dobu, kdy zůstane jakákoli část Dluhopisů nesplacena, bude na požádání v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hod. k nahlédnutí v Určené
provozovně Administrátora též stejnopis Smlouvy s administrátorem. Blíže viz kapitolu „Emisní podmínky Dluhopisů“.
Pokud není dále uvedeno jinak, všechny finanční údaje Emitenta vycházejí z Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví ve znění
přijatém v Evropské unii (IFRS). Některé hodnoty uvedené v tomto Prospektu byly upraveny zaokrouhlením. To mimo jiné znamená, že
hodnoty uváděné pro tutéž informační položku se mohou na různých místech mírně lišit a hodnoty uváděné jako součty některých
hodnot nemusí být aritmetickým součtem hodnot, ze kterých vycházejí.
Jakékoli předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje Emitenta, jeho finanční situace, okruhu podnikatelské činnosti nebo
postavení na trhu nelze pokládat za prohlášení či závazný slib Emitenta týkající se budoucích událostí nebo výsledků, neboť tyto budoucí
události nebo výsledky závisí zcela nebo zčásti na okolnostech a událostech, které Emitent nemůže přímo nebo v plném rozsahu ovlivnit.
Potenciální zájemci o koupi Dluhopisů by měli provést vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trendů nebo výhledů uvedených v tomto
Prospektu, případně provést další samostatná šetření, a svá investiční rozhodnutí založit na výsledcích takových samostatných analýz a
šetření.
Bude-li tento Prospekt přeložen do jiného jazyka, je v případě výkladového rozporu mezi zněním Prospektu v českém jazyce a zněním
Prospektu přeloženého do jiného jazyka rozhodující znění Prospektu v českém jazyce.
Informace obsažené na internetových stránkách pod hypertextovými odkazy v tomto Prospektu, s výjimkou takových informací dle
kapitoly 4. (INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM), nejsou součástí Prospektu a nebyly ověřeny ani schváleny ze strany ČNB.
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1.

SHRNUTÍ

Níže uvedené shrnutí uvádí klíčové informace, jež investoři potřebují, aby porozuměli povaze a rizikům
Emitenta a Dluhopisů. Shrnutí je nutné vykládat ve spojení s ostatními částmi tohoto Prospektu. Pojmy s
počátečním velkým písmenem, které jsou použity ve Shrnutí, mají význam jim přiřazený v Emisních
podmínkách nebo jakékoliv jiné části Prospektu.
1.1. ÚVOD A UPOZORNĚNÍ
Upozornění

Toto shrnutí je třeba číst jako úvod Prospektu.
Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží
Prospekt Dluhopisů jako celek, a to včetně jeho případných dodatků.
Investor může přijít o veškerý investovaných kapitál nebo jeho část v případě, že Emitent nebude
mít dostatek prostředků na splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo vyplacení výnosu
z Dluhopisů odpovídající výši Jmenovité hodnotě Dluhopisů.
V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údajů uvedených v Prospektu, může být
žalující investor povinen nést náklady na překlad Prospektu, vynaložené před zahájením
soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak.
Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí včetně jeho překladu
předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi
prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi prospektu neposkytuje klíčové
informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do dotyčných cenných papírů
investovat

Název a ISIN
Dluhopisů

Název Dluhopisů je „EQUA BANK 4,06/29“. Dluhopisům byl Centrálním depozitářem přidělen
mezinárodní identifikační kód ISIN CZ0003704900.

Identifikační a
kontaktní údaje
Emitenta

Emitentem Dluhopisů je společnost je Equa bank a.s., IČO: 471 16 102, LEI: 31570 01000 00000
26673. Emitenta je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 222 010 111 nebo
prostřednictvím emailové adresy info@equabank.cz.

Údaje osob
nabízejících
Dluhopisy a
osoby, která
žádá o přijetí k
obchodování na
regulovaném
trhu

Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Vedoucího manažera emise: Conseq
Investment Management, a.s., společností založenou a řídící se právním řádem České republiky,
IČO: 26442671, LEI: 315700VG7PTE9EJJRX01, se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, Česká
republika. Vedoucího manažera je možné kontaktovat na telefonním čísle +420 225 988 222 nebo
prostřednictvím emailové adresy info@conseq.cz.

Orgán, který
schvaluje
Prospekt

Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky jako orgánem vykonávajícím dohled nad
finančním trhem podle zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a
článku 31 Nařízení o prospektu. Českou národní banku lze kontaktovat: tel.: +420 224 411 111
nebo +420 800 160 170, e-mail: podatelna@cnb.cz , datová schránka: 8tgaiej. .

Datum
schválení
Prospektu

Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2020/044938/CNB/570 ke sp. zn. SSp-2020/00013/CNB/572 ze dne 27.3.2020, které nabylo právní moci dne 31.3.2020.

Emitent prostřednictvím kotačního agenta požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na
Regulovaném trhu BCPP.
Kotačním agentem je Conseq Investment Management, a.s. („Kotační agent“), který může být
kontaktována způsobem uvedeným výše.
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1.2. KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI
1.2.1. Kdo je emitentem cenných papírů?
Sídlo a
právní
forma
Emitenta,
země
registrace a
právní
předpisy,
podle nichž
Emitent
provozuje
činnost

Emitent byl založen podle práva České republiky jako akciová společnost. Emitent je zapsán
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1830, IČO: 471 16 102, LEI:
31570 01000 00000 26673. Sídlo Emitenta je na adrese Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00.

Hlavní
činnosti
Emitenta

Předmětem podnikání Emitenta je provádění bankovních obchodů a poskytování bankovních služeb
v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí podle právních předpisů pro činnost bank. Předmětem podnikání je
zejména:
1) přijímání vkladů od veřejnosti,
2) poskytování úvěrů,
3) platební styk a zúčtování,
4) výkon funkce depozitáře,
5) poskytování záruk,
6) investování do cenných papírů na vlastní účet a
7) poskytování bankovních informací.

Společníci
Emitenta

Graf skupiny Equa bank:

Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), zákonem č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“),
Zákonem o bankách, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) a předpisy upravujícími působení
na bankovním a kapitálovém trhu. Emitent provedl tzv. opt-in a podřídil se Zákonu o obchodních
korporacích jako celku.

Emitent je jedinou bankou skupiny Equa a zároveň konsolidující účetní jednotkou, jak je
definováno v grafu skupiny Equa bank.
Banka působí na českém trhu jako banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, od roku
1993 a je osobou ovládanou ve smyslu § 74 odst. 1 ZoK. Jediným akcionářem Banky je společnost
Equa Group Limited, se sídlem Qormi, B2, Industry Street, QRM3000, Maltská republika,
registrační číslo: C48269 (dále jen „Jediný akcionář“ nebo „EGL“). Jediný akcionář Banky
k 31.12.2019 vlastnil 2 259 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
1 000 000,- Kč a 10 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,Kč, což představovalo 100% podíl na základním kapitálu Banky.
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Ovládající osobou Banky je společnost Equa Holdings Limited, se sídlem Ground Floor, Cambridge
House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey, GY11WD, registrační číslo: 66387, mateřská společnost
EGL (dále jen „Ovládající osoba“ nebo „EHL“). Povaha kontroly ze strany ovládající osoby vyplývá
ze 100% podílu na hlasovacích právech ve společnosti EGL. Z povahy private equity (tj. investice
soukromého kapitálu a rozmělnění vlastnické struktury), Emitent nemá informace o jednotlivých
akcionářích EHL.
EGL založil dne 24.6.2014 společnost Equa Sales & Distribution s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4,
186 00 Praha 8, IČ: 03200663, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 228648 (dále jen „ESD“ nebo "sesterská společnost"), oprávněnou
zprostředkovávat spotřebitelské úvěry, a která je od roku 2018 rovněž investičním vázaným
zástupcem. Banka uplatňuje ve společnosti ESD, ve které nemá žádný podíl na vlastním kapitálu
ani na hlasovacích právech, vliv vzhledem k personálnímu propojení, kdy osoby z vrcholného
vedení Banky působí ve společnosti ve funkci statutárního orgánu a vykonávají ve sdílené
pravomoci i odpovědnosti za svěřené útvary i ve společnosti ESD. Vliv je uplatňován i v rámci
společného strategického, finančního a obchodního plánování. ESD je konsolidována plnou
metodou. Vzhledem ke skutečnosti, že Emitent má i vlastní pobočkovou síť, není Emitent na ESD
závislý.
EGL založil dne 19.10.2015 společnost EquaTech s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha
8, IČ: 04523881, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 248681 rovněž jako podnik pomocných služeb Banky; EquaTech s.r.o. v roce 2019
nevykonávala žádnou činnost.
Ovládající osobou pro celé skupinu Equa je EHL.
Banka udržuje s Ovládající osobou a dalšími společnostmi ze skupiny Equa významné obchodní
vztahy. Tyto vztahy probíhají za obvyklých tržních podmínek.
Klíčové
řídící osoby
Emitenta

Klíčovými řídícími osobami Emitenta jsou členové jeho představenstva, kterými jsou: Petr Řehák
(předseda), Monika Kristková, Tomáš Dvořák, Pavel Sedláček a Brett Matthew Belcher.
Auditorem Emitenta je společnost KPMG Česká republika Audit, s. r. o., IČO: 496 19 187, se sídlem
Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, Česká republika („Auditor emitenta“), člen Komory auditorů
České republiky- číslo osvědčení 71.

Auditor
Emitenta

1.2.2. Které finanční informace o emitentovi jsou klíčové?
Klíčové
finanční
informace o
Emitentovi

V následujících tabulkách jsou uvedeny klíčové finanční údaje Emitenta vycházející z konsolidovaných
účetních výkazů Emitenta sestavených podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění
přijatém Evropskou unií (IFRS). ESD je součástí konsolidačního celku na základě mezinárodních
standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unii (IFRS).
Přehled vybraných historických finančních a provozních údajů pro finanční roky končící 31. 12. 2018 a
31. 12. 2017 z auditované konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a za rok 2017 sestavené dle IFRS;
v mil. Kč:
Vybrané položky z Rozvahy
Aktiva celkem
Prioritní dluh
Podřízený dluh
Úvěry a jiné pohledávky za klienty (v
čisté hodnotě)
Vklady klientů
Vlastní kapitál celkem
Kapitálová přiměřenost *
Vybrané položky z Výkazu zisku a
ztráty
Čisté úrokové a obdobné výnosy
Čistý výnos z poplatků a provizí
Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a
pohledávek
Čistý zisk z finančních operací
Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze
zneh. úvěrů a pohledávek a real.
finančních aktiv
Zisk za období po zdanění

31.12.2018
55 585
0
577

31.12.2017
49 989
0
577

40 234

36 858

48 760
4 715
16,49 %

44 836
3 455
13,45 %

31.12.2018

31.12.2017

1 690
22

1 399
-3

-249

-178

80

87

582

358

372

110

* Údaje jsou uvedeny za celek obezřetnostní konsolidace. K 31.12.2018 a 31.12.2017 byl celek
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obezřetnostní konsolidace tvořen následujícími subjekty: Emitent, EHL, EGL a ESD.
Obezřetnostní konsolidace se řídí Nařízením EU 573/2013, dle kterého se musí konsolidovat až na
úroveň mateřské finanční holdingové společnosti v EU.
Od data posledního ročního auditovaného finančního výkazu Emitent uveřejnil pololetní konsolidované
neauditované finanční informace za období prvního pololetí 2019 sestavené dle IFRS (částky uvedeny
v mil. Kč):
Vybrané položky z Rozvahy
Aktiva celkem
Prioritní dluh
Podřízený dluh
Úvěry a jiné pohledávky za klienty (v
čisté hodnotě)
Vklady klientů
Vlastní kapitál celkem
Kapitálová přiměřenost *
Vybrané položky z Výkazu zisku a
ztráty
Čisté úrokové a obdobné výnosy
Čistý výnos z poplatků a provizí
Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a
pohledávek
Čistý zisk z finančních operací
Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze
zneh. úvěrů a pohledávek a real.
finančních aktiv
Zisk za období po zdanění

30.6.2019
57 071
0
583

30.6.2018
52 180
0
582

43 443

37 784

49 609
4 933
16,16 %

45 795
4 539
16,39 %

30.6.2019

30.6.2018

965
18

801
3

-115

-103

40

36

398

270

230

179

* Údaje jsou uvedeny za. celek obezřetnostní konsolidace. K 30.6.2018 byl celek obezřetnostní
konsolidace tvořen následujícími subjekty: Emitent, EHL, EGL a ESD a k 30.6.2019 byl celek
obezřetnostní konsolidace tvořen následujícími subjekty: Emitent, EGL a ESD. Společnost EHL
k 30.6.2019 již není v obezřetnostním KC z důvodu, že sídlo společnosti je od května 2019 mimo EU.
Výhrady ve
zprávách
auditora

Všechny zprávy auditora k historickým finančním informacím byly bez výhrad či varování.

1.2.3. Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro daného emitenta?
Hlavní rizika 1) Emitent podléhá kapitálovým požadavkům - Schopnost Emitenta podnikat by mohla být
specifická
omezena, pokud si nedokáže udržet dostatečnou úroveň kapitálu. Navíc pokud Emitent nesplní
pro Emitenta
požadavky na minimální kapitál, mohlo by to vyústit v regulatorní postup nebo sankce uvalené
ČNB na Emitenta. Efektivní řízení kapitálu Emitenta je rozhodující pro jeho schopnost hospodařit
a rozšířit podnikání a sledovat jeho strategii.
2) Emitent čelí v bankovním a finančním sektoru ve velké míře konkurenci - Na bankovním a
finančním trhu České republiky Emitent pozoruje zvýšenou konkurenci, což může vést ke snížení
úrokových marží, cen úvěrů a dalších produktů, poklesu výnosů z poplatků, provizí a obchodních
objemů, jakož i zvýšení nákladů na vklady a jiné zdroje financování.
3) Emitent podléhá Zákonu o ozdravných postupech a řešení krize - Zákon o ozdravných
postupech a řešení krize opravňuje ČNB zasáhnout vůči institucím se sídlem v České republice
(včetně Emitenta), které selhávají nebo je u nich pravděpodobné, že selžou, a použít balíček
některých opatření (včetně opatření včasného zásahu), nástrojů či pravomocí, které souvisí s
řešením krize takové instituce.
4) Závislost hospodářských výsledků Emitenta na úvěrových podmínkách v klientském
sektoru - Významný podíl na provozním výsledku Emitenta má čistý úrokový výnos tvořený
především úrokovými příjmy z klientských úvěrů a úrokovými výnosy z dluhových cenných
papírů. Úvěrové podmínky v klientském sektoru jsou do značné míry závislé na faktorech, které
jsou mimo kontrolu Emitenta, jako je např. celková hospodářská výkonnost a makroekonomická
situace v České republice nebo regulace ze strany ČNB.

9

PROSPEKT DLUHOPISŮ

1.3. KLÍČOVÉ INFORMACE O DLUHOPISECH
1.3.1. Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?
Dluhopisy

Dluhopisy jsou vydávány na základě Zákona o dluhopisech jako zaknihované cenné papíry
v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 300.000.000 Kč (tři sta milionů korun
českých), ISIN CZ0003704900. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 100.000 Kč (sto
tisíc korun českých), přičemž v rámci Emise bude vydáno celkem 3.000 (tři tisíce) kusů
Dluhopisů.
Datum emise je 18. září 2019. Dnem konečné splatnosti Dluhopisů je 18. září 2029.

Měna Dluhopisů

Koruna česká (CZK)

Popis práv spojených s
Dluhopisy

Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují Emisní podmínky.
S Dluhopisy je spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty ke dni jejich
splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. Pokud nedojde k předčasnému splacení
Dluhopisů ke Dni předčasné splatnosti nebo k odkoupení Dluhopisů ke Dni odkupu, bude
jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů.
Emitent má právo učinit Dluhopisy předčasně splatnými či je předčasně odkoupit
v souladu s Emisními podmínkami, avšak za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí
Vlastníkům dluhopisů na svých internetových stránkách nejpozději 45 (čtyřicet pět) dnů
před takovým příslušným datem předčasného splacení nebo odkupu.
Vlastníci Dluhopisů nemají právo žádat o předčasné splacení či odkup Dluhopisů před
Dnem konečné splatnosti.
S Dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na Schůzích v případech, kdy je
taková Schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. Emisními podmínkami.

Pořadí přednosti
Dluhopisů v případě
platební neschopnosti
Emitenta

Dluhopisy jsou vydávány jako podřízené ve smyslu § 34 Zákona o dluhopisech, § 172
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů
(„Insolvenční zákon“), resp. článku 63 písm. d) CRR.
Dluhy z Dluhopisů představují přímé, nepodmíněné, nezajištěné dluhy Emitenta,
podřízené ve smyslu Zákona o dluhopisech, které jsou a budou co do pořadí svého
uspokojení rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem.
V případě (i) vstupu Emitenta do likvidace nebo (ii) vydání rozhodnutí o úpadku Emitenta,
budou pohledávky odpovídající právům spojeným s Dluhopisy uspokojeny následujícím
způsobem:
(a) nejprve se uspokojí pohledávky vůči Emitentovi nadřízené pohledávkám
z Dluhopisů, kterými jsou všechny pohledávky za Emitentem s výjimkou pohledávek
dle § 170 Insolvenčního zákona, pohledávek z Dluhopisů a pohledávek uvedených
v níže uvedených bodech (b) a (c);
(b) poté se podle svého pořadí uspokojí pohledávky z Dluhopisů a ostatní pohledávky
vůči Emitentovi, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti
jako Dluhopisy; a
(c) následně se uspokojí pohledávky z nástrojů, které tvoří jeho kapitál tzv. tier 1 kapitál
Emitenta ve smyslu článku 25 a n. CRR nebo z jiných účastnických cenných papírů
vydaných Emitentem a pohledávky případně jinak podřízené pohledávkám
z Dluhopisů.
Za podmínek v Zákoně o ozdravných postupech a řešení krize mohou být rozhodnutím
ČNB pohledávky spojené s Dluhopisy za účelem úhrady ztrát zcela či zčásti odepsány
a/nebo konvertovány na nástroje tier 1 kapitálu Emitenta.

Převoditelnost
Dluhopisů

Převoditelnost Dluhopisů není omezena.

Výnos Dluhopisů

Dluhopisy jsou úročeny:
1) během prvních 5 (pět) Výnosových období úrokovou sazbou ve výši 4,06%; a
2) od prvního dne 6. (šestého) Výnosového období úrokovou sazbou odpovídající součtu
Referenční sazby, která bude stanovena v příslušný Den stanovení Referenční sazby, a
marže ve výši 2,50 % p.a.
Úrokové výnosy budou vypláceny za každé Výnosové období ročně zpětně, vždy k 18. září
každého roku. První platba úrokových výnosů bude provedena ke dni prvního výročí Data
emise.
Administrátorem referenční úrokové sazby PRIBOR (která je podkladovou referenční
úrokovou sazbou pro výpočet Referenční sazby Dluhopisů) je společnost Czech Financial
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Benchmark Facility s.r.o., která je vedena jako administrátor v registru podle čl. 36
nařízení EU č. 2016/1011 ze dne 8. června 2016, o indexech, které jsou používány jako
referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření
výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení
(EU) č. 596/2014 („Nařízení o indexech“).

1.3.2. Kde budou Dluhopisy obchodovány?
Přijetí Dluhopisů na
regulovaný či jiný trh

Emitent hodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu
organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. („BCPP“)

1.3.3. Je za cenné papíry poskytnuta záruka?
Poskytnutí záruky

Za dluhy z Dluhopisů není poskytnuta jakákoli záruka či ručení.

1.3.4. Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Dluhopisy?
Hlavní rizika
specifická pro
Dluhopisy

1) Podřízenost Dluhopisů - Podřízenost Dluhopisů znamená, že v případě vstupu
Emitenta do likvidace či zahájení insolvenčního řízení vůči Emitentovi bude
pohledávka odpovídající právům s tímto Dluhopisem spojeným uspokojena až teprve
poté, co budou uspokojeny všechny ostatní pohledávky za Emitentem, s výjimkou
pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti.
2) Riziko nesplacení odpisu anebo konverze pohledávek z Dluhopisů - Zákon o
ozdravných postupech a řešení krize umožňuje ČNB za tam stanovených podmínek
zcela odepsat jmenovitou hodnotu Dluhopisů anebo pohledávky s nimi spojené
konvertovat na nástroje kmenového kapitálu tier 1.
3) Riziko nesplacení - Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude
schopen vyplácet úroky z Dluhopisů či jejich jmenovitou hodnotu v plné výši a hodnota
Dluhopisů pro Vlastníky Dluhopisů při jejich splacení či prodeji na trhu může být nižší
než výše jejich původní investice.
4) Riziko předčasného splacení nebo odkoupení - Emitent vydává Dluhopisy s cílem
jejich zahrnutí do kapitálu tier 2 na úrovni Emitenta, což podléhá projednání ze strany
ČNB a Emitent nemůže v žádném ohledu zaručit výsledky tohoto projednání. Pokud by
Dluhopisy nebyly zahrnuty do kapitálu tier 2, může Emitent kdykoliv rozhodnout o
jejich předčasném splacení či odkupu. Nadto má Emitent se souhlasem ČNB právo
splatit nebo odkoupit Dluhopisy před datem jejich splatnosti i v dalších případech
uvedených v Emisních podmínkách.
5) Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou - Držitel Dluhopisu s pevnou úrokovou
sazbou je vystaven riziku poklesu ceny takového Dluhopisu v důsledku změny (růstu)
tržních úrokových sazeb. Pokud se tržní úroková sazba zvýší, cena Dluhopisu s pevnou
úrokovou sazbou zpravidla klesne na úroveň, kdy výnos takového Dluhopisu je
přibližně roven tržní úrokové sazbě.

1.4. INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ A/NEBO JEJICH PŘIJETÍ
K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU
1.4.1. Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohu investovat do
Dluhopisu?
Obecné podmínky
nabídky

Dluhopisy nebudou nabízeny veřejně ve smyslu článku 3 odst. 1 Nařízení o prospektu.
Dluhopisy budou distribuovány Vedoucím manažerem formou neveřejné nabídky (tzv.
private placement) na základě jedné či několika výjimek z povinnosti uveřejnit prospekt ve
smyslu článku 1 odst. 4 Nařízení o prospektu, a to v souladu s Emisními podmínkami.

Očekáváný časový
rozvrh nabídky

Dluhopisy byly nabízeny od 0:00 dne 10. září 2019 do 23:59 dne 17. září 2019.

Informace o přijetí k
obchodování na
regulovaném trhu

Emitent prostřednictvím Kotačního agenta požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na
regulovaném trhu BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přijaty k obchodování a budou
obchodovány v souladu s příslušnými pravidly BCPP.

Plán distribuce
Dluhopisů

Dluhopisy byly distribuovány Vedoucím manažerem formou neveřejné nabídky (tzv.
private placement) na základě jedné či několika výjimek ve smyslu článku 1 odst. 4
Nařízení o prospektu, a to v souladu s Emisními podmínkami.
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Odhad celkových
nákladů spojených
s Emisí nebo nabídkou

Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 3 mil. Kč (včetně DPH). Čistý výtěžek Emise
dluhopisů pro Emitenta odpovídal celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o
cca. 3 mil Kč (včetně DPH).

1.4.2. Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k
obchodování?
Popis osob
nabízejících Dluhopisy

Dluhopisy budou nabízeny Emitentem prostřednictvím Vedoucího manažera emise:
Conseq Investment Management, a.s., společností založenou a řídící se právním řádem
České republiky, IČO: 26442671, LEI: 315700VG7PTE9EJJRX01, se sídlem Rybná 682/14,
110 05 Praha 1, Česká republika.

Osoba žádající o
přijetí k obchodování
na regulovaném trhu

Emitent prostřednictvím Kotačního agenta, kterým je Conseq Investment Management,
a.s., požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na BCPP.

1.4.3. Proč je tento Prospekt sestavován?
Použití výnosů a
odhad čisté částky
výnosů

Emitent vydává Dluhopisy za účelem (i) navýšení regulatorního kapitálu (tier 2 kapitálu ve
smyslu čl. 62 an. CRR) na úrovni Emitenta, (ii) zvýšení diverzifikace zdrojů kapitálu v
souladu s dodržováním limitů kapitálové přiměřenosti a (iii) dále za účelem získání
finančních prostředků pro financování podnikatelských aktivit. Čistý výtěžek Emise pro
Emitenta odpovídal celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca. 3 mil Kč
(včetně DPH)., tj. celkem 297 mil Kč.

Způsob umístění
Dluhopisů

Dluhopisy budou distribuovány Vedoucím manažerem formou neveřejné nabídky (tzv.
private placement) na základě jedné či několika výjimek ve smyslu článku 1 odst. 4
Nařízení o prospektu, a to v souladu s Emisními podmínkami.

Střet zájmů osob
zúčastněných na Emisi
nebo nabídce

Emitentovi není, vyjma zájmů Vedoucího manažera, který za odměnu hrazenou Emitentem
umisťuje Dluhopisy na trhu a vykonává činnost administrátora Emise a agenta pro
výpočty, znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl
pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů podstatný.
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2.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Investoři zvažující úpis či koupi Dluhopisů by se měli pečlivě seznámit s tímto Prospektem jako celkem.
Informace, které Emitent v této kapitole předkládá případným zájemcům o úpis či koupi Dluhopisů, jakož
i další informace uvedené v tomto Prospektu, by měly být každým zájemcem o úpis či koupi Dluhopisů
předem pečlivě zkoumány a zváženy.
Úpis, nákup, držba a případný další prodej Dluhopisů jsou spojeny s řadou rizik (včetně rizika ztráty celé
investice), přičemž rizika, jež Emitent považuje za podstatná, jsou uvedena níže v této kapitole. Níže
uvedený text nenahrazuje žádnou odbornou analýzu nebo jakékoli ustanovení Emisních podmínek nebo
údajů uvedených v tomto Prospektu, neomezuje jakákoli práva nebo závazky vyplývající z Emisních
podmínek a v žádném případě není jakýmkoliv investičním doporučením. Jakékoli rozhodnutí zájemců o
upsání a/nebo koupi Dluhopisů by mělo být založeno na informacích obsažených v tomto Prospektu, na
podmínkách nabídky Dluhopisů, a především na vlastní analýze výhod a rizik investice do Dluhopisů
provedené případným investorem a/nebo jeho právními, daňovými a jinými odbornými poradci.
Rizikové faktory jsou řazeny v jednotlivých kategoriích a podkategoriích od nejvýznamnějších po nejméně
významné.
Pojmy s počátečním velkým písmenem, které jsou použity níže, mají význam jim přiřazený v Emisních
podmínkách nebo jakékoliv jiné části Prospektu.

2.1. Rizikové faktory specifické pro emitenta
Z pohledu Emitenta existují zejména následující rizikové faktory, které mohou mít negativní vliv na
jeho finanční a ekonomickou situaci, podnikatelskou činnost a schopnost plnit dluhy z Dluhopisů:

2.1.1. Rizika související s obchodními činnostmi a odvětvím emitenta
(a) Emitent podléhá regulatorním, zejména kapitálovým požadavkům, které mohou mít
podstatný nepříznivý vliv na jeho hospodaření a mohou limitovat jeho růst
Emitent podléhá požadavkům na kapitálovou přiměřenost dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na
úvěrové instituce a investiční podniky ("CRR"), směrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o
obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky ("CRD IV") a
Zákona o bankách, který implementuje, mimo jiné, CRD IV do českého práva. CRR/CRD IV
zavedla zásadní změny v obezřetnostním regulačním režimu pro banky s účinností od 1. 1.
2014. Jednalo se především o změny týkající se definice kapitálu, zavedení minimálních
ukazatelů kapitálové přiměřenosti pro jednotlivé složky kapitálu (na úrovni kmenového
kapitálu Tier 1 (CET1), kapitálu Tier 1 a celkového kapitálu), zavedení požadavku kapitálových
rezerv k základním ukazatelům kapitálové přiměřenosti, změnu hodnoty rizikových vah pro
některá aktiva nebo zavedení nových opatření týkajících se zadlužení, likvidity a financování.
Nadto byl Evropským parlamentem 16. dubna 2019 schválen soubor bankovních reforem (tzv.
„Banking Package“), který má za cíl dokončit projekt Bankovní unie a Unie kapitálových trhů, a
přijmout reformy finančního systému EU, které jsou nezbytné k tomu, aby byl systém
pružnější a stabilnější a aby byly schopny snášet potenciální negativní šoky. Uvedené reformy
obsahují zejména (i) aktualizaci stávajících obezřetnostních pravidel pro banky a obchodníky s
cennými papíry (tzv. „Single Rulebook“), zejména kapitál a likviditu, (ii) aktualizují rámec pro
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řešení krize, zejména požadavek na kapitál a odepisovatelné závazky, („MREL“), které jsou
banky povinny držet.
Konkrétně se pak jedná např. o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876,
kterým se mění CRR („CRR II“), které zavádí nový rámec pro měření rizika likvidity, standardy
a monitoring. Tento rámec mimo jiné zavádí ukazatel čistého stabilního financování („NSFR“)
a ukazatel nadměrné páky („LR“).
Již dříve zavedený ukazatel likviditního krytí („LCR“) se vztahuje na riziko likvidity bank v
30denním období a má za cíl zajistit, že banky mají dostatečnou rezervu vysoce kvalitních
likvidních aktiv („LA“) dostupných k vypořádání krátkodobých potřeb při krizovém scénáři.
LCR měří množství vysoce kvalitní LA proti plánovaným tokům likvidity v průběhu 30denního
období a k datu tohoto Prospektu musí být minimálně 100 %.
Hrozící nebo akutní nedostatek likvidity může mít nepříznivý dopad na podnikání Emitenta,
výsledky jeho operací, finanční situaci, vyhlídky a/nebo schopnost Emitenta splnit dluhy
spojené s Dluhopisy.
Požadavky NSFR určují kritéria pro minimální množství stabilních zdrojů ke krytí nelikvidních
aktiv a podmíněných závazků ve střednědobém horizontu (tj. více než jeden rok). Závazný
minimální standard pro NSFR je součástí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/876, kterým se mění CRR a které bylo přijato společně se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/878, kterou se mění CRD IV („CRD V“), směrnicí Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/879, kterou se mění BRRD („BRRD II“) a nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/877, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, a vstoupí v
účinnost 28. června 2021. Úroveň, na níž je NSFR stanoven, může mít nepříznivý dopad na
podnikání Emitenta nebo schopnost Emitenta splnit dluhy spojené s Dluhopisy.
Dle Zákona o ozdravných postupech a řešení krize implementujícího BRRD, budou instituce se
sídlem v České republice (včetně Emitenta) povinny dodržovat požadavek na MREL.
Pokud Emitent (na konsolidovaném nebo individuálním základu) nesplní kapitálové
požadavky na minimální kapitál a na MREL, mohlo by to vyústit v regulatorní postup nebo
sankce uvalené ČNB na Emitenta. Efektivní řízení kapitálu Emitenta (na konsolidovaném nebo
individuálním základě) je rozhodující pro jeho schopnost hospodařit a rozšířit podnikání a
sledovat jeho strategii. Jakékoliv změny, které omezí schopnost Emitenta účinně řídit jeho
účetní rozvahu a kapitálové zdroje, mohou mít podstatný nepříznivý vliv na jeho podnikání,
výsledky hospodaření, likviditu, finanční situaci a/nebo vyhlídky.
Emitent také čelí rizikům spojeným s nejistým a rychle se vyvíjejícím obezřetnostním
regulatorním prostředím, dle kterého je povinen, mimo jiné, za každé okolnosti udržet
adekvátní kapitálové zdroje a uspokojit stanovené kapitálové poměry. Náklady Emitenta na
půjčování a kapitálové požadavky mohou být ovlivněny tímto obezřetnostním regulatorním
vývojem dopadajícím na kapitálové, pákové a likvidní pozice. Jakýkoliv budoucí nepříznivý
regulatorní vývoj může mít nepříznivý vliv na podnikání Emitenta, jeho výsledky hospodaření,
finanční situaci a/nebo vyhlídky.
Požadavky CRD IV, CRR a BRRD přijaté v EU a České republice se mohou dále měnit, ať už jako
výsledek dalších novelizací, nových implementačních postupů, nebo změnami způsobu, jakým
ČNB interpretuje a aplikuje tyto požadavky na banky se sídlem v České republice. Takové
změny mohou samostatně a/nebo celkově vést k dalším neočekávaným požadavkům ve
vztahu ke kapitálovým, pákovým, likvidním a finančním poměrům Emitenta (na
konsolidovaném a individuálním základu) nebo změnit způsob výpočtu takových poměrů.
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V případě neplnění základních kapitálových poměrů je Emitent povinen vynaložit veškeré úsilí
na nápravu, zejména zvýšením kapitálu, výprodejem rizikových aktiv, restrukturalizací aktiv,
zvýšením zajištění uznatelného podle CRR, a to vše v souladu s platnými právními předpisy a
s postupy stanovenými interními předpisy. Tyto postupy Emitent zpracovává v Ozdravném
plánu podle Zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.
V souvislosti s konceptem řízení kapitálové přiměřenosti a rizik ve smyslu CRD IV, resp. CRR
Emitent používá standardní metodu pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku.
Konsolidovaná kapitálová pozice Emitenta k 30. červnu 2019 činila 4 899 149 522 CZK, která
je v přebytku jak oproti aplikovatelným minimálním regulatorním požadavkům dle CRR, CRD
IV, Zákona o bankách a požadavkům kapitálové rezervy uložených ČNB, tak převyšuje i interní
limity Emitenta, které jsou ještě konzervativnější.. Emitent může čelit úbytku svých
kapitálových zdrojů skrz zvýšené náklady nebo v důsledku jiných rizikových faktorů
popsaných v této části Prospektu. Vnímání trhu, hrozba nebo nedostatek kapitálu Emitenta
může vést k regulatorním a/nebo vládním zásahům.. Česká národní banka může Emitentovi
při zjištění nedostatku v jeho činnosti v důsledku nedodržení povinnosti nebo podmínky
stanovené zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách uložit opatření k nápravě, která jsou popsána v
témže zákonu v § 26 odst. 2. Příkladem opatření k nápravě ovlivňující hospodaření Emitenta
jsou například povinnost zvýšení kapitálové přiměřenosti nad minimální úrovní požadavků na
kapitál dle CRR a požadavků na kapitálové rezervy; omezení/ukončení některých obchodů,
operací nebo činností, které znamenají pro Emitenta nadměrné riziko; omezení distribuční sítě
a snížení počtu obchodních míst; použití zisku po zdanění přednostně k doplnění rezervních
fondů nebo ke zvýšení základního kapitálu.
(b) Emitent čelí v bankovním a finančním sektoru ve velké míře konkurenci, která ještě
postupně narůstá díky snaze zavedených bank konkurovat nově vznikajícím
bankám a bankám, které jsou na lokálním trhu ještě málo zavedené a pokouší se
posílit své tržní postavení
Na bankovním a finančním trhu České republiky Emitent pozoruje zvýšenou konkurenci, což
může vést ke snížení úrokových marží, cen úvěrů a dalších produktů, poklesu výnosů z
poplatků, provizí a obchodních objemů, jakož i zvýšení nákladů na vklady a jiné zdroje
financování. V současné době je český bankovní trh vysoce koncentrovaný.
Již v minulosti probíhala sloučení společností podnikajících v oblasti finančních služeb a další
sloučení mohou nastat i v budoucnu. Pokud se konkurenti sloučí, tyto sloučené podniky
mohou získat výnosy v rozsahu, který by jim umožnil nabídnout půjčky zákazníkům za nižší
ceny, zatímco by si zachovali své marže. V důsledku tohoto mohou být schopnější a soutěžit
efektivněji v nabídkách produktů a ceně.
Tržní podíl na celkové výši aktiv měřenou statistikou ČNB se v prvním pololetí roku 2019 drží
na stabilních 0,7%. Tržní podíly na hlavních trzích jsou uvedeny v kapitole 8.2. „Hlavní trhy“.
Aktiva bilanční celkem (mil. Kč)
06/2019
Trh ČR
Equa bank
%

06/2018

7 920 520,5
57 071
0,7%

7 458 240,4
52 180
0,7%

2018
7 329 451
55 585
0,8%

2017
7 064 517,5
49 989
0,7%

(zdroj: https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=57210&p_strid=AABAA&p_lang=CS)

(c) Úvěrové riziko
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Emitent je vystaven riziku, že nebudou v plné míře plněny povinnosti třetích osob, které jsou
vůči Emitentovi dlužníkem. Emitent je vystaven tomuto riziku protistran na základě
poskytování finančních služeb. Protistranami mohou být klienti Emitenta, komerční banky,
investiční banky a ostatní věřitelé.
Riziková expozice může vzniknout na základě poskytování úvěrů, přijímání depozit,
obchodování, vypořádání a na základě dalších aktivit Emitenta při výkonu předmětu své
podnikatelské činnosti. Emitent v důsledku neplnění povinností protistrany může realizovat
ztráty. Jestliže ztráty významně převýší objem ztrát předpokládaný Emitentem v rámci
procesů řízení rizik, může dojít k negativním materiálním dopadům na Emitentovo
hospodaření, hospodářské výsledky, finanční pozici, likviditu či kapitálovou přiměřenost.
Riziko se může zhoršit, jestliže není možné, aby byl Emitent uspokojen na základě držby
kolaterálu takové půjčky, nebo může být tento kolaterál realizován za nižší cenu než je úroveň
nutná k pokrytí plné výše půjčky, či objemu jiného typu expozice.
Obchodní a finanční stabilita finančních institucí je vzájemně propojená, a to z důvodu
vzájemných úvěrových vztahů, obchodování či jiných vztahů. Následně může vést i pouze
vnímaný nedostatek bonity k problémům s likviditou na celém trhu. To může na Emitenta
klást nárok zvýšit svůj kapitál, avšak současně za podmínek, které toto zvýšení ztěžují. Pokud
by došlo k opětovnému zvýšení rizika neplnění povinností protistran, ať už v důsledku krize v
Eurozóně nebo jinak, mohlo by to mít významný negativní vliv na podnikání Emitenta, jeho
provozní výsledky, finanční situaci, likviditu, kapitálovou základnu, výhled či pověst.
Úvěrové portfolio
V důsledku historického vývoje Emitent na začátku své existence nakoupil portfolio banky
Banco Popolare Česká republika, a.s. (dále též ""BPCR""), a portfolio úvěrových pohledávek
z hypotečních úvěrů poskytnutých společnostmi ve skupině Credoma. V současnosti tato
portfolia tvoří jen malou část z celkového objemu úvěrů.
Emitent na konci roku 2011 zahájil poskytování hypotečních úvěrů domácnostem. K tomu
využívá nově vyvinuté nebo specificky upravené systémy a nově zpracované procesy
schvalování a řízení rizik těchto úvěrů. Hypoteční portfolio je tvořeno téměř výhradně
standardními účelovými hypotékami.
Emitent na konci roku 2012 zahájil refinancování spotřebitelských úvěrů původně
poskytnutých jinými úvěrovými institucemi (tzv. Repůjčky, portfolio Cash Loans) a v průběhu
roku 2013 zahájil poskytování spotřebitelských úvěrů (Půjčky, portfolio Cash Loans). V roce
2015 banka zahájila poskytování spotřebitelských úvěrů typu sloučení více půjček
(Konsolidace, portfolio Cash loans). V lednu roku 2017 byl představen Kontokorent, který je
koncipován standardně jako povolený debet na běžném účtu a je vhodný pro financování
výdajů krátkodobé povahy. Od prvního půlroku si mohou klienti Emitenta vyřídit Půjčku též
prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu.
Kromě toho Emitent investoval do úvěrů typu structured loans formou přímé participace nebo
subparticipace. Tyto úvěry byly vždy po vyjádření stanoviska divize Řízení rizik schvalovány
v představenstvu.
Portfolio úvěrů právnickým osobám je tvořeno především nově poskytnutými úvěry malým a
středním podnikům (MSP) a úvěry typu structured loans.
Portfolio úvěrů fyzickým osobám je tvořeno hlavně nově poskytnutými hypotékami a
spotřebitelskými úvěry (Půjčka, Repůjčka, Konsolidace).
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Emitent sleduje vývoj kvality úvěrového portfolia a příčiny nárůstu či poklesu podílu
klasifikovaných úvěrů. Následující tabulka uvádí výši úvěrů podle klasifikace.
Od 1.1.2018 došlo k aplikaci nového účetního standardu IFRS 9 vydaný v červenci 2014.
Standard IFRS 9 nahradil standard IAS 39 Finanční nástroje - účtování a oceňování a všechny
předchozí verze standardu a přinesl významné změny v účtování finančních aktiv. Banka při
jeho aplikaci neupravovala minulá období a při uplatňování zajišťovacího účetnictví Banka
nadále pokračuje podle IAS 39. Pro lepší porovnatelnost je uvedený stav k 1. 1. 2018 podle
nové metody.
(netto v mil. Kč)

30.6.2019

30.6.2018

Úroveň 1

42 258

36 498

Úroveň 2

461

332

Úroveň 3

724

954

43 443

37 784

31.12.2018

1.1.2018

Úroveň 1

38 945

35 323

Úroveň 2

539

473

Úroveň 3

750

1 009

40 234

36 805

Pohledávky za klienty celkem

(netto v mil. Kč)

Pohledávky za klienty celkem

Úrovně úvěrového rizika
Banka zařazuje jednotlivé expozice do úrovní na základě různých kvantitativních
a kvalitativních informací, které vedou k predikci rizika selhání se zohledněním expertního
úvěrového posouzení. Každá expozice je alokována při prvotním zaúčtování do úrovně 1 nebo
do kategorie nakoupených nebo vzniklých úvěrově znehodnocených finančních aktiv
na základě dostupných informací o dlužníkovi a je předmětem průběžného monitoringu, který
může vést k přechodu mezi úrovněmi.
Retailové portfolio
Kritéria určující, zda dochází ke zvýšení úvěrového rizika, se mění na základě typu portfolia
a zahrnují kvantitativní změny v pravděpodobnosti defaultu, v případě Banky P5, viz
vysvětlení níže, a kvalitativních faktorů.
Banka monitoruje efektivnost kritérií používaných k identifikaci významného zvýšení
kreditního rizika k ujištění, že:




kritéria vedou k identifikování významného zvýšení úvěrového rizika před tím, než
dojde k selhání;
kritéria nejsou v souladu s „point in time“ u aktiv 30 dní po splatnosti;
neexistuje volatilita ve výši opravných položek při přechodu z 12- měsíční očekávané
ztráty a celoživotní očekáváné ztráty.

Úroveň 3:
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Úroveň pro znehodnocené expozice, tj. účty, které (v souladu s CRR, čl. 178):




mají více než 90 dní po splatnosti; nebo
je na vlastníkovi evidována schválená insolvence; nebo
je finanční instrument zesplatněn.

Všechny účty znehodnoceného klienta jsou považovány za znehodnocené.
Úroveň 2:



úroveň pro účty, které nejsou znehodnocené, ale relativní změna jejich ratingu
indikuje významné zvýšení kreditního rizika;
účty v úrovni 2 jsou více jak 30 dní po splatnosti (technicky 35 dní).

Úroveň 1:



úroveň pro účty, které nejsou znehodnocené, a zároveň relativní změna jejich ratingu
neindikuje významné zvýšení kreditního rizika;
nevyužívá se přístupu pro nízké kreditní riziko.

Komerční portfolio
Souběžně s algoritmizovanými kritérii (primárně dny po splatnosti) Banka průběžně,
konzistentně a účinně posuzuje úvěrovou kvalitu pohledávek v komerčním portfoliu
na individuálním základě a zařazuje pohledávky do příslušných stupňů úvěrového rizika.
Úroveň 3
Banka do úrovně 3 zařazuje komerční expozice zařazené do kategorie nevýkonných expozic
v souladu s § 81 Vyhlášky na individuálním základě, tj. takové, u kterých na základě
posouzení považuje na nepravděpodobné, že dlužník splatí své úvěrové závazky vůči ní
v plném rozsahu bez realizace zajištění a/nebo některý podstatný úvěrový závazek dlužníka je
více než 90 dní po splatnosti.
Banka zařazuje expozici do kategorie nevýkonných expozic vždy, když má za to, že došlo
k selhání podle čl. 178 Nařízení (EU) č. 575/2013 o kapitálových požadavcích, a vždy, když
bylo zjištěno znehodnocení v souladu s použitelným účetním rámcem.
Úroveň 2
Banka zařazuje do úrovně 2 jednotlivé expozice, na které se nevztahují požadavky
na znehodnocení a u nichž se za dobu od prvotního zaúčtování významně zvýšilo úvěrové
riziko. Banka určuje významné zvýšení úvěrového rizika na základě zohlednění a posouzení
definovaného souboru informací a faktorů, které vypovídají o vyhlídkách do budoucna, zvyšují
riziko selhání a významné zvýšení úvěrového rizika indikují, nejpozději však tehdy, pokud
jsou smluvní platby více než 30 dní po splatnosti (technicky 35 dni).
Úroveň 1
Banka do úrovně 1 zařazuje pohledávky, na které se nevztahují požadavky na znehodnocení
a u nichž se za dobu od prvotního zaúčtování související úvěrové riziko významně nezvýšilo.
Pravděpodobnost defaultu – parametr P5
(Jedná se o pravděpodobnost přechodu aktiva do ztrátového stavu (LOSS, stav je označen "5"),
neboli celoživotní hrubá očekávaná ztráta. Parametr P5 je stanoven pomocí teorie
Markovských řetězců. Banka sestavuje transientní matice Markovského procesu přechodů
retailových aktiv daného (sub)portfolia mezi jednotlivými úrovněmi. Proces obsahuje dva
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absorpční stavy (LOSS, PAID) a tři transientní stavy odpovídající třem úrovním. Z této matice
plyne celoživotní hrubá očekávaná ztráta z jednotlivých úrovní i její časová závislost)

(d) Úrokové riziko
Emitent je vystaven úrokovému riziku z důvodu časového nesouladu úrokově citlivých aktiv,
pasiv a některých položek podrozvahy. Aktivity v oblasti řízení úrokového rizika mají za cíl
optimalizovat čistý úrokový výnos Emitenta v souladu se strategií a s limity úrokového rizika
schválenými představenstvem Emitenta.
Ke snížení úrokového rizika Emitent používá úrokové deriváty, tzv. interest rate swaps.
Dalším rizikem je tlak na úrokovou marži, ať již z důvodu posunu výnosové křivky nebo
zostřené konkurenci na trhu hypotečních úvěrů. I zde jsou bedlivě sledovány konkurenční
banky a na jejich kroky je Emitent připraven adekvátně reagovat.
K měření úrokového rizika Emitent využívá gapovou analýzu. Analýza je založena na
kvantifikaci rozdílu úrokově citlivých aktiv a úrokově citlivých pasiv s ohledem na dobu
přecenění. Dále Emitent na denní bázi sleduje a porovnává s aktuální výší limitů (Risk
Appetite) následující ukazatele úrokového rizika:


BPV (Basis Point Value – změna ekonomické hodnoty vlastního kapitálu v důsledku změny
tržní výnosové křivky o 1 bps)



RIRRE (Regulatory Interest Rate Risk Exposure - změna ekonomické hodnoty vlastního
kapitálu v důsledku změny tržní výnosové křivky o 200 bps)



12M delta NII (změna Net Interest Income v horizontu 12 měsíců po poklesu tržní
výnosové křivky o 200 bps)

Kromě výše uvedených ukazatelů banka používá stresové testování úrokově citlivých aktiv a
pasiv, což znamená modelování dopadů změny současné hodnoty aktiv a pasiv při extrémní
změně tržní výnosové křivky do ekonomické hodnoty vlastního kapitálu (EVE – Economic
Value of Equity). Jednotlivé stresové scénáře posunu výnosové křivky jsou explicitně
definovány v dokumentu EBA/GL/2018/02 a maximální ztráta ze zmíněných scénářů udává
kapitálový požadavek k úrokovému riziku Investičního portfolia (IRRBB) v rámci systému
vnitřně stanoveného kapitálu (ICAAP).

Následující tabulka člení finanční aktiva a závazky podle jejich citlivosti na změnu úrokových
sazeb do jednotlivých košů.

19

PROSPEKT DLUHOPISŮ

Úroková citlivost aktiv a závazků
K 30. červnu 2019
Do 3
měs.

mil. Kč

Pokladní hotovost a vklady u centrálních
bank
Realizovatelná finanční aktiva

Od 3 měs. do
1 roku

Od 1
roku

Nad 5 let

do 5 let

Necitlivé
položky

Celkem

1 595

-

-

-

-

1 595

156

624

354

-

-

1 134

Pohledávky za bankami

9 256

-

-

-

22

9 278

Pohledávky za klienty
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané
do zisku nebo ztráty

8 121

6 552

24 899

2 837

1 034

43 443

-

-

10

-

1

11

19 128

7 176

25 263

2 837

1 057

55 461

174

-

-

-

-

174

32 911

1 230

1 418

-

14 050

49 609

16

-

276

291

-

583

9

598

498

-

-

1 105

-

-

-

-

5

5

33 110

1 828

2 192

291

14 055

51 476

Gap

-13 982

5 348

23 071

2 546

-12 998

3 985

Kumulativní gap

-13 982

-8 634

14 437

16 983

3 985

Celkem
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům
Podřízené závazky
Emitované dluhové cenné papíry
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané
do zisku nebo ztráty
Celkem

K 30. červnu 2018

mil. Kč
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Realizovatelná finanční aktiva
Pohledávky za bankami

Do 3 měs.

Od 3 měs. do
1 roku

Od 1
roku
do 5 let

Nad 5
let

Necitlivé
položky

Celkem

861

-

-

-

-

861

2

577

278

-

-

857

11 149

-

-

-

22

11 171

8 160

5 601

21 063

2 016

944

37 784

-

-

13

-

2

15

20 172

6 178

21 354

2 016

968

50 688

220

-

-

-

-

220

31 117

1 574

1 503

-

11 601

45 795

16

-

237

329

-

582

-

-

596

-

-

596

-

-

2

-

1

3

31 353

1 574

2 338

329

11 602

47 196

Gap

-11 181

4 604

19 016

1 687

-10 634

3 492

Kumulativní gap

-11 181

-6 577

12 439

14 126

3 492

Pohledávky za klienty
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do
zisku nebo ztráty
Celkem
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům
Podřízené závazky
Emitované dluhové cenné papíry
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané
do zisku nebo ztráty
Celkem
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Úroková citlivost aktiv a závazků (pokračování)
K 31. prosinci 2018

mil. Kč
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Realizovatelná finanční aktiva
Pohledávky za bankami
Pohledávky za klienty
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do
zisku nebo ztráty
Celkem
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům

Od 1
roku Nad 5 let Necitlivé
položky
do 5 let

Do 3
měs.

Od 3 měs.
do 1 roku

1 016

-

-

-

-

Celkem
1 016

153

583

404

-

-

1 140

11 685

-

-

-

22

11 707

8 043

5 795

23 084

2 337

975

40 234

-

-

13

-

2

15

20 897

6 378

23 501

2 337

999

54 112

91

-

-

-

-

91

33 166

1 313

1 365

-

12 916

48 760

Podřízené závazky

7

3

276

291

-

577

Emitované dluhové cenné papíry
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané
do zisku nebo ztráty

-

8

1 094

-

-

1 102

-

-

1

-

3

4

33 264

1 324

2 736

291

12 919

50 534

Gap

-12 367

5 054

20 765

2 046

-11 920

3 578

Kumulativní gap

-12 367

-7 313

13 452

15 498

3 578

Celkem

K 31. prosinci 2017

mil. Kč
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Realizovatelná finanční aktiva

Od 1
roku

Do 3
měs.

Od 3 měs.
do 1 roku

1 923

-

-

-

do 5 let

Nad 5 Necitlivé
let položky
-

Celkem
1 923

-

723

49

21

-

793

Pohledávky za bankami

8 944

-

-

-

42

8 986

Pohledávky za klienty
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do
zisku nebo ztráty

7 602

6 109

20 470

1 745

932

36 858

-

-

13

-

2

15

18 469

6 832

20 532

1 766

976

48 575

242

-

-

-

-

242

Celkem
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům

31 487

779

1 999

-

10 571

44 836

Podřízené závazky

-

-

241

336

-

577

Emitované dluhové cenné papíry
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do
zisku nebo ztráty

-

-

598

-

-

598

-

-

2

-

2

4

31 729

779

2 840

336

10 573

46 257

Gap

-13 260

6 053

17 692

1 430

-9 597

2 318

Kumulativní gap

-13 260

-7 207

10 485

11 915

2 318

Celkem
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Pohledávky za klienty v kategorii necitlivé položky obsahují zejména pohledávky ze ztrátových
úvěrů v čisté výši a portfoliové opravné položky ke standardním úvěrům.
Standardní úroková citlivost pohledávek a závazků (dle kontraktuální splatnosti) je dále pro
účely řízení úrokového rizika upravena o pozorované chování (předčasné splátky úvěrů,
výpovědi vkladů, prolongace termínovaných vkladů apod.). Tyto behaviorální vlastnosti
jednotlivých produktů jsou pravidelně monitorovány a vyhodnocovány. Přidány jsou také
podrozvahové položky, zejména úrokové deriváty, které Emitent používá jako zajišťovací
instrumenty.

(e) Riziko likvidity
Riziko likvidity představuje situaci, že Emitent ztratí schopnost dostát svým finančním
závazkům v době, kdy se stanou splatnými nebo nebude schopna financovat svá aktiva. Riziko
likvidity vzniká Emitentovi z titulu časového a věcného nesouladu bilančních aktiv, pasiv a
některých položek podrozvahy. Při řízení likvidity a sestavování pozic v této oblasti jsou
zohledňovány jak splatnost finančních závazků, tak schopnost realizovat na trhu Emitentem
držená aktiva rychle a bez větších ztrát.
Emitent má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. Zdroje financování sestávají
především z prostředků na běžných a spořicích účtech klientů, na různých termínovaných
vkladech a dále také z vlastního kapitálu Emitenta. Emitent pravidelně (na denní bázi)
vyhodnocuje riziko likvidity, a to zejména monitorováním změn ve struktuře financování, a
porovnává je se strategií řízení rizika likvidity, kterou schválilo představenstvo Emitenta.
V souladu se strategií řízení rizika likvidity Emitent drží část aktiv ve vysoce likvidních
prostředcích jako státní pokladniční poukázky, státní dluhopisy nebo běžné účty u bank
splatné následující den.
Likviditní pozice Emitenta pro všechny scénáře je denně vyhodnocována a porovnávána
s limity, které stanovilo představenstvo. Je-li zjištěno porušení limitů, je informováno
představenstvo. Kumulativní likviditní pozice ve všech interních scénářích rizika likvidity
včetně tzv. Horizontu přežití, , ukazatele LCR a NSFR i predikce dalšího vývoje jsou měsíčně
reportovány Výboru pro řízení aktiv a pasiv (dále jen "ALCO") a jsou pravidelnou součástí
diskutované agendy tohoto výboru. Na základě analýzy chování klientů (předčasné splátky
úvěrů, rolování hypoték, rolování termínovaných vkladů apod.) ALCO pravidelně upravuje
parametry scénářů.
Emitent nakupuje státní dluhopisy a používá je jako součást rychle likvidních aktiv pro
stresový scénář pro řízení likvidity. Státními dluhopisy (státní bezkupónové dluhopisy
a ostatní cenné papíry) jsou označovány pouze dluhopisy a pokladniční poukázky vydávané
Ministerstvem financí ČR a ČNB.
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Zbytková splatnost aktiv a závazků
K 30. červnu 2019

mil. Kč

Do 3
měs.

Od 1
roku

Od 3 měs.
do 1 roku

Nad 5 let

do 5 let

Bez
specifik.

Celkem

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

1 595

-

-

-

-

1 595

Pohledávky za bankami
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do
zisku nebo ztráty
Cenné papíry

9 278

-

-

-

-

9 278

1

-

10

-

-

11

7

52

1 024

51

-

1 134

Pohledávky za klienty

1 181

3 708

16 042

21 379

1 133

43 443

Dlouhodobý majetek

-

-

-

-

1 024

1 024

Odložená daňová pohledávka

-

-

-

-

224

224

Ostatní aktiva

-

-

-

-

284

284

Náklady a příjmy příštích období

-

-

-

-

78

78

12 062

3 760

17 076

21 430

2 743

57 071

174

-

-

-

-

174

46 947

1 235

1 427

-

-

49 609

5

-

-

-

-

5

Celkem
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do
zisku nebo ztráty
Emitované dluhové cenné papíry

9

598

498

-

-

1 105

14

2

276

291

-

583

Rezervy

-

-

-

-

7

7

Ostatní závazky

-

-

-

-

510

510

Vlastní a menšinový kapitál

-

-

-

-

5 078

5 078

47 149

1 835

2 201

291

5 595

57 071

Gap

-35 087

1 925

14 875

21 139

-2 852

-

Kumulativní gap

-35 087

-33 162

-18 287

2 852

-

-

5 020

139

635

209

270

6 273

871

12

453

36

0

1 372

4 149

127

182

173

270

4 901

Podřízený dluh

Celkem

Podrozvahová aktiva
Podrozvahové závazky
Čisté riziko likvidity podrozvahy
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Zbytková splatnost aktiv a závazků (pokračování)
K 30. červnu 2018

mil. Kč

Do 3
měs.

Od 3 měs.
do 1 roku

Od 1
roku

Nad 5 let

do 5 let

Bez
specifik.

Celkem

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

861

-

-

-

-

861

Pohledávky za bankami
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do
zisku nebo ztráty
Cenné papíry

11 171

-

-

-

-

11 171

2

-

13

-

-

15

-

4

803

50

-

857

929

2 948

14 253

18 344

1 310

37 784

Dlouhodobý majetek

-

-

-

-

871

871

Odložená daňová pohledávka

-

-

-

-

249

249

Ostatní aktiva

-

-

-

-

302

302

Náklady a příjmy příštích období

-

-

-

-

70

70

12 963

2 952

15 069

18 394

2 802

52 180

220

-

-

-

-

220

42 701

1 581

1 513

-

-

45 795

1

1

1

-

-

3

Pohledávky za klienty

Celkem
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do
zisku nebo ztráty
Emitované dluhové cenné papíry

-

-

596

-

-

596

14

2

237

329

-

582

Rezervy

-

-

-

-

10

10

Ostatní závazky

-

-

-

-

316

316

Vlastní a menšinový kapitál

-

-

-

-

4 658

4 658

42 936

1 584

2 347

329

4 984

52 180

Gap

-29 973

1 368

12 722

18 065

-2 182

-

Kumulativní gap

-29 973

-28 605

-15 883

2 182

-

-

4 046

329

659

169

217

5 420

567

208

600

51

0

1 426

3 479

121

59

118

217

3 994

Podřízený dluh

Celkem

Podrozvahová aktiva
Podrozvahové závazky
Čisté riziko likvidity podrozvahy
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Zbytková splatnost aktiv a závazků (pokračování)
K 31. prosinci 2018
Od 1
roku Nad 5 let
do 5 let

Do 3
měs.

Od 3 měs.
do 1 roku

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

1 016

-

-

Pohledávky za bankami
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do
zisku nebo ztráty
Cenné papíry

11 707

-

1

1

mil. Kč

Bez
specifik.

Celkem

-

-

1 016

-

-

-

11 707

13

-

-

15

4

8

1 077

51

-

1 140

1 039

3 170

15 161

19 730

1 134

40 234

Dlouhodobý majetek

-

-

-

-

865

865

Odložená daňová pohledávka

-

-

-

-

277

277

Ostatní aktiva

-

-

-

-

289

289

Náklady a příjmy příštích období

-

-

-

-

42

42

13 767

3 179

16 251

19 781

2 607

55 585

91

-

-

-

-

91

46 064

1 318

1 378

-

-

48 760

4

-

-

-

-

4

Pohledávky za klienty

Celkem
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do
zisku nebo ztráty
Emitované dluhové cenné papíry

-

8

1 094

-

-

1 102

Podřízený dluh

-

10

276

291

-

577

Rezervy

-

-

-

-

7

7

Ostatní závazky

-

-

-

-

195

195

Vlastní a menšinový kapitál

-

-

-

-

4 849

4 849

46 159

1 336

2 748

291

5 051

55 585

Gap

-32 392

1 843

13 503

19 490

-2 444

-

Kumulativní gap

-32 392

-30 549

-17 046

2 444

-

-

4 186

259

612

184

252

5 493

919

110

496

43

0

1 568

3 267

149

116

141

252

3 925

Celkem

Podrozvahová aktiva
Podrozvahové závazky
Čisté riziko likvidity podrozvahy
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Zbytková splatnost aktiv a závazků (pokračování)
K 31. prosinci 2017
Do 3
měs.

mil. Kč

Od 3 měs.
do 1 roku

Od 1
roku

Nad 5 let

Bez
specifik.

Celkem

do 5 let

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

1 923

-

-

-

-

1 923

Pohledávky za bankami
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do
zisku nebo ztráty
Cenné papíry

8 986

-

-

-

-

8 986

2

-

13

-

-

15

-

132

49

612

-

793

881

2 748

13 976

17 907

1 346

36 858

Dlouhodobý majetek

-

-

-

-

864

864

Odložená daňová pohledávka

-

-

-

-

224

224

Ostatní aktiva

-

-

-

-

291

291

Náklady a příjmy příštích období

-

-

-

-

35

35

11 792

2 880

14 038

18 519

2 760

49 989

242

-

-

-

-

242

42 033

773

2 029

1

-

44 836

4

-

-

-

-

4

Pohledávky za klienty

Celkem
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané
do zisku nebo ztráty
Emitované dluhové cenné papíry

-

4

594

-

-

598

Podřízený dluh

-

10

235

332

-

577

Rezervy

-

-

-

-

4

4

Ostatní závazky

-

-

-

-

227

227

Vlastní a menšinový kapitál

-

-

-

-

3 501

3 501

42 279

787

2 858

333

3 732

49 989

Gap

-30 487

2 093

11 180

18 186

- 972

-

Kumulativní gap

-30 487

-28 394

-17 214

972

-

-

3 726

224

782

135

198

5 065

602

107

644

62

0

1 415

3 124

117

138

73

198

3 650

Celkem

Podrozvahová aktiva
Podrozvahové závazky
Čisté riziko likvidity podrozvahy

Projekce likvidity na bázi kontraktuálních splatností (zbytková splatnost) nereflektuje plně
pozorované parametry jednotlivých produktů – např. stabilitu části vkladů, předčasné splátky
úvěrů a další. Tyto behaviorální vlastnosti jednotlivých produktů jsou průběžně monitorovány,
vyhodnocovány a následně zahrnuty do projekce likvidity tak, aby co nejlépe reflektovaly
předpokládaný vývoj.

26

PROSPEKT DLUHOPISŮ

(f) Měnové riziko
Emitent je vystaven měnovému riziku z důvodu nesouladu měnové denominace aktiv a pasiv.
Změna kurzu měn na trhu může mít dopad do čisté hodnoty banky i do finančních výnosů.
Aktivity v oblasti řízení měnového rizika mají za cíl optimalizovat finanční výnosy Emitenta
v souladu se strategií a s limity měnového rizika schválenými představenstvem Emitenta.
Emitent v současnosti podstupuje pouze minimální měnové riziko. Základním nástrojem pro
měření měnového rizika je analýza devizové pozice Emitenta.

Devizová pozice
K 30. červnu 2019
mil. Kč

EUR

USD

CZK

Ostatní

Celkem

-

-

1 595

-

1 595

239

33

9 004

2

9 278

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

-

-

11

-

11

Realizovatelná finanční aktiva

-

-

1 134

-

1 134

263

-

43 180

-

43 443

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

-

-

1 024

-

1 024

Odložená daňová pohledávka

-

-

224

-

224

Ostatní aktiva

9

264

11

-

284

Náklady a příjmy příštích období

-

-

78

-

78

511

297

56 261

2

57 071

-

-

174

-

174

1 028

272

48 309

-

49 609

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

-

-

5

-

5

Emitované dluhové cenné papíry

-

-

1 105

-

1 105

Podřízené závazky

-

-

583

-

583

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Pohledávky za bankami

Pohledávky za klienty

Celkem
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům

Rezervy

-

-

7

-

7

115

-

395

-

510

-

-

5 078

-

5 078

1 143

272

55 656

0

57 071

Dlouhé pozice podrozvahových nástrojů

701

1

60

0

762

Krátké pozice podrozvahových nástrojů

59

26

681

1

767

Čistá devizová pozice

10

0

- 16

1

-5

Ostatní závazky
Vlastní a menšinový kapitál
Celkem
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Devizová pozice Banky (pokračování)
K 30. červnu 2018
mil. Kč

EUR

USD

CZK

Ostatní

Celkem

-

-

861

-

861

31

47

11 092

1

11 171

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

-

-

15

-

15

Realizovatelná finanční aktiva

-

-

857

-

857

320

-

37 464

-

37 784

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

-

-

871

-

871

Odložená daňová pohledávka

-

-

249

-

249

10

260

32

-

302

-

-

70

-

70

361

307

51 511

1

52 180

-

-

220

-

220

895

200

44 700

-

45 795

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

-

-

3

-

3

Emitované dluhové cenné papíry

-

-

596

-

596

Podřízené závazky

-

-

582

-

582

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Pohledávky za bankami

Pohledávky za klienty

Ostatní aktiva
Náklady a příjmy příštích období
Celkem
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům

Rezervy

-

-

10

-

10

19

2

295

-

316

-

-

4 658

-

4 658

Celkem

914

202

51 064

0

52 180

Dlouhé pozice podrozvahových nástrojů

557

1

7

565

Krátké pozice podrozvahových nástrojů

7

105

452

564

-3

1

2

Ostatní závazky
Vlastní a menšinový kapitál

Čistá devizová pozice
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Devizová pozice Banky (pokračování)
K 31. prosinci 2018
mil. Kč

EUR

USD

CZK

Ostatní

Celkem

-

-

1 016

-

1 016

42

20

11 644

1

11 707

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

-

-

15

-

15

Realizovatelná finanční aktiva

-

-

1 140

-

1 140

234

-

40 000

-

40 234

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

-

-

865

-

865

Odložená daňová pohledávka

-

-

277

-

277

10

263

16

-

289

-

-

42

-

42

286

283

55 015

1

55 585

-

-

91

-

91

999

200

47 561

-

48 760

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

-

-

4

-

4

Emitované dluhové cenné papíry

-

-

1 102

-

1 102

Podřízené závazky

-

-

577

-

577

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Pohledávky za bankami

Pohledávky za klienty

Ostatní aktiva
Náklady a příjmy příštích období
Celkem
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům

Rezervy
Ostatní závazky
Vlastní a menšinový kapitál
Celkem

-

-

7

-

7

31

1

163

-

195

-

-

4 849

-

4 849

1 030

201

54 354

0

55 585

Dlouhé pozice podrozvahových nástrojů

760

22

36

0

818

Krátké pozice podrozvahových nástrojů

27

104

683

1

815

- 11

0

14

0

3

Čistá devizová pozice
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Devizová pozice Banky (pokračování)
K 31. prosinci 2017
mil. Kč

EUR

USD

CZK

Ostatní

Celkem

-

-

1 923

-

1 923

59

4

8 921

2

8 986

-

-

15

-

15

Realizovatelná finanční aktiva

129

-

664

-

793

Pohledávky za klienty

323

-

36 535

-

36 858

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

-

-

864

-

864

Odložená daňová pohledávka

-

-

224

10

247

34

-

291

-

-

35

-

35

521

251

49 215

2

49 989

7

-

235

-

242

825

141

43 870

-

44 836

-

-

4

-

4

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Pohledávky za bankami
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

Ostatní aktiva
Náklady a příjmy příštích období
Celkem
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Emitované dluhové cenné papíry

224

598

Podřízené závazky

-

Rezervy

-

598

577

-

577

-

-

4

-

4

15

1

211

-

227

1

-

3 500

-

3 501

Celkem

848

142

48 999

0

49 989

Dlouhé pozice podrozvahových nástrojů

340

57

1

-

398

Krátké pozice podrozvahových nástrojů

15

165

218

-

398

Čistá devizová pozice

-2

1

-1

2

-

Ostatní závazky
Vlastní a menšinový kapitál
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2.1.2. Makroekonomická rizika
(a) Závislost hospodářských výsledků Emitenta na úvěrových podmínkách v
klientském sektoru
Významný podíl na provozním výsledku Emitenta má čistý úrokový výnos tvořený především
úrokovými příjmy z klientských úvěrů a úrokovými výnosy z dluhových cenných papírů.
Úvěrové podmínky v klientském sektoru jsou do značné míry závislé na faktorech, které jsou
mimo kontrolu Emitenta, jako je např. celková hospodářská výkonnost a makroekonomická
situace v České republice nebo regulace ze strany ČNB. Přestože Emitent uplatňuje
konzervativní obchodní a úvěrovou politiku, platí, že případné zhoršení úvěrových podmínek
(zvyšení pravděpodobnosti selhání PD a ztráty při selhání LGD) v klientském sektoru nebo
některé jeho části by mohlo mít negativní dopad na hospodářský výsledek a finanční situaci
Emitenta. To by mohlo v závažných případech vést ke snížené schopnosti či k úplné
neschopnosti Emitenta plnit dluhy vyplývající z Dluhopisů.
(b) Ovlivnění obchodní a investiční aktivity Emitenta v důsledku tržních výkyvů
Emitent z důvodu zajištění se před finančními riziky uzavírá řadu investičních a obchodních
transakcí na dluhových, peněžních i derivátových trzích. Uzavírání transakcí na všech těchto
trzích předpokládá, že Emitent bude činit odhady o těchto finančních trzích a jejich dalším
vývoji. Příjmy, které Emitent generuje ze svých transakcí, často závisí na vývoji tržních cen, jež
jsou důsledkem řady faktorů, které jsou mimo kontrolu Emitenta. V případě, že se tržní ceny
budou pohybovat směrem, který je v rozporu s očekáváními Emitenta, může tato skutečnost
vést ke ztrátám Emitenta, k negativnímu dopadu na hospodářské výsledky Emitenta a
schopnosti Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů.
(c) Ovlivnění obchodní a investiční aktivity Emitenta v důsledku šíření COVID-19
V souvislosti se šířením COVID-19 Emitent přijal řadu preventivních opatření s cílem
eliminovat operační rizika a zabezpečit chod banky bez negativního vlivu na provoz a kvalitu
bankovních služeb pro klientelu. Další výrazné rozšíření COVID-19 v rámci Česka, Evropy a
celého světa však může představovat pro Emitenta významné riziko v případě, že se
ekonomika České republiky, Evropy, resp. celého světa dostane do fáze zdlouhavé recese.
Ekonomický pokles může mít významný negativní efekt na bankovní sektor v České republice,
včetně Emitenta. Ten mívá podobu snížení soukromé spotřeby a korporátních investic a
zároveň zvýšení míry nezaměstnanosti a může proto negativně ovlivnit kvalitu úvěrového
portfolia Emitenta, a v důsledku toho mít i nepříznivý vliv na podnikání a hospodářskou
situaci Emitenta.

2.1.3. Regulace a právní rizika
(a) Emitent podléhá Zákonu o ozdravných postupech a řešení krize
BRRD bylo implementováno do českého práva zákonem č. 374/2015 Sb., o ozdravných
postupech a řešení krize na finančním trhu ("Zákon o ozdravných postupech a řešení
krize"). S účinností od 1. ledna 2016 Zákon o ozdravných postupech a řešení krize zavádí
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rámec pro ozdravné postupy a řešení krize bank se sídlem v České republice a investičních
podniků.
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize opravňuje ČNB zasáhnout do institucí se sídlem
v České republice (včetně Emitenta), které selhávají nebo u nichž je pravděpodobné, že selžou,
a použít balíček některých opatření (včetně opatření včasného zásahu), nástrojů či pravomocí,
které souvisí s vyřešením krize takové instituce.
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize obsahuje šest základních nástrojů a pravomocí
k vyřešení krize a doplňkové pravomoci ČNB podle § 164 a násl. Zákona o ozdravných
postupech a řešení krize. Tyto nástroje a pravomoci mohou být použity ČNB samotnou nebo v
kombinaci s Ministerstvem financí ČR, kde ČNB posuzuje též zda: (i) instituce se sídlem
v České republice selhává nebo je pravděpodobné, že selže; (ii) s přihlédnutím ke všem
okolnostem nelze důvodně předpokládat, že by jiné opatření odvrátilo její selhání v rozumném
časovém horizontu; a (iii) řešení krize je ve veřejném zájmu. Stěžejní nástroje a pravomoci pro
řešení krize zavedené Zákonem o ozdravných postupech a řešení krize jsou: (i) přechod
nástrojů účasti anebo majetku a dluhů podle zákona č. 374/2015 Sb., což umožňuje ČNB přímo
prodat banku jako celek nebo jako část; (ii) překlenovací instituce, která umožňuje, aby ČNB
rozhodla o přechodu majetku nebo dluhů společnosti (nebo jejich části) na – pro tento účel
vytvořenou – obchodní korporaci s majetkovou účastí státu; (iii) Přechod činnosti na osobu
pro správu aktiv , které umožňuje ČNB přesunout některá aktiva do jedné nebo více veřejně
vlastněných společností pro správu aktiv, aby tyto společnosti spravovaly tato aktiva za
účelem maximalizace jejich hodnoty prostřednictvím eventuálního prodeje nebo jejich zániku;
(iv) přímá správa nebo zvláštní správa, kdy ČNB nebo zvláštní správce pro řešení krize přebírá
veškeré pravomoci akcionářů a managementu banky; (v) pravomoc odpisu a konverze
(rekapitalizace z vnitřních zdrojů); (vi) vládní stabilizační nástroje včetně dočasného
veřejného vlastnictví, které mohou mít vliv na schopnost Emitenta splácet závazky z
Dluhopisů.
Pravomoc ve vztahu k rekapitalizaci z vnitřních zdrojů umožňuje ČNB rekapitalizovat instituci
v selhání tím, že se ztráty přenesou na její akcionáře a nezajištěné věřitele (včetně Vlastníků
Dluhopisů) způsobem, který by měl respektovat hierarchii pohledávek při insolvenci příslušné
finanční instituce v souladu s postavením, které by měly při insolvenci.
Proto by v zásadě vlastníci kapitálových nástrojů Tier 1 a Tier 2 a jiní podřízení věřitelé
(včetně Vlastníků Dluhopisů) měli být nuceni absorbovat ztráty před vlastníky nepodřízených
dluhových nástrojů a zajištěnými věřiteli.
Je pravděpodobné, že rozhodnutí o tom, že ohledně celé částky jistiny nebo určité její části v
rámci Emise Dluhopisů dojde k absorpci ztrát, bude nepředvídatelné a může záviset na řadě
faktorů, které mohou být mimo kontrolu Emitenta. Toto rozhodnutí bude učiněno ČNB a může
být způsobeno mnoha faktory, včetně faktorů, které přímo nesouvisejí s Emitentem.
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize požaduje, aby banky se sídlem v České republice
platily roční příspěvek do Fondu pro řešení krize. V případě, že by cílový objem Fondu pro
řešení krize byl změnou Zákona o ozdravných postupech a řešení krize zvýšen nebo by
Emitent musel zaplatit mimořádný příspěvek (v případě rozhodnutí ČNB o tom, že majetek ve
Fondu pro řešení krize nepostačuje k naplnění jeho účelu), mohla by mít taková skutečnost
nepříznivý dopad na jeho činnost.
(b) Emitent podléhá směrnici o platebních službách
V listopadu 2015 byla přijata nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366/EU,
novelizující a doplňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/EC z 13. listopadu
2007 o platebních službách na vnitřním trhu a související EU právní předpis ("PSD II"), která
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je implementována do českého právního řádu s účinností od 13. ledna 2018 zákonem č.
370/2017 Sb., o platebním styku. PSD II posílí požadavky na bezpečnost bezhotovostních
platebních transakcí.
Jelikož PSD II vyžaduje po bankách, aby za splnění podmínek směrnice umožnily zabezpečený
přístup třetím stranám k datům týkajícím se bankovních účtů svých klientů, včetně zůstatků
na těchto účtech, což může zvýšit ceny produktů Emitenta (především nynější účty a kreditní
karty) a zvýšit riziko porušování pravidel.
(c) Emitent je závislý na bankovních a dalších licencích
Bankovnictví a ostatní činnosti vykonávané Emitentem vyžadují získání licence od ČNB a
dalších českých správních orgánů. Převážná většina podnikání Emitenta je závislá na bankovní
licenci ČNB. Pokud Emitent ztratí všeobecnou bankovní licenci nebo mu bude odebrána,
nebude schopen provádět žádné bankovní operace. Ačkoli Emitent je přesvědčen, že má
potřebná oprávnění k poskytování služeb bankovnictví a dalších operací, a že je v současné
době v souladu s jeho stávající licencí a oznamovacími povinnostmi, neexistuje žádná záruka,
že bude potřebné licence vlastnit v budoucnu. Ztráta licence, porušení podmínek jakékoli
licence nebo nezískání nebo neobnovení všech požadovaných licencí, může mít v budoucnu
podstatný či nepříznivý vliv na podnikání Emitenta.
(d) Emitent může být poškozen zvýšenými poplatky, finanční ztrátou, postihy nebo
újmou na reputaci v případě změny daňových zákonů nebo praxe, nebo pokud
Emitent selže v adekvátním řízení daňových rizik
Emitent si nemůže být jist, zdali daňové úřady nebudou usilovat o aplikování změn v daňových
zákonech nebo o změnu jejich zveřejněné praxe retrospektivně nebo o přehodnocení
rozhodnutí nebo podání učiněná ve vztahu k předešlým daňovým obdobím. Emitent nemůže
předpovědět dopad budoucích nebo retrospektivních změn v daňových sazbách, daňových
zákonech nebo v jakékoliv zveřejněné praxi daňových úřadů na jeho podnikání.
Poprvé již v roce 2014 stanovila tehdejší česká vláda ve svém vládním prohlášení úmysl zvážit
zavedení nové sektorové daně, která by byla uvalena na účastníky regulovaných průmyslových
sektorů (včetně bankovního sektoru). Finálně 19. září 2019 představitelé čtyř bank, České
spořitelny, ČSOB, Komerční banky a UniCredit Bank podepsali s vládou a s Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB Memorandum o spolupráci při realizaci záměru zřízení
Národního rozvojového fondu. Fond bude poskytovat sadu dluhových, případně záručních,
produktů, které nebudou konkurovat produktovým nabídkám komerčních bank v ČR. Půjde
zejména o juniorní, tedy podřízené a nezajištěné dluhové instrumenty, případně o záruční
produkty s vyšší mírou rizika. Po zveřejnění finálních podmínek bude na zvážení Emitenta, či
bude případně investovat do jednotlivých investičních příležitosti na základě jich finanční
návratnosti.
Mimo to může česká vláda stále navrhnout zavedení sektorové daně a zvýšení stávajících
přímých daní. Uzákonění takového zvýšení daně či zavedení nové daně by mohlo negativně
ovlivnit český bankovní trh, včetně Emitenta.
Změny v daňových sazbách, daňových zákonech, praxích daňových úřadů, nebo jakékoliv
selhání Emitenta v řízení daňových rizik může mít podstatný nepříznivý dopad na podnikání
Emitenta, výsledky hospodaření, finanční situaci a jeho vyhlídky.

(e) Insolvenční a další zákony a předpisy upravující práva věřitelů v České republice
mohou omezit schopnost Emitenta získat finanční prostředky z nesplacených dluhů
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Insolvenční řízení v České republice často trvá několik let a úroveň uspokojení věřitelů je
relativně nízká. Proto nemůže Emitent zajistit, že jeho věřitelská práva v insolvenčním řízení
budou dostatečná na to, aby Emitent úspěšně získal finanční prostředky, které poskytl
dlužníkům. Navíc zákazníci Emitenta mohou dle českého insolvenčního práva žádat o
oddlužení, v jehož důsledku může dojít ke snížení jejich dluhů. Oddlužení zákazníků může
způsobit zvýšené úvěrové ztráty v sektoru bankovních a finančních služeb. V červnu 2019
vstoupila v účinnost novelizace Insolvenčního zákona, která významně rozšiřuje možnosti
zákazníků žádat o oddlužení. Mimo to může být Emitent subjektem v soudních sporech a
náklady vyplývající z úpadkového řízení se mohou podstatně zvýšit v důsledku jakýchkoli
nově přijatých a nevyzkoušených postupů a případných změn v nařízení. To by mohlo mít
nepříznivý vliv na podnikání Emitenta, jeho výsledek hospodaření, finanční situaci, likviditu,
základ kapitálu, vyhlídky nebo pověst. Podíl nevýkonných pohledávek Emitenta k 31. 12. 2018
byl ve výši 2,8%.
(f) Proces realizace zajištění úvěrů v České republice je složitý a časově náročný
Některé úvěry poskytované Emitentem (například hypotéky) jsou zajištěny různými typy
zástav a proces realizace takového zajištění úvěrů je v České republice složitý a časově
náročný. Proces prodeje či jiného výkonu zástavního práva k nemovitostem může být
zdlouhavý a obtížný v praxi. Nemožnost vykonání zástavních práv, která zajišťují významnou
část úvěrů poskytnutých Emitentem, může mít významný nepříznivý dopad na Emitenta.
Objem zajištění k 31. 12. 2018 představuje 48% v poměru k celkovým úvěrům Emitenta.
Průměrná doba realizace zajištění činí u hypoték přibližně 2,2 roku a u firemního bankovnictví
přibližně 1,6 roku.

2.2. Rizikové faktory specifická pro cenné papíry
Potenciální investor do Dluhopisů si musí sám podle svých poměrů určit vhodnost takové investice.
Rizika spojená s Dluhopisy mohou být rozdělena do následujících kategorií:

2.2.1. Rizika související s povahou cenných papírů
(a) Podřízené Dluhopisy
Dluhopisy jsou podřízenými dluhopisy ve smyslu ustanovení § 34 Zákona o dluhopisech.
Podřízenost Dluhopisů znamená, že v případě vstupu Emitenta do likvidace či zahájení
insolvenčního řízení vůči Emitentovi bude pohledávka odpovídající právům s tímto
Dluhopisem spojeným uspokojena až teprve poté, co budou uspokojeny všechny ostatní
pohledávky za Emitentem, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou
podmínkou podřízenosti. Pohledávky z podřízených Dluhopisů a ostatní pohledávky, které
jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti, se v uvedených případech
uspokojují podle svého pořadí (tj. podle okamžiku vzniku).
Pokud nebude mít Emitent dostatečný majetek k úhradě všech dluhů uspokojovaných ve
stejném pořadí jako pohledávky spojené s Dluhopisy, budou tyto pohledávky uspokojovány
poměrně jen z části a investoři tudíž přijdou o část své investice. Ačkoli může být s Dluhopisy
spojeno právo na vyšší výnos než u jiných dluhopisů, které mají v likvidaci a insolvenčním
řízení lepší postavení, v případě likvidace či rozhodnutí o úpadku Emitenta jsou vlastníci
Dluhopisů vystaveni zvýšenému riziku, že jejich pohledávky nebudou uspokojeny, a tedy i
zvýšenému riziku ztráty části, nebo celé své investice.
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(b) Riziko odpisu a/nebo konverze pohledávek spojených s Dluhopisy a snížení
hodnoty Dluhopisů v důsledku přijetí opatření dle Zákona o ozdravných postupech
a řešení krize
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize umožňuje ČNB např. snížit kmenový kapitálu tier
1 nebo zčásti nebo zcela odepsat odepisovatelné kapitálové nástroje, včetně nástrojů kapitálu
tier 2 banky (včetně Dluhopisů) nebo je konvertovat jiné nástroje kmenového kapitálu tier 1
banky, které mohou být následně také odepsány, a to v případě dosažení stavu neschopnosti
pokračovat v činnosti banky. Blíže viz kapitola „Emitent podléhá Zákonu o ozdravných
postupech a řešení krize“ tohoto Prospektu.
ČNB nemusí Vlastníkům dluhopisů předem oznamovat svůj záměr vykonat pravomoci podle
Zákona o ozdravných postupech a řešení krize k řešení krize, přičemž Vlastníci dluhopisů mají
pouze velmi omezená práva k navrhnutí přezkumu.
V souladu se Zákonem o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
implementujícím princip tzv. „No Creditor Worse-off“ mají Vlastníci dluhopisů, jejichž
pohledávky spojené s Dluhopisy byly odepsány nebo konvertovány, pokud se o to u ČNB
přihlásí, právo na dorovnání, za předpokladu, že se jejich postavení po provedení opatření k
řešení krize nebo odpisu a konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů zhoršilo oproti
hypotetickému postavení, které by měli v insolvenčním řízení Emitenta, určeného na základě
nezávislého ocenění. Avšak, i pokud by došlo k takovému dorovnání, je možné, že bude
uskutečněno se zpožděním oproti původním dnům splatnosti Dluhopisů a úroků s nimi
spojených. I v případě, že by k takovému dorovnání došlo, je dále pravděpodobné, že by toto
dorovnání nevyrovnalo všechny ztráty, které Vlastníci dluhopisů utrpěli odpisem nebo
konverzí jejich pohledávek spojených s Dluhopisy, jelikož účelem tohoto dorovnání není
nahradit ztráty investorů tímto způsobené v celém rozsahu, avšak pouze v rozsahu, ve kterém
převyšují ztráty, které by investor utrpěl při hypotetickém insolvenčním řízení Emitenta.
Výkon pravomocí podle Zákona o ozdravných postupech a řešení krize ve vztahu k Emitentovi
či jen potenciální obavy z jejich možného využití, byť ničím nepodložené, může významně
negativně ovlivnit hodnotu Dluhopisů a vést k tomu, že Vlastníci dluhopisů přijdou o část, nebo
celou svou investici do Dluhopisů.
(c) Riziko omezení výkonu práv spojených s Dluhopisy v případě přijetí opatření k
řešení krize
ČNB je na základě Zákona o ozdravných postupech a řešení krize oprávněna pozastavit
jakékoli platby Emitenta nebo jiná plnění dluhů (včetně dluhů spojených s Dluhopisy) do
konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni zveřejnění rozhodnutí o přijetí opatření k
řešení krize. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize také umožňuje ČNB odložit nejdéle
o 18 měsíců, a to i opakovaně, splatnost odepisovatelných kapitálových nástrojů vydaných
bankou (i Dluhopisů), včetně splatnosti úroku sjednaného v souvislosti s takovým nástrojem.
Jakýkoli výkon práv souvisejících s Dluhopisy může být v případě přijetí opatření k řešení
krize dále omezen ustanoveními tohoto opatření, Zákona o ozdravných postupech a řešení
krize. Nelze tudíž zaručit, že přijetí jakéhokoli opatření k řešení krize významně nepříznivě
neovlivní práva Vlastníků dluhopisů, hodnotu Dluhopisů a/nebo schopnost Emitenta splnit
dluhy spojené s Dluhopisy.

(d) Riziko předčasného odkupu nebo splacení Dluhopisů
Emitent má na základě Emisních podmínek ve stanovených případech právo splatit nebo
odkoupit Dluhopisy před datem jejich splatnosti.
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Výkon pravomocí podle Zákona o ozdravných postupech a řešení krize ve vztahu k Emitentovi
či jen potenciální obavy z jejich možného využití, byť zcela neodůvodněné, může významně
negativně ovlivnit hodnotu Dluhopisů a vést k tomu, že Vlastníci dluhopisů přijdou o část, nebo
celou svou investici do Dluhopisů.
Nadto, Emitent bude usilovat, aby Dluhopisy byly zahrnuty do kapitálu tier 2 na úrovni
Emitenta. Toho zahrnutí podléhá projednání s ČNB a Emitent nemůže v žádném ohledu zaručit
výsledky tohoto projednání. V případě (i) nezahrnutí Dluhopisů do kapitálu tier 2 nebo jejich
vyloučení z kapitálu tier 2 nebo v případě (ii) zahrnutí Dluhopisů do kapitálu tier 2 a následné
změně regulatorní klasifikace Dluhopisů, která může vést k tomu, že Dluhopisy nebudou
zahrnuty do kapitálu tier 2, může Emitent rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů, a to i
dříve než po 5 letech od Data emise.
Pokud Emitent splatí nebo odkoupí jakékoliv Dluhopisy před datem jejich splatnosti, je držitel
Dluhopisů vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového
předčasného splacení. Nadto, pokud v období mezi vydáním Dluhopisů a jejich předčasným
splacením či odkoupením dojde na kapitálových trzích k poklesu výnosů srovnatelných
dluhopisů (např. z důvodu poklesu úrokových sazeb), investor nemusí být schopen
reinvestovat výnosy z předčasně splaceného či odkoupeného Dluhopisu do dluhopisu se
stejným výnosem.
(e) Riziko nesplacení
Dluhopisy, stejně jako jakýkoli jiný dluh, podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností
může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisů či jejich jmenovitou
hodnotu v plné výši a hodnota Dluhopisů pro Vlastníky Dluhopisů při jejich splacení či prodeji
na trhu může být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může
být hodnota i nulová.
(f) Rizika vyplývající z vyloučení práva žádat o předčasné splacení jindy než při
rozhodnutí o úpadku či likvidaci Emitenta
Emisní podmínky výslovně vylučují právo žádat předčasné splacení Dluhopisů jindy než při
rozhodnutí o úpadku nebo o zrušení a likvidaci Emitenta, Vlastníci dluhopisů tak mimo jiné
nemají právo žádat o předčasné splacení úroků či jistiny spojené s Dluhopisy e pokud nebude
Emitent řádně a včas splácet platby úroků nebo jistiny spojené s příslušnými Dluhopisy nebo
nebude plnit jiné dluhy spojené s Dluhopisy. Vlastníci dluhopisů nemají rovněž právo žádat o
předčasné splacení Dluhopisů dle ustanovení § 23 odst. 5 a 6 Zákona o dluhopisech, jelikož
Emisní podmínky toto právo výslovně vylučují, a to jak pro případ, že (i) Vlastník dluhopisů
nehlasoval pro návrh, jímž Schůze souhlasila se změnami zásadní povahy, nebo se takové
schůze neúčastnil, tak v případě, kdy (ii) Emitent postupuje v rozporu s usnesením Schůze,
kterým Schůze vyslovuje nesouhlas se změnami zásadní povahy navrhovanými Emitentem.
Vyloučení použití § 23 odst. 5 a 6 zákona o dluhopisech znamená pro Vlastníky dluhopisů
riziko, že schůze Vlastníků dluhopisů může rozhodnout bez souhlasu, nebo i přes nesouhlas
Vlastníka dluhopisů o změně zásadní povahy. V takovém případě dojde ke změně postavení
nebo zájmů Vlastníka dluhopisů, ale tento nebude mít právo žádat o jejich předčasné splacení.
Schůze Vlastníků dluhopisů přitom může rozhodnout o změně, která bude Vlastníkem
dluhopisů vnímaná negativně nebo která může způsobit snížení hodnoty jeho investice a
následnou ztrátu.
Práva žádat o předčasné splacení je u Dluhopisů omezenější, než je obvyklé u dluhopisů
obecně, a vlastníci Dluhopisů jsou tak vystaveni vyššímu riziku při případném vymáhání svých
pohledávek spojených s Dluhopisy.
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Vyloučení možnosti uplatnit práva dle § 23 odst. 5 a 6 Zákona o dluhopisech je postup, k
němuž neexistují česká soudní rozhodnutí, a proto není jasné, zda české právo umožňuje, aby
Emisní podmínky tato ustanovení vylučovaly. V případě, že se budoucí soudní praxe přikloní
k tomu, že uvedená ustanovení Zákona o dluhopisech jsou kogentní a není možné se od nich
odchýlit, mohlo by to znamenat, že dluhy spojené s příslušnými Dluhopisy by Emitent nemohl
zahrnout do kapitálu Tier 2 Emitenta, přičemž Emitent by v takovém případě měl právo
Dluhopisy předčasně splatit.

(g) Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou
Držitel Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou je vystaven riziku poklesu ceny takového
Dluhopisu v důsledku změny (růstu) tržních úrokových sazeb. Zatímco je nominální úroková
sazba po dobu existence Dluhopisů fixována, aktuální úroková sazba na kapitálovém trhu
(„tržní úroková sazba“) se zpravidla denně mění. Se změnou tržní úrokové sazby se také
mění cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou, ale v opačném směru. Pokud se tedy tržní
úroková sazba zvýší, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou zpravidla klesne na úroveň,
kdy výnos takového Dluhopisu je přibližně roven tržní úrokové sazbě. Pokud se tržní úroková
sazba naopak sníží, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou se zpravidla zvýší na úroveň,
kdy výnos takového Dluhopisu je přibližně roven tržní úrokové sazbě.
(h) Rizika spojená se stanovením sazby po uplynutí prvních 5 let
Držitel Dluhopisu je vystaven riziku spojeným se stanovením sazby od prvního dne 6.
(šestého) Výnosového období, kdy sazba bude odpovídat součtu Referenční sazby, která bude
stanovena v příslušný Den stanovení Referenční sazby, a marže ve výši 2,50 % p.a.. Držitel
Dluhopisu je tím vystaven riziku pohybu Referenční sazby (sazba úrokových swapů v CZK
vyjádřená v úrokové konvenci Act/360 na období 5 (pěti) let (5Y IRS CZK) platná v Den
stanovení Referenční sazby) a nejistotě ohledně výše úrokového příjmu.
Dluhopisy, jejichž výnos je závislý na vývoji hodnot úrokových sazeb, jsou sofistikovaným
dluhovým instrumentem, u něhož je výnos, či jeho část, závislý na vývoji hodnoty vybraných
úrokových sazeb. Investování do těchto Dluhopisů s sebou však nese riziko, které není
spojováno s obdobným investováním do dluhopisů s pevným výnosem, a to že výsledný výnos
Dluhopisů bude nižší, než výnos dluhopisů s pevným výnosem za stejné období. Sazba
úrokových swapů v CZK dle zkušeností Emitenta není bezplatně veřejně přístupná. Taktéž si
Emitent není vědom případu narušení trhu úrokových swapů v CZK, případně narušení jejich
vypořádaní.

(i) Riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem
Neexistuje žádné významné právní omezení týkající se objemu a podmínek jakéhokoli
budoucího dluhového financování Emitenta, které by vyplývalo z Emisních podmínek. Přijetí
jakéhokoli dalšího dluhového financování může v konečném důsledku znamenat, že
pohledávky vlastníků Dluhopisů z Dluhopisů budou uspokojeny v menší míře, než kdyby
k přijetí takového dluhového financování nedošlo. S růstem dluhového financování Emitenta
také roste riziko, že se Emitent může dostat do prodlení s plněním svých dluhů z Dluhopisů.
(j) Inflace
Potenciální kupující či prodávající Dluhopisů by si měli být vědomi, že Dluhopisy neobsahují
protiinflační doložku a proto může reálná hodnota investice do Dluhopisů klesat zároveň s tím,
jak inflace snižuje hodnotu měny. Inflace rovněž způsobuje pokles reálného výnosu
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z Dluhopisů. Pokud výše inflace překročí výši nominálních výnosů z Dluhopisů, hodnota
reálných výnosů z Dluhopisů bude negativní.
(k) Poplatky
Celková návratnost investic do Dluhopisů může být ovlivněna úrovní poplatků účtovaných
zprostředkovatelem emise Dluhopisů nebo zprostředkovatelem koupě/prodeje Dluhopisů
nebo účtovaných relevantním zúčtovacím systémem používaným investorem. Taková osoba
nebo instituce si může účtovat poplatky za zřízení a vedení investičního účtu, převody cenných
papírů, služby spojené s úschovou cenných papírů, apod. Emitent proto doporučuje budoucím
investorům do Dluhopisů, aby se seznámili s podklady, na jejichž základě budou účtovány
poplatky v souvislosti s Dluhopisy.
(l) Pohledávky z Dluhopisů nejsou kryty systémem pojištění vkladů
Dle zákona č. 374/2015 Sb. do Fondu pro řešení krize (FŘK) a na základě zákona č. 21/1992
Sb. do Fondu pojištění vkladů (FPV) , je Emitent povinen účastnit se a přispívat do GSFT,
systém pojištění vkladů se však nevztahuje na pohledávky z Dluhopisů.

2.2.2. Rizika spojené s přijetím cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu
(a) Likvidnost podřízených Dluhopisů při obchodech na regulovaném trhu
Nelze zaručit, že podřízené Dluhopisy budou po přijetí k obchodování na regulovaném trhu
obchodovány stejně aktivně jako běžné dluhopisy. To může vést k tomu, že vlastníci takových
podřízených Dluhopisů nebudou schopni takové Dluhopisy na trhu prodat vůbec nebo jen za
cenu nižší, než by tomu bylo u běžných dluhopisů.
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3.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Dluhopisy vydávané obchodní společností Equa bank a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4,
PSČ 18600, IČO: 47116102, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1830 („Emitent“), dle českého práva v celkové předpokládané jmenovité hodnotě
emise 300 000 000 Kč (tři sta milionů korun českých), splatné v roce 2029, s výnosem určeným po
dobu 5 let od Data emise (jak je tento pojem definován v článku 3.2.1) pevnou úrokovou sazbou ve výši
4,06 % p.a. a po uplynutí 5 let od Data emise úrokovou sazbou určenou ve výši součtu Referenční sazby
(jak je tento pojem definován v článku 3.3.1) a marže ve výši 2,5% p.a. („Emise“ a jednotlivé dluhopisy
vydávané v rámci Emise dále jako „Dluhopisy“), se řídí těmito emisními podmínkami („Emisní
podmínky“) a zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o
dluhopisech“).
Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím Emitenta dne 10. září 2019.
Dluhopisům byl přidělen identifikační kód ISIN CZ0003704900.
Název Dluhopisu je EQUA BANK 4,06/29.
Emitent hodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu organizovaném Burzou
cenných papírů Praha, a.s. Za tímto účelem vyhotoví Emitent v souladu s příslušnými právními
předpisy prospekt Dluhopisů („Prospekt“), jehož součástí bude i znění Emisních podmínek. Emisní
podmínky budou uveřejněny jako součást Prospektu a budou k dispozici společně s Prospektem na
internetových stránkách Emitenta https://www.equabank.cz/, v sekci Důležité dokumenty/Povinně
uveřejňované informace.
Emisní podmínky jsou bezplatně zpřístupněny nabyvatelům Dluhopisů v sídle Emitenta na adrese
Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600 a v Určené provozovně administrátora (jak je tento
pojem definován v článku 3.8.1(b)) v běžné pracovní době, a to na nosiči informací, který investorům
umožňuje reprodukci Emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování Emisních podmínek tak,
aby mohly být využívány alespoň do Dne splatnosti dluhopisů (jak je tento pojem definován v článku
3.3.4).
Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 3.8.2, bude činnosti administrátora spojené s výplatami
úrokových či jiných výnosů v souvislosti s Dluhopisy a se splacením Dluhopisů zajišťovat pro Emitenta
společnost Conseq Investment Management, a.s. („Conseq“) na základě podmínek smlouvy o správě
emise a obstarávání plateb uzavřené mezi Emitentem a Conseq. Emitent může pověřit výkonem služeb
administrátora spojených s výplatami úrokových či jiných výnosů v souvislosti s Dluhopisy a se
splacením Dluhopisů jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti
(Conseq nebo taková jiná osoba jako „Administrátor“), a to na základě příslušné smlouvy s
Administrátorem („Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem (s výjimkou
ujednání o odměně a nákladech Administrátora) bude k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů
(jak je tento pojem definován v článku 3.1.6(a)) v běžné pracovní době v Určené provozovně
administrátora. Vlastníkům dluhopisů se doporučuje, aby se se Smlouvou s administrátorem
obeznámili, neboť je důležitá mimo jiné i pro faktický průběh výplat Vlastníkům dluhopisů.
Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 3.8.4, pak činnosti agenta pro výpočty spojené s prováděním
výpočtů ve vztahu k Dluhopisům zajistí Conseq. Emitent může pověřit výkonem služeb agenta pro
výpočty jinou nebo další osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti nebo může takovou
činnost vykonávat sám (Emitent při výkonu činnosti agenta pro výpočty, Conseq nebo taková jiná
osoba jako „Agent pro výpočty“).
Emitent nehodlá žádné Dluhopisy veřejně nabízet v České republice ani v zahraničí. Dluhopisy budou
nabídnuty k úpisu, resp. koupi prostřednictvím Conseq jen omezenému okruhu investorů či
kvalifikovaných investorů (včetně fyzických osob) ve smyslu § 34 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb.,
zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Kvalifikovaný investor“ a
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„Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), přičemž počet takových v rámci jedné nabídky
oslovených investorů, nepočítaje v to Kvalifikované investory, nedosáhne 150.

Emitent doporučuje potenciálním investorům před rozhodnutím o investování do Dluhopisů
zvážit všechna rizika s investicí spojená, včetně rizik souvisejících s podřízeným statusem
Dluhopisů podle článku 3.1.1, a konzultovat je s odbornými poradci, pokud investor na základě
svých odborných znalostí a zkušeností není schopen tato rizika sám rozeznat a zvážit. Emitent
doporučuje osobám, které nabydou Dluhopisy a hodlají je dále nabízet, aby dodržovaly právní
předpisy týkající se nabízení Dluhopisů.

3.1. Základní charakteristika dluhopisů
3.1.1. Podřízený status Dluhopisů
(a) Dluhopisy jsou vydávány jako podřízené ve smyslu § 34 Zákona o dluhopisech, § 172
zákona č. 182/2006 Sb., zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů („Insolvenční zákon“), resp. článku 63 písm. d) nařízení
Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně
nařízení (EU) č. 648/2012, ve znění pozdějších předpisů („CRR“).
(b) Dluhopisy (a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům dluhopisů vyplývající z
Dluhopisů) zakládají přímé, nepodmíněné a nezajištěné dluhy Emitenta, které jsou a
budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem.
(c) V případě (i) vstupu Emitenta do likvidace nebo (ii) vydání rozhodnutí o úpadku
Emitenta budou pohledávky odpovídající právům spojeným s Dluhopisy uspokojeny
následujícím způsobem:
(i) nejprve se uspokojí pohledávky vůči Emitentovi nadřízené pohledávkám z Dluhopisů,
kterými jsou všechny pohledávky za Emitentem s výjimkou pohledávek dle § 170
Insolvenčního zákona, pohledávek z Dluhopisů a pohledávek uvedených dále v bodech
(ii) a (iii);
(ii) poté se podle svého pořadí uspokojí pohledávky z Dluhopisů a ostatní pohledávky
vůči Emitentovi, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti
jako Dluhopisy; a
(iii) následně se uspokojí pohledávky z nástrojů, které tvoří kapitál tier 1 Emitenta ve
smyslu článku 25 a n. CRR („Nástroje Tier 1 kapitálu“) nebo z jiných účastnických
cenných papírů vydaných Emitentem a pohledávky případně jinak podřízené
pohledávkám z Dluhopisů.
(d) Pohledávky ze všech Dluhopisů a ostatní pohledávky, které jsou vázány stejnou nebo
obdobnou podmínkou podřízenosti, se v případech uvedených v odstavci (c) uspokojují
podle svého pořadí.
(e) Započtení či vzájemné vypořádání (netting) pohledávky Vlastníka dluhopisu vyplývající
z Dluhopisů proti jeho dluhům vůči Emitentovi není přípustné.
(f)

Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně.

3.1.2. Odpis nebo konverze pohledávek z Dluhopisů
Za podmínek stanovených v § 60 a n. zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení
krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZOPRK“) mohou být na základě
rozhodnutí České národní banky („ČNB“) jako orgánu příslušného k řešení krize pohledávky
spojené s Dluhopisy za účelem úhrady ztrát zcela či zčásti odepsány a/nebo konvertovány na
Nástroje Tier 1 kapitálu.
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3.1.3. Zaknihované Dluhopisy
Dluhopisy jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
3.1.4. Jmenovitá hodnota Dluhopisů
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu činí 100 000 Kč (sto tisíc korun českých).
3.1.5. Zajištění a pojištění
Dluhopisy nejsou ani nebudou žádným způsobem zajištěny ani nejsou a nebudou předmětem
žádného ujednání, které by zvyšovalo pořadí uspokojení pohledávek z Dluhopisů. Žádná osoba
odlišná od Emitenta neručí za pohledávky z Dluhopisů ani neposkytuje zajištění pohledávek z
Dluhopisů v žádné jiné formě.
Závazky Emitenta z Dluhopisů nejsou pojištěny z Garančního systému finančního trhu
zřízeného na základě ZOPRK, jakož ani jiného obdobného systému.
3.1.6. Vlastníci dluhopisů
(a) Dluhopisy jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené
společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré
Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25081489, zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou
značkou B 4308 vedenou u Městského soudu v Praze („Centrální depozitář“), a případně
v evidenci na ni navazující vedené k tomu oprávněnou osobou (centrální evidence
zaknihovaných cenných papírů a evidence na ni navazující dále jako „Evidence“). Není-li
prokázáno něco jiného, má se za to, že vlastníkem Dluhopisu je osoba, na jejímž účtu
vlastníka vedeném v Evidenci je Dluhopis evidován („Vlastník dluhopisu“).
(b) Nebude-li Emitentovi prokázáno, že Vlastník dluhopisu není vlastníkem dotčeného
Dluhopisu, budou Emitent a Administrátor pokládat každého Vlastníka dluhopisu za
jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s
Emisními podmínkami. Osoba, která bude vlastníkem Dluhopisu a která nebude z
jakýchkoli důvodů zapsána v Evidenci jako Vlastník dluhopisu, je povinna o této
skutečnosti a o titulu nabytí vlastnického práva k Dluhopisu neprodleně písemně
informovat Administrátora.
3.1.7. Převoditelnost Dluhopisů
(a) Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena.
(b) Nestanoví-li donucující ustanovení právního předpisu něco jiného, dochází k převodu
vlastnického práva k Dluhopisu zápisem Dluhopisu na účet vlastníka vedený pro jeho
nabyvatele v Evidenci. Je-li však Dluhopis zapisován i na (jiný než dosavadní) účet
zákazníků, dochází k převodu vlastnického práva zápisem Dluhopisu na účet zákazníků.
Majitel účtu zákazníků je povinen neprodleně zapsat tuto změnu na příslušný účet
vlastníka, změna se zapíše k okamžiku zápisu na účet zákazníků.
3.1.8. Žádná výměnná ani předkupní práva
S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva.
3.1.9. Ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
Emitentovi není známo, že by ke dni vyhotovení Emisních podmínek byl některou ratingovou
agenturou ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, o
ratingových agenturách, ve znění pozdějších předpisů, udělen Emitentovi nebo Dluhopisům
rating.
3.2. Datum a způsob úpisu emise dluhopisů; emisní kurs
3.2.1. Datum emise
Datum emise Dluhopisů je stanoveno na 18. září 2019 („Datum emise“).
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3.2.2. Emisní kurs
(a) Emisní kurs Dluhopisu vydaného k Datu emise („Emisní kurs“) bude 100 % jmenovité
hodnoty Dluhopisu, tedy 100 000 Kč za jeden Dluhopis.
(b) Emisní kurs Dluhopisů vydávaných po Datu emise bude vždy určen Emitentem tak, aby
zohledňoval aktuální tržní podmínky. Tento emisní kurs Emitent zpřístupní investorům
způsobem stanoveným v článku 3.10. K částce emisního kursu Dluhopisů vydávaných po
Datu emise bude připočten alikvótní úrokový výnos tam, kde to bude to relevantní.
3.2.3. Lhůta pro upisování
Lhůta pro upisování Dluhopisů začne běžet v 0:00 dne 10. září 2019 a skončí
v 23:59 dne 17. září 2019 („Lhůta pro upisování“).
3.2.4. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů; dodatečná lhůta pro
upisování
(a) Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů činí 300 000 000 Kč (slovy:
tři sta miliónů korun českých).
(b) Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě emise
Dluhopisů, než činí předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů, jestliže
se do konce Lhůty pro upisování nepodaří upsat předpokládanou celkovou jmenovitou
hodnotu emise Dluhopisů.
(c) Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité
hodnoty emise i po uplynutí Lhůty pro upisování. O záměru dle předchozí věty Emitent
bez zbytečného odkladu po uplynutí Lhůty pro upisování informuje osobu oprávněnou
k vedení Evidence. V takovém případě je oprávněn určit dodatečnou lhůtu pro upisování,
která skončí nejpozději dne 31. prosince 2019, přičemž informaci o jejím stanovení
zpřístupní způsobem stanoveným v článku 3.10 („Dodatečná lhůta pro upisování“).
Emitent je oprávněn stanovit Dodatečnou lhůtu pro upisování i opakovaně.
(d) Emitent je oprávněn vydávat emisi Dluhopisů postupně (v tranších).
(e) Bez zbytečného odkladu po uplynutí Lhůty pro upisování, resp. Dodatečné lhůty pro
upisování, oznámí Emitent, jde-li o takový případ, osobě oprávněné k vedení Evidence
skutečnost, že vydal Dluhopisy v menším objemu emise, než byla předpokládaná celková
hodnota emise Dluhopisů.
(f)

Emitent má právo vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě emise Dluhopisů,
než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů. Objem tohoto zvýšení
nepřekročí 20 % (dvacet procent) předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise
Dluhopisů.

(g) Bude-li během úpisu překročena předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise
Dluhopisů nebo zvýšená celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů podle předchozího
odstavce, může Emitent podle svého výhradního uvážení krátit objednávky investorů k
úpisu Dluhopisů, jak jsou tyto upraveny v článku 3.2.5. Pokud investor uhradil celou
kupní cenu objednaných Dluhopisů, vrátí mu Emitent (prostřednictvím Administrátora)
případný přeplatek bez zbytečného odkladu zpět na účet, ze kterého byla úhrada této
ceny poukázána, nedohodnou-li se Administrátor a investor jinak.
(h) Emitent je oprávněn Dluhopisy nevydat. Nedojde-li k vydání Dluhopisů, Emitent
prostřednictvím Administrátora vrátí do 30 (třiceti) dnů po dni skončení Lhůty pro
upisování, resp. Dodatečné lhůty pro upisování, každému upisovateli jím splacenou
částku včetně úroku ve výši váženého průměru repo sazeb ČNB za období od data
splacení této částky upisovatelem, a to převodem na účet, ze kterého byla úhrada této
částky poukázána, nedohodnou-li se Administrátor a upisovatel jinak.
(i)

Bez zbytečného odkladu po uplynutí Lhůty pro upisování či případné Dodatečné lhůty
pro upisování zpřístupní Emitent Vlastníkům dluhopisů způsobem stanoveným v článku
3.10 skutečnou celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů, pokud se tato
odchyluje od předpokládané celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů.
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3.2.5. Způsob a místo upisování, úhrady emisního kursu a vydání Dluhopisů
(a) Dluhopisy budou Emitentem nabídnuty k úpisu, resp. koupi prostřednictvím Conseq,
který je za tímto účelem oprávněn využít rovněž svou síť investičních zprostředkovatelů.
(b) Dluhopisy budou nabídnuty jen omezenému okruhu investorů či Kvalifikovaných
investorů (včetně fyzických osob), přičemž počet investorů, kteří budou osloveni s
nabídkou zahrnující úpis, resp. koupi Dluhopisů, nedosáhne 150 (nepočítaje v to
Kvalifikované investory).
(c) Dluhopisy mohou investoři upisovat prostřednictvím Conseq na základě pokynu k
obstarání nákupu Dluhopisů („Pokyn k nákupu“) vydaného podle smlouvy o obstarání
nákupu a prodeje investičních nástrojů uzavřené mezi investorem a Conseq („Smlouva o
obstarání“). Tím není vyloučena možnost nabytí Dluhopisů na základě jiného právního
titulu, například smlouvy o obhospodařování portfolia investičních nástrojů uzavřené
mezi investorem a Conseq.
(d) V rámci úpisu, resp. koupě Dluhopisů bude Conseq od každého investora vyžadovat
podepsané písemné prohlášení, které Emitentovi umožní ověřit splnění podmínek pro
uznání vydaných Dluhopisů jako nástrojů tier 2 kapitálu Emitenta ve smyslu článku 63
CRR („Prohlášení“ a „Nástroje Tier 2 kapitálu“). V případě, že:
(i) Prohlášení investor odmítne Conseq poskytnout, nebo
(ii) Emitent při ověřování splnění podmínek pro uznání vydaných Dluhopisů jako
Nástrojů Tier 2 kapitálu Emitenta dojde k závěru, že daný investor tyto podmínky
nesplňuje, neumožní Conseq tomuto investorovi Dluhopisy upsat. Poslední věta
článku 3.2.4(g) v takovém případě platí obdobně.
(e) Emitent si vyhrazuje právo odmítnout úpis Dluhopisů jakýmkoliv investorem bez udání
důvodu. Poslední věta článku 3.2.4(g) v takovém případě platí obdobně.
(f)

Jeden investor může podat i několik Pokynů k nákupu Dluhopisů.

(g) Minimální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů, na kterou mohou znít Pokyny k nákupu
Dluhopisů vydané jedním investorem během Lhůty pro upisování i během Dodatečné
lhůty pro upisování, bude-li určena, činí 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých).
(h) Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů, k jejichž úpisu může investor podat
Pokyn k nákupu, je omezena celkovou jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisů.
(i)

Postup pro případné krácení objednávek z vydaných Pokynů k nákupu upravuje článek
3.2.4(g).

(j)

Kupní cena Dluhopisu je rovna emisnímu kursu určenému podle článku 3.2.2. případně
zvýšenému o alikvótní úrokový výnos.

(k) Pokyn k nákupu musí být doručen Conseq a cena upisovaných Dluhopisů musí být
uhrazena na účet Conseq v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou o obstarání.
Možnost nabytí Dluhopisů na základě jiného právního titulu tím není dotčena.
(l)

Dluhopis je vydán dnem, kdy splňuje náležitosti dluhopisu podle Zákona o dluhopisech a
stane se zápisem na příslušný účet vedený v Evidenci majetkem prvého nabyvatele.

(m) Dluhopisy nakoupené investorem na základě Pokynu k nákupu doručeného Conseq
během Lhůty pro upisování budou k Datu emise připsány na účet investora vedený v
Evidenci, jestliže bude nejpozději v poslední den Lhůty pro upisování na účet Conseq
uhrazena částka kupní ceny těchto Dluhopisů. Určí-li Emitent Dodatečnou lhůtu pro
upisování, budou Dluhopisy nakoupené investorem na základě Pokynu k nákupu
doručeného Conseq během Dodatečné lhůty pro upisování připsány na účet investora
vedený v Evidenci v den vydání příslušné tranše, jestliže bude nejpozději třetí Pracovní
den přede dnem vydání příslušné tranše na účet Conseq uhrazena částka kupní ceny
těchto Dluhopisů. Bude-li částka kupní ceny Dluhopisů na účet Conseq uhrazena později,
než stanoví předchozí ustanovení tohoto odstavce, k Pokynu k nákupu, k němuž se takto
později uhrazená částka kupní ceny vztahuje, se v rámci příslušné tranše nepřihlíží.
Poslední věta článku 3.2.4(g) v takovém případě platí obdobně. Datum vydání příslušné
tranše bude stanoveno po dohodě mezi Conseq a Emitentem. Dluhopisy mohou být
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připsány na účet investora i dříve než v termínech podle tohoto odstavce. Ustanovením
tohoto odstavce není dotčeno právo Emitenta nevydat Dluhopisy.
(n) O počtu upsaných Dluhopisů a jejich celkové jmenovité hodnotě informuje Conseq
investora písemným potvrzením, které mu odešle za podmínek stanovených Smlouvou o
obstarání po připsání Dluhopisů na účet investora vedený v Evidenci.
3.2.6. Omezení při nabízení Dluhopisů a dispozicích s nimi
(a) Šíření Emisních podmínek a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů mohou podléhat
omezením stanoveným právními předpisy České republiky nebo jiných zemí. Osobám,
které se stanou Vlastníky dluhopisů nebo investici do Dluhopisů zvažují, se doporučuje
seznámit se vedle Emisních podmínek i se všemi omezeními podle předchozí věty a tyto
dodržovat.
(b) U každého Vlastníka dluhopisu se má za to, že před nabytím Dluhopisů prohlásil, že (i) je
srozuměn se všemi omezeními týkajícími se nabídky a prodeje Dluhopisů, která se na něj
a příslušný způsob nabídky či prodeje vztahují, (ii) nenabídne dále k prodeji a neprodá
Dluhopisy, aniž by byla dodržena všechna příslušná omezení, která se na něj a příslušný
způsob nabídky a prodeje vztahují, a že (iii) předtím, než Dluhopisy dále nabídne nebo
prodá, bude potenciální kupující informovat o tom, že další nabídky nebo prodej
Dluhopisů budou, resp. mohou podléhat omezením, která musí být dodržována.
(c) Emitent, Conseq, Administrátor ani Agent pro výpočty neodpovídají za jednání Vlastníka
dluhopisu nebo osoby zvažující investici do Dluhopisů, které plyne z neznalosti nebo
nerespektování omezení uvedených v tomto článku Emisních podmínek.
(d) Emisní podmínky samy o sobě nepředstavují nabídku k prodeji ani výzvu k podávání
nabídek ke koupi Dluhopisů.
3.3. Úrokový výnos
3.3.1. Způsob úročení, Výnosová období
(a) Dluhopisy jsou úročeny:
(i) během prvních 5 (pěti) Výnosových období úrokovou sazbou ve výši 4,06% p.a.
(přičemž tato sazba byla stanovena jako součet Referenční sazby a marže ve výši 2,50
% p.a.); a
(ii) od prvního dne 6. (šestého) Výnosového období úrokovou sazbou odpovídající součtu
Referenční sazby, která bude stanovena v příslušný Den stanovení Referenční sazby, a
marže ve výši 2,50 % p.a.
(b) Úrokové výnosy budou vypláceny za každé Výnosové období ročně zpětně, vždy k 18. září
každého roku („Den výplaty úroků“), a to v souladu s článkem 3.5 a Smlouvou s
administrátorem. První platba úrokových výnosů bude provedena ke dni prvního výročí
Data emise.
(c) Bez zbytečného odkladu po začátku 6. (šestého) Výnosového období Emitent oznámí
Vlastníkům dluhopisů způsobem podle článku 3.10 aktuální úrokovou sazbu Dluhopisů
podle článku 3.3.1 (a)(ii) výše.
„Výnosovým obdobím“ se pro účely Emisních podmínek rozumí období počínající Datem
emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem výplaty úroku (jak je definován výše) (tento
den vyjímaje) a dále každé další na předchozí Výnosové období bezprostředně navazující
období počínající Dnem výplaty úroku (včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty
úroku (tento den vyjímaje), až do Dne splatnosti dluhopisů (jak je tento pojem definován
v článku 3.3.4). Pro účely počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty úroku
neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne.
„Referenční sazbou“ se pro účely Emisních podmínek rozumí Sazba úrokových swapů v CZK
vyjádřená v úrokové konvenci Act/360 na období 5 (pěti) let (5Y IRS CZK) platná v Den
stanovení Referenční sazby.
„Den stanovení Referenční sazby“ je
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(a) v případě výnosu podle článku 3.3.1 (a)(i): 2. (druhý) Pracovní den před 1. (prvním) dnem
1. (prvního) Výnosového období; a
(b) v případě výnosu podle článku 3.3.1 (a)(ii): 2. (druhý) Pracovní den před 1. (prvním)
dnem 6. (šestého) Výnosového období.
„Sazba úrokových swapů v CZK“ znamená
(a) Agentem pro výpočty stanovený aritmetický průměr 2 (dvou) kotací sazeb úrokových
swapů “prodej“ (Annual Act/360 vs. 6M PRIBOR) v CZK pro příslušné časové období, které
jsou uvedeny na obrazovkách systému Reuters na stránkách (i) CZKIRS = ICAP / CZKIRS =
TTKL (ii) nebo jejich nástupnických stránkách, bezprostředně po 11. hodině pražského
času v Den stanovení Referenční sazby; nebo
(b) pokud kotace podle odst. (a)(i) nebo (a)(ii) nebudou dostupné: Agentem pro výpočty
stanovený aritmetický průměr 2 (dvou) kotací sazeb úrokových swapů “prodej“ (Annual
Act/360 vs. 6M PRIBOR) v CZK pro příslušné časové období, jiných kontributorů sazeb
uvedených v odst. (a)(i) podle uvážení Agenta pro výpočty, bezprostředně po 11. hodině
pražského času v Den stanovení Referenční sazby; nebo
(c) pokud v Den stanovení Referenční sazby nebude možné určit Sazbu úrokových swapů v
CZK z důvodu ukončení činnosti kontributorů sazeb uvedených v odst. (a) nebo (b) výše:
Agentem pro výpočty stanovený aritmetický průměr 2 (dvou) kotací sazeb úrokových
swapů “prodej“ (Annual Act/360 vs. 6M PRIBOR) v CZK pro příslušné časové období, které
Agent pro výpočty získá v tentýž den bezprostředně po 11. hodině pražského času od
nejméně 2 (dvou) bank působících v České republice.
„Pracovním dnem“ se pro účely Emisních podmínek rozumí jakýkoli kalendářní den (vyjma
soboty a neděle), v němž jsou banky v České republice a Centrální depozitář běžně otevřeny
pro veřejnost a v němž se provádí vypořádání mezibankovních plateb v českých korunách,
případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila, a vypořádání
obchodů s investičními nástroji.
3.3.2. Konvence pro výpočet úroku
Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k Dluhopisům za období kratší 1 (jednoho)
roku se použije úroková konvence pro výpočet úroku “Měsíc o 30 dnech a rok o 360 dnech
(30E/360)“.
3.3.3. Stanovení úrokového výnosu
Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za každé období 1 (jednoho)
běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu a úrokové sazby
(vyjádřené desetinným číslem). Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu
za jakékoli období kratší 1 (jednoho) běžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty
takového Dluhopisu, úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní
vypočteného dle konvence pro výpočet úroku uvedené v článku 3.3.2. Takto stanovená částka
úrokového výnosu Dluhopisu bude Administrátorem zaokrouhlena na haléře nahoru a
oznámena a zpřístupněna bez zbytečného odkladu Vlastníkům dluhopisů.
3.3.4. Konec úročení
Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti (jak je tento pojem definován
v článku 3.4.1) nebo Dnem předčasné splatnosti (jak je tento pojem definován v článku 3.4.3)
anebo Dnem odkupu (jak je tento pojem definován v článku 3.4.4) (každý z Dne konečné
splatnosti, Dne předčasné splatnosti a Dne odkupu též jako „Den splatnosti dluhopisů“),
ledaže by bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V
takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při shora uvedené úrokové sazbě až do:
(i) dne, kdy Vlastníkům dluhopisů nebo jejich zástupcům budou vyplaceny veškeré k tomu dni
v souladu s Emisními podmínkami splatné částky nebo (ii) dne, kdy Administrátor oznámí a
zpřístupní Vlastníkům dluhopisů, že obdržel veškeré částky splatné v souvislosti s Dluhopisy,
ledaže by po tomto oznámení a zpřístupnění došlo k dalšímu zadržení nebo odmítnutí plateb, a
to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.
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3.3.5. Vyloučení oddělitelnosti práva na vyplacení výnosu
Oddělení práva na vyplacení výnosu Dluhopisu od Dluhopisu se vylučuje.
3.4. Splacení a odkup dluhopisů
3.4.1. Konečná splatnost
Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich nabytí Emitentem a zániku
způsobem stanoveným níže, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově k
18. září 2029 („Den konečné splatnosti“).
3.4.2. Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníků dluhopisů
Vlastníci dluhopisů nejsou oprávněni žádat předčasné splacení Dluhopisů před Dnem konečné
splatnosti. Užití § 23 odst. 5 a 6 Zákona o dluhopisech o právu vlastníka dluhopisu žádat
předčasné splacení dluhopisů se tímto výslovně vylučuje. Pokud by se kdykoliv po Datu emise
ukázalo, že Emisní podmínky možnost žádat o předčasné splacení dle předchozí věty účinně
nevyloučily, pak se každý Vlastník dluhopisu výslovně a neodvolatelně vzdává svého práva
žádat předčasné splacení Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti.
3.4.3. Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta
(a) Na základě (x) předchozího písemného souhlasu ČNB ve smyslu článku 77 odst. 1 písm. c)
CRR a (y) svého následného rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů
způsobem stanoveným podle článku 3.10 může Emitent jednotlivé Dluhopisy předčasně
splatit ke dni určenému v takovém rozhodnutí („Den předčasné splatnosti bez
kvalifikovaného
důvodu“),
přičemž
takový
Den
předčasné
splatnosti
bez kvalifikovaného důvodu může nastat nejdříve v den 5. (pátého) výročí Data emise a
kdykoliv po tomto výročí.
(b) Před dnem 5. (pátého) výročí Data emise může Emitent jednotlivé Dluhopisy předčasně
splatit na základě (x) předchozího písemného souhlasu ČNB v případě splnění některé z
podmínek podle článku 78 odst. 4 CRR, tj. v případě, kdy (i) má dojít ke změně regulační
(regulatorní) klasifikace Dluhopisů, která by pravděpodobně vedla k tomu, že Dluhopisy
přestanou splňovat podmínky pro jejich uznání jako Nástroje Tier 2 kapitálu nebo k jejich
reklasifikaci na nižší formu kapitálu, ČNB považuje takovou změnu za dostatečně jistou a
Emitent prokáže, že regulatorní reklasifikace nebyla k Datu emise předvídatelná, (ii) má
dojít ke změně použitelného daňového režimu pro Dluhopisy a Emitent uspokojivě
prokáže, že regulační (regulatorní) změna je podstatná a nebyla k Datu emise reálně
předvídatelná, anebo (iii) Emitent nahradí Dluhopisy jinými kapitálovými nástroji stejné
nebo vyšší kvality, za podmínek, které jsou udržitelné z hlediska ekonomických možností
Emitenta a ČNB takový postup povolila na základě určení, že by byl z obezřetnostního
hlediska přínosný a odůvodněný mimořádnými okolnostmi, a (y) rozhodnutí Emitenta
řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů způsobem stanoveným podle článku 3.10
ke dni určenému v takovém rozhodnutí („Den předčasné splatnosti z regulatorních
důvodů“).
(c) V případě, že Dluhopisy nebudou z jakýchkoliv důvodů zahrnuty do kapitálu Emitenta ve
smyslu části druhé CRR, případně z tohoto zahrnutí budou vyloučeny (např. z důvodů
rozhodnutí ČNB) („Reklasifikace“), může Emitent na základě svého rozhodnutí řádně
oznámeného Vlastníkům dluhopisů způsobem stanoveným podle článku 3.10 jednotlivé
Dluhopisy předčasně splatit ke dni určenému v takovém svém rozhodnutí („Den
předčasné splatnosti z důvodu reklasifikace“ a společně s Dnem předčasné splatnosti
bez kvalifikovaného důvodu a Dnem předčasné splatnosti z regulatorních důvodů každý
jako „Den předčasné splatnosti“), přičemž takový Den předčasné splatnosti z důvodu
reklasifikace může nastat v kterýkoliv den po Datu emise.
(d) Dluhopisy se podle tohoto článku 3.4.3 stávají splatné ke Dni předčasné splatnosti.
(e) Oznámení Emitenta o předčasné splatnosti Dluhopisů učiněné podle tohoto článku 3.4.3
je neodvolatelné a zavazuje Emitenta k předčasnému splacení Dluhopisů, které učinil
předčasně splatnými, v souladu s Emisními podmínkami. V takovém případě Emitent
splatí jistiny Dluhopisů, které učinil předčasně splatnými, spolu s dosud nevyplaceným
výnosem narostlým ke Dni předčasné splatnosti.
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(f)

Emitent učiní oznámení o předčasné splatnosti Dluhopisů podle tohoto článku 3.4.3
způsobem stanoveným podle článku 3.10 nejméně 45 (čtyřicet pět) dnů přede Dnem
předčasné splatnosti.

(g) Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku 3.4.3 se jinak použijí ustanovení
článku 3.5.
3.4.4. Odkup Dluhopisů Emitentem
(a) Na základě (x) předchozího písemného souhlasu ČNB ve smyslu článku 77 odst. 1 písm. c)
CRR a (y) svého následného rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů
způsobem stanoveným podle článku 3.10 může Emitent jednotlivé Dluhopisy předčasně
odkoupit ke dni určenému v takovém rozhodnutí („Den odkupu bez kvalifikovaného
důvodu“), přičemž takový Den odkupu bez kvalifikovaného důvodu může nastat nejdříve
v den 5. (pátého) výročí Data emise a kdykoliv po tomto výročí.
(b) Před dnem 5. (pátého) výročí Data emise může Emitent jednotlivé Dluhopisy odkoupit na
základě (x) předchozího písemného souhlasu ČNB v případě splnění podmínek podle
článku 78 odst. 4 CRR, tj. v případě, kdy (i) má dojít (bez ohledu na povahu či důvod
vzniku) ke změně regulační (regulatorní) klasifikace Dluhopisů, která by pravděpodobně
vedla k tomu, že Dluhopisy přestanou splňovat podmínky pro jejich uznání jako Nástroje
Tier 2 kapitálu nebo k jejich reklasifikaci na nižší formu kapitálu, ČNB považuje takovou
změnu za dostatečně jistou a Emitent uspokojivě prokáže, že regulační (regulatorní)
reklasifikace nebyla k Datu emise reálně předvídatelná, (ii) má dojít ke změně
použitelného daňového režimu pro Dluhopisy a Emitent uspokojivě prokáže, že změna je
podstatná a nebyla k Datu emise reálně předvídatelná, (iii) Emitent nahradí Dluhopisy
jinými kapitálovými nástroji stejné nebo vyšší kvality za podmínek, které jsou udržitelné
z hlediska ekonomických možností Emitenta a ČNB tento postup povolila na základě
určení, že by byl z obezřetnostního hlediska přínosný a odůvodněný mimořádnými
okolnostmi, anebo (iv) jsou Dluhopisy Emitentem odkoupeny za účelem tvorby trhu, a (y)
rozhodnutí Emitenta řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů způsobem stanoveným
podle článku 3.10 ke dni určenému v takovém rozhodnutí („Den odkupu
z regulatorních důvodů“).
(c) V případě, že u Dluhopisů dojde k jejich Reklasifikaci, může Emitent na základě svého
rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů způsobem stanoveným podle
článku 3.10 jednotlivé Dluhopisy předčasně odkoupit ke dni určenému v takovém
rozhodnutí („Den odkupu z důvodu reklasifikace“ a společně s Dnem odkupu
z rozhodnutí emitenta a Dnem odkupu z regulatorních důvodů jako „Den odkupu“),
přičemž takový Den odkupu z důvodu reklasifikace může nastat v kterýkoliv den po Datu
emise.
(d) V oznámení o odkupu Dluhopisů učiněném podle tohoto článku 3.4.4 vyzve Emitent
Vlastníky dluhopisů k prodeji Dluhopisů a Vlastníci dluhopisů mají povinnost Dluhopisy v
rozsahu a ke dni uvedeném v tomto oznámení Emitentovi odprodat. Pro účely prodeje
Dluhopisů poskytne Vlastník dluhopisu Emitentovi veškerou nezbytnou součinnost.
(e) Oznámení o odkupu Dluhopisů učiněné podle tohoto článku 3.4.4 je neodvolatelné a bude
zavazovat Emitenta k odkupu Dluhopisů v rozsahu v něm uvedeném. Cena za odkup
Dluhopisu bude stanovena ve výši 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisu a Emitent ji
uhradí Vlastníkům dluhopisů spolu s dosud nevyplaceným výnosem narostlým ke Dni
odkupu.
(f)

Emitent učiní oznámení o odkupu Dluhopisů podle tohoto článku 3.4.4 způsobem
stanoveným podle článku 3.10 nejméně 45 (čtyřicet pět) dnů přede Dnem odkupu.

(g) Pro odkup Dluhopisů podle tohoto článku 3.4.4 se jinak použijí ustanovení článku 3.5.
3.4.5. Zrušení Dluhopisů nabytých Emitentem
Dluhopisy odkoupené Emitentem v souladu s článkem 3.4.4 nebo Dluhopisy Emitentem
jakkoliv jinak nabyté přede Dnem jejich splatnosti nezanikají, ledaže Emitent rozhodne o jejich
zrušení. Emitent je oprávněn držet jím nabyté Dluhopisy, o jejichž zrušení nerozhodl, ve svém
majetku či je znovu prodat v rámci sekundárního trhu, a to za jakoukoliv cenu, kterou si
dohodne s kupujícím.
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3.4.6. Dispozice s prostředky na účtu u Administrátora
S prostředky, které Emitent uhradí na účet Administrátora, je-li jím osoba odlišná od Emitenta,
za účelem splacení nebo jiné výplaty z Dluhopisů, není Emitent oprávněn disponovat (s
výjimkou úrokových výnosů z nich) a Administrátor je v souladu s Emisními podmínkami
použije k výplatě Vlastníkům dluhopisů.
3.5. Platební podmínky
3.5.1. Měna plateb
(a) Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů
(dále tyto výplaty jen „Výplata z dluhopisů“) výlučně v českých korunách, případně jiné
zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila. Výplaty z dluhopisů
budou prováděny v souladu s Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a jinými
příslušnými právními předpisy České republiky.
(b) V případě, že koruna česká, ve které jsou Dluhopisy denominovány a ve které mají být v
souladu s těmito Emisními podmínkami prováděny platby v souvislosti s Dluhopisy,
zanikne a bude nahrazena měnou EUR, bude (i) denominace Dluhopisů změněna na EUR,
a to v souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité dluhy z Dluhopisů
budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž
jako směnný kurs koruny české na EUR bude použit oficiální kurs (tj. pevný přepočítací
koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení koruny české (i) se
v žádném ohledu nedotkne existence dluhů Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo
jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu
těchto Emisních podmínek.
3.5.2. Den výplaty
Výplaty z dluhopisů provede Emitent prostřednictvím Administrátora ke Dni výplaty úroků,
Dni konečné splatnosti, Dni předčasné splatnosti nebo Dni odkupu podle toho, co je relevantní
(každý takový den také jako „Den výplaty“). Připadne-li Den výplaty na jiný než Pracovní den,
vznikne Emitentovi povinnost zaplatit příslušnou částku v nejblíže následující Pracovní den,
aniž by byl povinen platit úrok z prodlení nebo jakékoli jiné dodatečné částky z titulu takového
posunu splatnosti.
3.5.3. Určení oprávněných osob
(a) Oprávněnými osobami, kterým Emitent provede Výplatu z dluhopisů, jsou osoby, které
jsou Vlastníky dluhopisů ke konci rozhodného dne, který o 30 (třicet) dnů předchází Den
výplaty úroků či Den splatnosti dluhopisů, podle toho, o jaký případ Výplaty z dluhopisů
jde (podle pravidel uvedených v tomto odstavci určený rozhodný den jako „Rozhodný
den pro výplatu“ a podle těchto pravidel určená oprávněná osoba jako „Oprávněná
osoba“).
(b) Emitent ani Administrátor nebudou pro účely určení příjemce Výplaty z dluhopisů
přihlížet k převodům Dluhopisů, ke kterým (k jejichž vypořádání zápisem na příslušný
účet v Evidenci) došlo po Rozhodném dni pro výplatu.
3.5.4. Provádění plateb
(a) Emitent bude prostřednictvím Administrátora provádět platby Oprávněným osobám
výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí v
písemné instrukci doručené Administrátorovi na adresu Určené provozovny
administrátora nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty (taková instrukce
jako „Instrukce“).
(b) Bude-li ke dni provedení platby Administrátorem Conseq a má-li Oprávněná osoba k
tomuto dni s Conseq uzavřenu Smlouvu o obstarání, bude platba provedena ve prospěch
investičního účtu Oprávněné osoby u Conseq podle Smlouvy o obstarání; to platí obdobně
v případě jiného právního vztahu mezi Oprávněnou osobou a Conseq, na základě kterého
vede Conseq Oprávněné osobě investiční účet, například smlouvy o obhospodařování
portfolia investičních nástrojů.
(c) Instrukce musí obsahovat údaj o bankovním účtu určeném k přijetí platby v souvislosti s
Dluhopisy. Podpis Oprávněné osoby na Instrukci musí být ověřen úředně nebo osobou k
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tomu pověřenou Administrátorem. Bude-li Oprávněná osoba při vydání Instrukce
zastoupena, musí být k Instrukci přiložen doklad o oprávnění zástupce jednat za
Oprávněnou osobu. Instrukce včetně případného dokladu o oprávnění zástupce musí být
o obsahu a ve formě vyhovujícím rozumným požadavkům Administrátora. V tomto
ohledu bude Administrátor zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v
případě, že bude za Oprávněnou osobu jednat zástupce, a (ii) dodatečné potvrzení
Instrukce od Oprávněné osoby. Oprávněná osoba, která v souladu s příslušnou
mezinárodní smlouvou o zamezení dvojímu zdanění nebo jiným právním předpisem
uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění vázané na daňový domicil nebo jinou skutečnost,
je povinna doručit Administrátorovi spolu s Instrukcí doklad o svém daňovém domicilu a
další doklady, které si mohou Administrátor nebo příslušné orgány finanční a daňové
správy vyžádat. Bez ohledu na oprávnění podle tohoto odstavce nebudou Administrátor
ani Emitent prověřovat správnost a úplnost Instrukcí a neodpovídají za škody způsobené
prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou
Instrukce; to platí pro doklady doručované podle tohoto odstavce s Instrukcí obdobně. V
případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření provedeného v cizině se
vyžaduje připojení příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle Úmluvy o
zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 („Haagská
úmluva“) podle toho, co je relevantní, nerozhodne-li Administrátor v konkrétním případě
jinak. Administrátor může dále žádat, aby dokumenty vyhotovené v cizím jazyce (jiném
než slovenském) byly opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
(d) Povinnost Emitenta provést Výplatu z dluhopisů se považuje za splněnou řádně a včas,
pokud je příslušná částka nejpozději v příslušný Den výplaty poukázána z bankovního
účtu Administrátora ve prospěch bankovního účtu Oprávněné osoby nebo investičního
účtu Oprávněné osoby u Conseq podle toho, co je s ohledem na odstavec (a) relevantní.
Nedodala-li některá Oprávněná osoba Administrátorovi řádně údaj o bankovním účtu
určeném k přijetí platby v souvislosti s Dluhopisy a má-li být tato platba poukázána ve
prospěch bankovního účtu Oprávněné osoby, považuje se povinnost Emitenta provést
Výplatu z dluhopisů za splněnou řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána ve
prospěch bankovního účtu Oprávněné osoby do 5 (pěti) Pracovních dnů ode dne, kdy
Oprávněná osoba dodala Administrátorovi řádně údaj o bankovním účtu.
(e) Emitent ani Administrátor neodpovídají za jakékoliv zpoždění výplaty příslušné částky
způsobené tím, že (i) Oprávněná osoba nedodala včas řádnou Instrukci nebo další
dokumenty nebo informace požadované v tomto článku 3.5.4, (ii) Instrukce, dokumenty
nebo informace byly neúplné, nesprávné nebo nepravé, nebo (iii) zpoždění bylo
způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent nebo Administrátor ovlivnit. Oprávněná
osoba nemá v takových případech nárok na jakýkoli úrok nebo jinou náhradu za časový
odklad příslušné platby. Ustanovení věty prvé tohoto odstavce (e), bod ii), platí, aniž by
zakládalo povinnost Administrátora nebo Emitenta prověřovat úplnost, správnost nebo
pravost tam uvedených dokumentů.
3.5.5. Změna způsobu nebo místa provádění plateb
Emitent je oprávněn s předchozím souhlasem Administrátora rozhodnout o změně ve způsobu
nebo místě provádění výplat za podmínky, že se taková změna nedotkne postavení nebo zájmů
Vlastníků dluhopisů. Toto rozhodnutí bude Vlastníkům dluhopisů oznámeno a zpřístupněno v
souladu s článkem 3.10. V opačném případě bude o takové změně Emisních podmínek
rozhodovat Schůze (jak je tento pojem definován v článku 3.11.1(a)(i)) v souladu s článkem
3.11.
3.6. Zdanění
(a) Výplaty z dluhopisů budou prováděny beze srážky daní nebo poplatků jakéhokoli druhu,
ledaže provedení takové srážky bude vyžadováno právními předpisy účinnými ke dni
příslušné platby. Bude-li provedení jakékoli takové srážky daní nebo poplatků vyžadováno
právními předpisy účinnými ke dni příslušné platby, není Emitent ani Administrátor
povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní
nebo poplatků.
(b) Osobám, které se stanou Vlastníky dluhopisů nebo investici do Dluhopisů zvažují, se
doporučuje, aby se poradily se svými daňovými a dalšími poradci o daňových a devizově
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právních důsledcích nabytí, držení a pozbytí Dluhopisů podle daňových a devizových
předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v
nichž příjmy z Dluhopisů mohou být zdaněny. V případě, že bude Vlastník dluhopisu
daňový nerezident, bude vždy třeba provést také specifické posouzení s ohledem na
případně aplikovatelnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění apod.
(c) Následující údaje o zdaňování výnosů z Dluhopisů účinné v České republice ke dni
vyhotovení Emisních podmínek se týkají pouze českých daňových rezidentů, vychází z
interpretace Emitenta a nemusí být beze zbytku správné, úplné a relevantní pro každého
Vlastníka dluhopisu. Veškeré uváděné informace se mohou měnit v závislosti na změnách v
právních předpisech nebo změnách v jejich výkladu. Emitent nepřebírá žádnou
odpovědnost za jednání jakékoliv osoby v důsledku spolehnutí se na správnost, úplnost a
relevantnost zde uvedených informací. Text níže neřeší možné dopady v oblasti pojistného
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
3.6.1. Fyzické osoby
Úrok (zahrnující jak úrokový výnos, tak výnos v podobě rozdílu mezi jmenovitou hodnotou
Dluhopisu vyplácenou při splatnosti, případně při předčasné splatnosti, a jeho nižším Emisním
kursem, dále v článcích 3.6.1 a 3.6.2 jako „úrok“) vyplácený fyzické osobě podléhá dani z
příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně („srážkové dani“). Sazba této srážkové
daně dle českých daňových předpisů činí 15 %. Emitent má jako plátce daně zákonnou
povinnost srazit a odvést srážkovou daň správci daně.
3.6.2. Právnické osoby a jiná uskupení
Úrok vyplácený právnické osobě (resp. útvaru, který podléhá zdanění jako by byl právnickou
osobou) nepodléhá srážkové dani, ale tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani
z příjmů právnických osob v sazbě 19 % (běžná sazba daně), 5 % (sazba daně pro základní
investiční fondy) nebo 0 % (sazba daně pro některé fondy penzijní společnosti nebo instituce
penzijního pojištění).
3.7. Promlčení
Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být poprvé uplatněna.
3.8. Administrátor a agent pro výpočty
3.8.1. Administrátor a Určená provozovna administrátora
(a) Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 3.8.2, je Administrátorem Conseq.
(b) Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 3.8.2, je určená provozovna a výplatní místo
Administrátora („Určená provozovna administrátora“) na následující adrese:
Conseq Investment Management, a.s.
Burzovní palác
Rybná 682/14
110 00 Praha 1
3.8.2. Změna Administrátora a Určené provozovny administrátora
(a) Emitent je oprávněn kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Administrátora. Emitent, resp.
Administrátor na základě Smlouvy s administrátorem, může kdykoli určit jinou nebo další
Určenou provozovnu administrátora. Tyto změny nesmí pro Vlastníky již vydaných
Dluhopisů znamenat zjevné zhoršení podmínek ve srovnání se stavem před změnou.
(b) Dojde-li ke změně Administrátora nebo Určené provozovny administrátora, oznámí
Emitent Vlastníkům dluhopisů změnu Administrátora nebo Určené provozovny
administrátora způsobem stanoveným v článku 3.10 spolu s úplným zněním Emisních
podmínek po této změně. Jakákoliv taková změna nabude účinnosti uplynutím lhůty 15
(patnácti) kalendářních dnů ode dne jejího oznámení, nebude-li v oznámení stanoveno
pozdější datum účinnosti. V každém případě však jakákoliv změna, která by jinak nabyla
účinnosti méně než 30 (třicet) kalendářních dnů před nebo po jakémkoliv Dni výplaty
nabude účinnosti až 30. (třicátým) kalendářním dnem po takovém Dni výplaty.
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(c) Bude-li se výše uvedená změna Administrátora nebo Určené provozovny administrátora
týkat postavení nebo zájmů Vlastníků dluhopisů, bude o takové změně rozhodovat
Schůze (jak je tento pojem definován v článku 3.11.1(a)(i)).
3.8.3. Vztah Administrátora k Vlastníkům dluhopisů
V souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy s administrátorem jedná
Administrátor jako zástupce Emitenta, za dluhy Emitenta plynoucí z Dluhopisů neručí a ani je
jinak nezajišťuje a není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů. Tím není dotčeno
postavení Administrátora podle Emisních podmínek.
3.8.4. Agent pro výpočty
(a) Nedojde-li ke změně v souladu s tímto článkem 3.8.4, je Agentem pro výpočty Conseq.
(b) Emitent je oprávněn kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Agenta pro výpočty. Pokud
dojde ke změně Agenta pro výpočty, Emitent oznámí tuto změnu Vlastníkům dluhopisů
způsobem stanoveným v článku 3.10.
3.8.5. Vztah Agenta pro výpočty k Vlastníkům dluhopisů
V souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Emitentem a
Agentem pro výpočty jedná Agent pro výpočty jako zástupce Emitenta a není v žádném
právním vztahu s Vlastníky dluhopisů.
3.9. Změny a vzdání se nároků
Emitent a Administrátor se mohou bez souhlasu Vlastníků dluhopisů dohodnout na:
(a) jakékoli změně kteréhokoli ustanovení Smlouvy s administrátorem, která (i) se nedotýká
obsahu Emisních podmínek, nebo která (ii) se sice obsahu Emisních podmínek dotýká, ale
je Emisními podmínkami předvídána, nebo (iii) jde o změnu formální, vedlejší nebo
technické povahy, změnu provedenou k opravě zřejmého omylu nebo změnu vyžadovanou
platnou právní úpravou, a
(b) jakékoli jiné změně a vzdání se nároků z jakéhokoli porušení některého z článků Smlouvy
s administrátorem, které podle rozumného názoru Emitenta a Administrátora nezpůsobí
újmu Vlastníkům dluhopisů.
3.10.Zpřístupnění emisních podmínek; oznámení
(a) Emisní podmínky jsou zpřístupněny v českém jazyce na internetových stránkách Emitenta
https://www.equabank.cz/ v sekci Důležité dokumenty/Povinně uveřejňované informace po
zadání příslušných přístupových údajů.
(b) Jakékoli oznámení Vlastníkům dluhopisů dle Emisních podmínek musí být zpřístupněno v
českém jazyce na internetových stránkách Emitenta https://www.equabank.cz/ v sekci
Důležité dokumenty/Povinně uveřejňované informace.
(c) Stanoví-li kogentní právní předpisy jiný způsob zpřístupnění oznámení podle těchto
Emisních podmínek, musí být oznámení zpřístupněno v souladu s těmito předpisy. V
případě zpřístupnění oznámení více přípustnými způsoby se za datum zpřístupnění
takového oznámení bude považovat datum prvního zpřístupnění.
(d) Jakékoli oznámení Emitentovi ve smyslu těchto Emisních podmínek bude řádně učiněno,
pokud bude doručeno na adresu:
Equa bank a.s.
Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00
nebo na jinou adresu, oznámenou Vlastníkům dluhopisů v souladu s tímto článkem 3.10.
3.11.Schůze vlastníků dluhopisů; změny emisních podmínek
3.11.1. Působnost a svolání Schůze
(a) Právo svolat Schůzi

51

PROSPEKT DLUHOPISŮ

(i)

Emitent nebo Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisů mohou svolat Schůzi
Vlastníků dluhopisů („Schůze“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech
Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami.

(ii) Organizačně a technicky Schůzi zajišťuje a náklady s ní spojené nese svolavatel,
pokud nejde o případ, kdy Emitent poruší povinnost svolat Schůzi podle článku
3.11.1(b) (v takovém případě jdou náklady na organizaci a svolání Schůze k tíži
Emitenta). Náklady spojené s účastí na Schůzi nese každý Vlastník dluhopisu sám.
(iii) Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisů, je povinen
nejpozději v den zpřístupnění oznámení o konání Schůze podle článku 3.11.1(c) (A)
doručit Administrátorovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů
opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpis z příslušné
evidence Emise, a (B) uhradit Administrátorovi zálohu na náklady související s jeho
službami ve vztahu ke Schůzi. Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného
bodu (A) a úhrada zálohy na náklady dle výše uvedeného bodu (B) předpokladem
pro řádné svolání Schůze.
(iv) Svolává-li Schůzi Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisů, je Emitent povinen
jim poskytnout veškerou nutnou součinnost.
(b) Schůze svolávaná Emitentem
(i)

Emitent je povinen neprodleně svolat Schůzi v případě návrhu změny nebo změn
Emisních podmínek (s výjimkou změn, ke kterým podle článku 3.11.5 není třeba
předchozí souhlas Schůze) a dalších případech stanovených v době svolání Schůze
Emisními podmínkami nebo kogentními právními předpisy („Změny zásadní
povahy“).

(ii) Emitent je povinen se Schůze zúčastnit a poskytnout informace nezbytné k
rozhodnutí či přijetí stanoviska Schůze.
(c) Oznámení o svolání Schůze a odvolání Schůze
(i)

Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen zpřístupnit, a to ve lhůtě nejpozději
15 (patnáct) kalendářních dnů před dnem konání Schůze způsobem stanoveným v
článku 3.10.

(ii) Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisů, jsou povinni
oznámení o svolání Schůze doručit také Emitentovi na adresu Určené provozovny
administrátora, a to tak, aby Emitent mohl zajistit jeho zpřístupnění způsobem
stanoveným v článkem 3.10, a to ve lhůtě alespoň 15 (patnáct) kalendářních dnů
před dnem konání Schůze.
(iii) Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň:
(A) obchodní firmu, IČO a sídlo Emitenta,
(B) označení Dluhopisů, minimálně v rozsahu název Dluhopisu, Datum emise a
ISIN,
(C) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místem konání Schůze může být
pouze místo v Praze, datum konání Schůze musí připadat na den, který je
Pracovním dnem a hodina začátku konání Schůze nesmí být dříve než v 10:00
hod. a později než v 17:00 hod.
(D) program jednání Schůze, včetně návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání
a případného návrhu změny Emisních podmínek a zdůvodnění změny Emisních
podmínek, a
(E) den, který je Rozhodným dnem pro účast na Schůzi (jak je tento pojem
definován v článku 3.11.2(a)(i)(A)).
(iv) Schůze zásadně rozhoduje pouze o záležitostech zařazených na navrhovaný
program jednání Schůze. Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program
jednání Schůze, lze na Schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech
Vlastníků dluhopisů oprávněných k hlasování na této Schůzi.

52

PROSPEKT DLUHOPISŮ

(v) Pokud odpadne důvod pro svolání Schůze, bude odvolána stejným způsobem, jakým
byla svolána.
3.11.2. Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní
(a) Rozhodný den pro účast na Schůzi
(i)

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní:
(A) Vlastník dluhopisu, na jehož účtu vlastníka vedeném v Evidenci byly Dluhopisy
evidovány ke konci dne, který předchází den konání Schůze o 7 (sedm)
kalendářních dnů („Rozhodný den pro účast na Schůzi“), nebo
(B) osoba, která se prokáže potvrzením od osoby, na jejímž účtu vedeném v
Evidenci byl příslušný počet Dluhopisů evidován k Rozhodnému dni pro účast
na Schůzi, či jiným věrohodným způsobem, že taková osoba je skutečným
vlastníkem Dluhopisu; toto potvrzení či tento věrohodný způsob musí být o
obsahu a formě uspokojivé pro Administrátora.
(Vlastník dluhopisu podle bodu (A) výše nebo osoba podle bodu (B) výše jako
„Osoba oprávněná k účasti na Schůzi“).

(ii) Jestliže se údaje na výpisu z evidence Emise liší od údajů na výpisu z majetkového
účtu, za rozhodující údaje se považují údaje na výpisu z evidence Emise.
(iii) K převodům Dluhopisů jejichž vypořádání bylo na příslušný účet vedený v Evidenci
zapsáno po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se pro účely práva účasti a hlasování
na dané Schůzi nepřihlíží.
(b) Dokumenty k účasti Vlastníka dluhopisu na Schůzi
(i)

Osoba oprávněná k účasti na Schůzi se účastní Schůze osobně, prostřednictvím osob
oprávněných jednat jejím jménem anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná
moc pro zastupování na Schůzi musí být písemná. Podpis(y) zmocnitele na plné moci
musí být úředně ověřen(y).

(ii) Fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. Statutární orgán Osoby oprávněné k
účasti na Schůzi, která je právnickou osobou, se prokáže průkazem totožnosti a
odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci
právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu; tento doklad nesmí být starší
než tři měsíce. V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření
provedeného v cizině se vyžaduje připojení příslušného vyššího nebo dalšího
ověření, resp. apostily dle Haagské úmluvy. Veškeré dokumenty vyhotovené v cizím
jazyce (jiném než slovenském) budou opatřeny úředním překladem do českého
jazyka.
(c) Hlasovací právo
(i)

Osoba oprávněná k účasti na Schůzi má na Schůzi takový počet hlasů z celkového
počtu hlasů, který odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů, které
tato osoba vlastnila k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi, a celkovou jmenovitou
hodnotou vydaných a k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi nesplacených
Dluhopisů s výjimkou Dluhopisů podle následujícího odstavce.

(ii) S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a
které k tomuto dni nezanikly z rozhodnutí Emitenta podle článku 3.4.5 , není spojeno
hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze.
(iii) Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce, nemůže Společný zástupce (jeli Osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) vykonávat hlasovací právo.
(d) Účast dalších osob na Schůzi
(i)

Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím
zmocněnce, a poskytnout informace nezbytné k rozhodnutí či přijetí stanoviska
Schůze. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze zástupci Administrátora, Společný
zástupce (není-li jinak osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) a hosté přizvaní
Emitentem a/nebo Administrátorem.
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3.11.3. Průběh Schůze, rozhodování Schůze
(a) Usnášeníschopnost
(i)

Schůze je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní Osoby oprávněné k účasti na
Schůzi, které byly k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi Vlastníky dluhopisů, jejichž
jmenovitá hodnota představuje k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi více než 30 %
jmenovité hodnoty nesplacené části Emise.

(ii) Před zahájením Schůze poskytne Emitent, sám nebo prostřednictvím
Administrátora, informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou v souladu s
těmito Emisními podmínkami oprávněni se Schůze účastnit a hlasovat na ní.
(b) Předseda Schůze
(i)

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda určený Emitentem.

(ii) Schůzi svolané Vlastníkem dluhopisu nebo Vlastníky dluhopisů předsedá předseda
zvolený prostou většinou hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi,
přičemž volba předsedy musí být prvním bodem programu takové Schůze. Do
zvolení předsedy předsedá takové Schůzi osoba určená svolavatelem.
(c) Společný zástupce
(i)

Ve vztahu k Emisi lze ustanovit společného zástupce všech Vlastníků dluhopisů
Emise („Společný zástupce“), na základě písemné smlouvy uzavřené nejpozději k
Datu emise mezi Společným zástupcem a Emitentem. O jmenování nebo o změně v
osobě Společného zástupce může kdykoli rozhodnout i Schůze, přičemž v takovém
případě musí rozhodnutí obsahovat údaje nutné k identifikaci Společného zástupce a
jeho označení jako Společného zástupce. Rozhodne-li Schůze o jmenování nebo o
změně v osobě Společného zástupce, je Emitent tímto rozhodnutím vázán.

(ii) Společný zástupce je oprávněn:
(A) uplatňovat jménem všech Vlastníků dluhopisů Emise práva spojená s Dluhopisy
v rozsahu vymezeném v rozhodnutí Schůze,
(B) kontrolovat plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta, a
(C) činit jménem všech Vlastníků dluhopisů Emise další úkony nebo jinak chránit
jejich zájmy, a to způsobem a v rozsahu stanovenými v rozhodnutí Schůze.
(iii) Při výkonu oprávnění podle předchozího odstavce jedná Společný zástupce vlastním
jménem ve prospěch Vlastníků dluhopisů a hledí se na něj, jako by byl věřitelem
každé pohledávky každého Vlastníka dluhopisu. V rozsahu, ve kterém uplatňuje
práva spojená s Dluhopisy Společný zástupce, s výjimkou hlasovacích práv, nemohou
Vlastníci dluhopisů Emise uplatňovat svá práva samostatně. Tím není dotčeno právo
Schůze odvolat Společného zástupce nebo určit jiného Společného zástupce.
(iv) Společný zástupce vykonává veškerá práva věřitele v souladu s Emisními
podmínkami nebo smlouvou podle článku 3.11.3(c)(i) vlastním jménem ve prospěch
Vlastníků dluhopisů.
(v) Společný zástupce je vždy vázán rozhodnutím Schůze přijatým alespoň prostou
většinou hlasů ohledně toho, jak má vykonávat práva z Dluhopisů a Emise.
(vi) Společný zástupce vykonává svou činnost s odbornou péčí, zejména jedná
kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Vlastníků dluhopisů.
(vii) Společného zástupce může Schůze stejným způsobem, jako byl jmenován, i odvolat
nebo jej nahradit jiným Společným zástupcem. Rozhoduje-li Schůze o odvolání
Společného zástupce nebo jeho nahrazení, nemůže Společný zástupce uplatňovat
hlasovací práva spojená s Dluhopisy Emise, které vlastní, a jeho hlasovací práva se
nezapočítávají do celkového počtu hlasů nutných k tomu, aby Schůze byla schopna
se usnášet. Dojde-li ke změně v osobě Společného zástupce, přecházejí práva a
povinnosti ze smlouvy podle článku 3.11.3(c)(i) a Emisních podmínek v plném
rozsahu na nového Společného zástupce.
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(viii) Společný zástupce je povinen před svým ustanovením do funkce oznámit
Vlastníkům dluhopisů skutečnosti, které by pro ně mohly mít význam pro posouzení,
zda je tu střet jejich zájmů se zájmem Společného zástupce, anebo takový střet hrozí.
Před jmenováním Společného zástupce do funkce Schůze ve svém usnesení rovněž
určí, jak se postupuje, dojde-li ke střetu zájmu Společného zástupce se zájmy
Vlastníků dluhopisů, anebo bude-li hrozit takový střet, po ustanovení Společného
zástupce do funkce.
(d) Rozhodování Schůze
(i)

Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení.

(ii) K přijetí usnesení, jímž se (A) schvaluje změna Emisních podmínek, ke které je podle
článku 3.11.5 třeba předchozí souhlas Schůze, nebo (B) jmenuje či odvolává
Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň 3/4 (tří čtvrtin) hlasů přítomných
Osob oprávněných k účasti na Schůzi. K přijetí ostatních usnesení stačí prostá
většina hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi, nestanoví-li
příslušný právní předpis jinak.
(e) Neusnášeníschopnost Schůze; náhradní Schůze
(i)

Pokud během 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze
usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna.

(ii) Byla-li rozpuštěna Schůze, která měla rozhodovat o změně Emisních podmínek,
svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6
(šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní
Schůze s nezměněným programem jednání oznámí Emitent Vlastníkům dluhopisů
postupem dle článku 3.10 nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla
svolána původní Schůze. Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na
podmínky uvedené v článku 3.11.3(a).
3.11.4. Zápis z jednání
(a) Zápis o Schůzi vypracuje svolavatel ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne jejího konání. V
zápisu se uvede průběh a závěry Schůze, zejména přijatá usnesení. Je-li svolavatelem
Schůze Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisů, musí být zápis ze Schůze doručen
Emitentovi na adresu Určené provozovny administrátora, tak, aby Emitent mohl řádně a
včas splnit svou povinnost dle článku 3.11.4(b) níže.
(b) Emitent je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna její
rozhodnutí způsobem stanoveným v článku 3.10. Zápis ze Schůze Emitent uschová do
doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici Vlastníkům dluhopisů k
nahlédnutí v běžné pracovní době v Určené provozovně administrátora.
(c) Pokud Schůze projednávala některou ze Změn zásadní povahy, musí být o Schůzi pořízen
notářský zápis. Pokud Schůze s některou z těchto Změn zásadní povahy souhlasila, uvedou
se v notářském zápisu jména těch Vlastníků dluhopisů, kteří se Změnou zásadní povahy
souhlasili, a počty kusů Dluhopisů, které každý z těchto Vlastníků dluhopisů měl ve svém
vlastnictví k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.
3.11.5. Změny Emisních podmínek
(a) Ke změně Emisních podmínek se vyžaduje předchozí souhlas Schůze, není-li dále
stanoveno jinak. Souhlas Schůze se nevyžaduje:
(i)

ke změně přímo vyvolané změnou právní úpravy, nebo

(ii) ke změně, která se netýká postavení nebo zájmů Vlastníků dluhopisů, mimo jiné ke
změně Agenta pro výpočty v souladu s článkem 3.8.4.
(b) Emitent bez zbytečného odkladu po změně Emisních podmínek zpřístupní způsobem
stanoveným v článku 3.10 tuto změnu Emisních podmínek a úplné znění Emisních
podmínek po provedené změně.
(c) Investor, který před zpřístupněním změny Emisních podmínek, ke které se vyžaduje
předchozí souhlas Schůze, souhlasil s koupí nebo s upsáním Dluhopisu a k tomuto
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Dluhopisu ještě nenabyl vlastnické právo, je oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve
lhůtě 5 (pět) Pracovních dnů poté, co je změna Emisních podmínek zpřístupněna.
3.12.Informační povinnost emitenta
(a) Emitent se zavazuje informovat Vlastníky dluhopisů o:
(i)

zahájení správního řízení s Emitentem ze strany ČNB, které se týká takových
nedostatků v činnosti Emitenta, pro které by mohla být Emitentovi:
(A) odňata bankovní licence,
(B) uloženo takové opatření k nápravě, které by mohlo významně zhoršit schopnost
Emitenta plnit dluhy vyplývající z Dluhopisů, nebo
(C) které podle názoru ČNB sděleného Emitentovi naplňuje znaky přestupku, za nějž
ČNB může uložit Emitentovi pokutu přesahující 50 000 000 Kč (padesát milionů
korun českých), a

(ii) výsledku tohoto správního řízení,
a to způsobem uvedeným v článku 3.10 a nejpozději do 1 (jednoho) týdne od dne, kdy
se o zahájení nebo skončení správního řízení dozví.
(b) Pokud nastane skutečnost (jiná než uvedená v článku 3.12 písm. (a)), která má podle názoru
Emitenta podstatný negativní dopad na schopnost Emitenta provádět Výplaty z dluhopisů,
Emitent musí informaci o takové skutečnosti oznámit Vlastníkům dluhopisů způsobem
uvedeným v článku 3.10 nejpozději do 20 (dvaceti) pracovních dnů po konci kalendářního
čtvrtletí, kdy taková skutečnost nastala; tuto povinnost Emitent nemá, pokud informace o
uvedené skutečnosti byly uveřejněny v rámci informační povinnosti Emitenta podle právních
předpisů a/nebo podle předpisů organizátora trhu, kde jsou Dluhopisy přijaty k obchodování.
(c) Povinnosti Emitenta vyplývající z donucujících ustanovení právních předpisů k ochraně
bankovního tajemství a k povinnosti mlčenlivosti tím nejsou dotčeny, Emitent plní informační
povinnost podle tohoto článku 3.12 způsobem nekolidujícím s ochranou bankovního tajemství
a povinností mlčenlivosti.
3.13.Dohled České národní banky
(a) Emitent je bankou ve smyslu § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů a jeho činnost podléhá bankovnímu dohledu ze strany ČNB.
(b) Tyto Emisní podmínky tvoří nedílnou součást Prospektu, který podléhá schválení ze strany
ČNB. Rozhodnutím o schválení Prospektu ČNB osvědčuje, že schválený Prospekt obsahuje
veškeré údaje vyžadované právními předpisy. ČNB neposuzuje pro účely obsahu Prospektu
hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Prospektu negarantuje
budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu
Dluhopisu.
3.14.Rozhodné právo, jazyk a rozhodování sporů
(a) Dluhopisy jsou vydávány podle právních předpisů České republiky, zejména Zákona o
podnikání na kapitálovém trhu a Zákona o dluhopisech. Práva a povinnosti vyplývající z
Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky.
(b) Tyto Emisní podmínky mohou být přeloženy do angličtiny, případně i do dalších jazyků. V
takovém případě, pokud dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující
česká verze.
(c) Jakékoli případné spory mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisů vyplývající z Dluhopisů, těchto
Emisních podmínek nebo s nimi související budou řešeny Městským soudem v Praze,
nestanoví-li donucující ustanovení příslušného právního předpisu něco jiného.
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* * *
Výkladová informace
Níže uvedená výkladová informace není součástí Emisních podmínek a slouží výhradně k intepretaci
některých jejich ustanovení:
(a) v souladu s čl. 3.11.1.(b)(i) Emisních podmínek bude Emitent povinen svolat Schůzi v případě
návrhu změny nebo změn Emisních podmínek (s výjimkou změn, ke kterým podle článku 3.11.5
není třeba předchozí souhlas Schůze) a dále (x) v případech, které budou do Emisních podmínek
v souladu s postupem předvídaným Emisními podmínkami a použitelnými právní předpisy
doplněny v budoucnu a (y) v případech, které budou v době svolání takové Schůze stanoveny
kogentními právní předpisy. Změny, pro které byla takto stanovena povinnost svolat Schůzi, se
považuji za Změny zásadní povahy;
(b) oprávněním Společného zástupce činit úkony jménem všech Vlastníků dluhopisů ve smyslu čl.
3.11.3.(c)(ii)(A) a (C) Emisních podmínek je nutno v souladu s výkladovým pravidlem ve smyslu
čl. 3.11.3.(c)(iii) Emisních podmínek rozumět oprávnění Společného zástupce jednat za Vlastníky
dluhopisů svým vlastním jménem a ve prospěch Vlastníků dluhopisů.

4.

INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM

Na webové adrese Emitenta (sekce "Důležité dokumenty/Povinně uveřejňované informace") lze nalézt
následující informace zahrnuté do tohoto Prospektu odkazem:
Informace

Dokument

Konsolidovaná IFRS účetní závěrka
Emitenta za účetní období končící
31. 12. 2018

Konsolidovaná IFRS účetní závěrka 2018

Konsolidovaná IFRS účetní závěrka
Emitenta za účetní období končící
31. 12. 2017

Konsolidovaná IFRS účetní závěrka 2017

Výrok auditora ke konsolidované IFRS
účetní závěrce Emitenta za účetní
období končící 31. 12. 2018

Konsolidovaná IFRS účetní závěrka 2018

Výrok auditora ke konsolidované IFRS
účetní závěrce Emitenta za účetní
období končící 31. 12. 2017

Konsolidovaná IFRS účetní závěrka 2017

Konsolidovaná IFRS pololetní účetní
závěrka Emitenta k 30. 6. 2019
prověřená auditorem v souladu
s mezinárodním standardem pro
prověrky ISRE 2410

Pololetní zpráva emitenta za období 6
měsíců končící 30. 6. 2019

12 - 81

Zpráva nezávislého auditora ke
zkrácené konsolidované mezitímní
účetní závěrce k 30. 6. 2019.

Pololetní zpráva emitenta za období 6
měsíců končící 30. 6. 2019

82 - 84

Konsolidovaná IFRS pololetní účetní
závěrka Emitenta k 30. 6. 2018
prověřená auditorem v souladu
s mezinárodním standardem pro
prověrky ISRE 2410

Pololetní zpráva emitenta za období 6
měsíců končící 30. 6. 2018

11 - 79

Zpráva nezávislého auditora ke
zkrácené konsolidované mezitímní

Pololetní zpráva emitenta za období 6
měsíců končící 30. 6. 2018

80 - 82
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45 - 120

112 - 172

121 - 128

101 - 107

PROSPEKT DLUHOPISŮ

účetní závěrce k 30. 6. 2018.
List I. Část 6
Neauditované individuální finanční
Čtvrtletní informace o emitentovi k 30. 9.
List I. Část 7
údaje Emitenta k 30. 9. 2019
2019 – 1. část
Auditovanou konsolidovanou IFRS účetní závěrku za rok 2018, včetně výroku auditora a IFRS údajů za

rok 2018, lze nalézt na: https://www.equabank.cz/download/1335-vyrocni-zprava-equa-2018.pdf
Auditovanou konsolidovanou IFRS účetní závěrku za rok 2017, včetně výroku auditora a IFRS údajů za
rok 2017, lze nalézt na: https://www.equabank.cz/download/1134-vyrocni-zprava-equa-cz-2017.pdf
Pololetní zpráva emitenta za období 6 měsíců končící 30. 6. 2019, lze nalézt na:
https://www.equabank.cz/download/1448-pololetni-zprava-emitenta-k-30062019.pdf
Pololetní zpráva emitenta za období 6 měsíců končící 30. 6. 2018, lze nalézt na:
https://www.equabank.cz/download/1214-pololetni-zprava-emitenta-k-30062018.pdf
Neauditované individuální finanční údaje Emitenta k 30. 9. 2019 lez nalézt na:
https://www.equabank.cz/download/1510-ctvrtletni-informace-o-bance-2019-1q-cast-1.xlsx
Části dokumentů zmíněných výše, které nebyly do tohoto Prospektu zahrnuty odkazem, buď nejsou
pro investory významné nebo jsou informace v nich obsažené zmíněny v jiné části tohoto Prospektu.
Veškeré výše uvedené dokumenty jsou rovněž k dispozici k nahlédnutí v pracovní době v sídle
Emitenta na adrese Karolinská 661/4, 186 00 Praha
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6.

OPRÁVNĚNÍ AUDITOŘI

Účetní závěrky Emitenta za roky 2018 a 2017 byly auditovány:
obchodní firma:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

číslo osvědčení:

71

sídlo auditora:

Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

IČO:

496 19 187

auditor:

Ing. Veronika Strolená, č. osvědčení 2195

členství v profesní organizaci:

Komora auditorů České republiky

Auditor ověřil účetní závěrky Emitenta za roky 2018 a 2017 a vydal k nim výrok "bez výhrad".
Auditor, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., nemá dle nejlepšího vědomí Emitenta jakýkoli
významný zájem v Emitentovi. Pro účely tohoto prohlášení Emitent, mimo jiné, zvážil následující
skutečnosti ve vztahu k auditorovi: případné (i) vlastnictví akcií vydaných Emitentem nebo akcií či
podílů společností tvořících s Emitentem koncern, nebo jakýchkoli opcí k nabytí či upsání takových
akcií či podílů, (ii) zaměstnání u Emitenta nebo jakoukoli kompenzaci od Emitenta a (iii) členství v
orgánech Emitenta a (iv) vztah k Vedoucímu manažerovi anebo přijetí Dluhopisů k obchodování na
Regulovaném trhu BCPP.
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7.

ÚDAJE O EMITENTOVI

7.1. Historie a vývoj emitenta
Equa bank vznikla a byla zapsána do obchodního rejstříku dne 6. 1. 1993 jako IC Banka, a.s., která
zahájila svoji obchodní činnost v dubnu 1994. V květnu 2007 byla IC Banka, a.s., převzata italskou
bankovní skupinou Banco Popolare a dne 10. 9. 2007 byla přejmenována na Banco Popolare Česká
republika, a.s. V červnu 2011 byla banka převzata společností Equa Group Limited se sídlem B2,
Industry Street, Qormi, QRM 3000, Maltská republika, která je jediným akcionářem banky. Následně
byla banka dne 27. 6. 2011 přejmenována na Equa bank a.s. Banka se zabývá především retailovým a
podnikovým bankovnictvím.
obchodní firma:

Equa bank a.s.

sídlo:

Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Česká
republika

internetové stránky:

www.equabank.cz

rozhodné právo:

právní řád České republiky

telefon:

+420 222 010 111

IČO:

471 16 102

LEI:

31570 01000 00000 26673

DIČ:

CZ47116102

datum založení:

6. 1. 1993

datum vzniku:

6. 1. 1993

doba trvání:

na dobu neurčitou

právní forma:

akciová společnost (a.s.)

právní předpis, podle kterého byl Emitent založen:

zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

místo registrace:

obchodní rejstřík vedený Městským soudem
v Praze

spisová značka u rejstříkového soudu:

B 1830

Emitent se při výkonu své činnosti řídí v České republice aplikovatelnými právními předpisy, zejména
Zákonem o bankách, Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, Občanským zákoníkem, Zákonem o
obchodních korporacích a předpisy upravujícími působení bank na bankovním a kapitálovém trhu.

7.2. Nedávné události specifické pro emitenta
Emitent plní veškeré své dluhy řádně a včas. Emitent si není vědom jakékoli pro něj specifické nedávné
události, která by měla podstatný význam při hodnocení platební schopnosti Emitenta.
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7.3. Struktura výpůjček a úvěrů
Od posledního finančního roku Emitenta nedošlo k žádné významné změně struktury financování
Emitenta. Emitent jako takový není závislý na financování z kapitálových trhů, protože klientská
depozita a vlastní kapitál dohromady převyšují klientské úvěry. Model financování Emitenta těží ze
silné a stabilní klientské základny, kterou tvoří 49,6 miliardy Kč klientských vkladů k 30. červnu 2019.

7.4. Popis financování činností emitenta
Banka má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. Zdroje financování jsou tvořeny především
z prostředků na běžných a spořicích účtech retailových i firemních klientů, na termínovaných
vkladech s různou splatností a dále také z vlastního kapitálu Banky. Další zdroje financování pochází
z kapitálového trhu - Banka v červnu 2017 emitovala hypoteční zástavní listy v objemu 600 mil. Kč
a v září 2018 další v objemu 500 mil. Kč.

8.

PŘEHLED PODNIKÁNÍ

Equa bank je univerzální bankou, jejíž strategií je nabízet jednoduché, srozumitelné a transparentní
produkty a služby každodenního bankovnictví jak na straně depozit, tak úvěrů. Orientuje se na všechny
klientské segmenty - občany, podnikatele, malé a střední podniky. Mezi hlavní nabízené služby a
produkty patří běžné a spořicí účty, termínované vklady, víceměnové platební karty, hypotéky,
termínované vklady, spotřebitelské půjčky, investice, podnikatelské úvěry a prodej produktů třetích
stran. Equa bank je moderní mladá banka s velkým důrazem na kvalitu poskytovaných služeb a
pohodlí zákazníka. Zakládá si na vícekanálové strategii s důrazem na online kanál – internet a mobilní
bankovnictví, který je podporován rozsáhlou pobočkovou sítí.
8.1. Hlavní činnosti
Banka působí jako univerzální banka na českém trhu a nabízí služby osobního i firemního
bankovnictví (právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé).

8.1.1. Produkty retailového bankovnictví
i.
Běžné účty
Běžný účet slouží jako základní bankovní produkt pro poskytnutí dalších bankovních
produktů. Běžný účet je nabízen jak v CZK, tak i v EUR a USD s debetní kartou. Banka nezřizuje
anonymní účty, společné účty pro vícero majitelů ani účty/karty pro disponenty. Finanční
prostředky na běžném účtu nejsou vázány výpovědní lhůtou.

ii.

Spořicí účty

Spořicí účet slouží pro vyšší zhodnocení volných finančních prostředků než na běžném účtu.
Spořicí účet je nabízen ve třech variantách. Standardní spořicí účet, vedený v CZK, spořicí účet
HIT, a spořicí účet EXTRA vedený v EUR. Volné finanční prostředky jsou vedeny odděleně od
běžného účtu. Finanční prostředky na spořicím účtu nejsou vázány výpovědní lhůtou.

iii.

Termínované vklady
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Termínovaný vklad je nabízen jak v CZK, tak i v EUR a USD. Minimální vklad je 20 000 Kč /1
000 EUR /1 000 USD. Doba splatnosti termínovaných vkladů je 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48 a 60
měsíců (poslední dva tenory pouze pro vklady v CZK).

iv.

Hypotéky

Refinancování hypotéky - jedná se o hypoteční úvěr určený na refinancování úvěru u jiné
bankovní či nebankovní instituce na účely spojené s bydlením se splatností do 30 let.
Účelová hypotéka – je hypotéka poskytnutá za účelem koupě, výstavby, rekonstrukce nebo
vypořádání majetkových práv k rezidenční nemovitosti (byt, rodinný dům) nebo nemovitosti
určené k individuální rekreaci. Splatnost účelové hypotéky je maximálně 30 let.
Neúčelová hypotéka – je hypotéka poskytnutá bez dokladování účelu použití prostředků z
hypotečního úvěru se splatností do 20 let.

v.

Spotřebitelské úvěry

Standard - Minutová půjčka – jedná se o neúčelovou nezajištěnou půjčku se splatností do 10
let.
Refinancování – Repůjčka - je primárně účelová půjčka, která slouží k refinancování stávající
půjčky v jiné bankovní či nebankovní instituci. Splatnost do 10 let.
Konsolidace – Repůjčka - představena v roce 2015. Produkt je vhodný k refinancování
spotřebitelských půjček, kreditních karet a kontokorentů v jiných finančních a nefinančních
institucích. Splatnost do 10 let.
Kontokorent – představen v lednu roku 2017. Produkt je koncipován standardně jako
povolený debet na běžném účtu a je vhodný pro financování výdajů krátkodobé povahy.

vi.

Pojištění

Equa bank v oblasti pojištění poskytuje produkty partnerských pojišťoven, a to pojištění
zneužití platební karty, cestovní pojištění k platební kartě, pojištění právní ochrany řidičů,
pojištění zdravotní asistence, pojištění domácí asistence, pojištění výdajů, pojištění schopnosti
splácet hypotéku, pojištění schopnosti splácet půjčku.

vii.

Nové produkty – investiční fondy

Equa bank uvedla na trh unikátní nabídkou on-line investování do investičních fondů.
Investování funguje velmi jednoduše a návodně. Celý proces je postaven na plánování
investičních cílů, jako je například přilepšení na stáří nebo tvorba finanční rezervy. Pro snazší
nastavení investice má na výběr čtyři přednastavené investiční přístupy, které se liší mírou
očekávaného výnosu a rizika. Investovat přitom může do korunových fondů od renomovaných
a důvěryhodných správcovských společností.
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8.1.2. Produkty firemního bankovnictví
i.
Běžné účty
Běžný účet je určený pro fyzické osoby podnikající a pro právnické osoby. Běžný účet je
využíván pro pokrytí každodenních podnikatelských potřeb v oblasti platebního styku. Na
běžném účtu banka neposkytuje hotovostní platební styk. Klient pro svou potřebu může
využívat více účtů – jejich počet není nijak limitován. Běžný účet je možné obsluhovat
prostřednictvím internetového bankovnictví a dále prostřednictvím platební karty.
Internetové bankovnictví slouží k obsluze účtů, zadávání tuzemských a zahraničních plateb a
opakovaných plateb a zakládání/servisu/rušení jednotlivých produktů (platebních karet,
spořicích účtů s/bez výpovědní lhůtou/y a termínovaných vkladů). V rámci jednoho
internetového bankovnictví je možné ovládat více účtů, k dispozici je tzv. disponentský model,
který umožňuje nastavení různých oprávnění pro jednotlivé uživatele. Internetové
bankovnictví umožňuje napojení na účetní systém klienta a funguje 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu.
Platební karta Debit MasterCard Commercial je mezinárodní debetní platební karta, kterou je
možné vydat k běžným účtům vedeným v CZK, EUR a USD. Platební karta je bezkontaktní,
umožňuje platby na internetu a je určena jak pro majitele účtu, tak pro jednotlivé zmocněnce.
K dispozici je několik typů běžných účtů vedených v CZK, EUR a USD.
Běžný účet v CZK - Běžný účet (určený pro fyzické osoby podnikatele a pro právnické osoby),
All inclusive (oproti běžnému účtu mají klienti zdarma všechny odchozí tuzemské platby
v rámci paušálního měsíčního poplatku), Běžný účet TRADE (klienti platí minimální poplatek
za příchozí i odchozí SEPA platbu / Europlatbu), Běžný účet SECTOR (určený pro vybranou
skupinu klientů), Běžný účet Rodinná firma (Běžný účet pro podporu rodinného podnikání,
který nabízí nadstandardní výhody).
Běžný účet v EUR a USD - tento běžný účet slouží hlavně pro pokrytí každodenních
podnikatelských potřeb v oblasti zahraničního platebního styku, případně se dá využít pro
tuzemské platby v cizí měně.
Účet advokátní/notářské úschovy – tento produkt je určený pro advokáty a notáře (CZ-NACE
691000). Účet úschovy slouží pro uložení peněžních prostředků svěřených advokátovi/notáři
do úschovy třetí osobou – finanční prostředky na účtu úschovy nejsou majetkem
advokáta/notáře. Vklad a výběr se uskutečňuje bezhotovostním převodem. Na jednom účtu
úschovy může být pouze jedna úschova. Účet je poskytován jak v CZK, tak i v EUR a USD.
Vázaný účet - je určen pro různé typy obchodů (např. koupě nemovitosti, obchodního podílu
atd.), přičemž prodávající a kupující uzavřou smlouvu s bankou, která zajistí řádné vypořádání
kupní ceny nebo její části mezi prodávajícím a kupujícím. Banka váže prostředky na účtu až do
doby, kdy jsou splněny všechny podmínky uvedené ve smlouvě. Banka vyplatí prostředky
příjemci po splnění daných podmínek. Účet je poskytován jak v CZK, tak i v EUR a USD.
Účet základního kapitálu - Speciální typ běžného účtu sloužící ke složení základního kapitálu
před vznikem společnosti, resp. zápisem do obchodního rejstříku, nebo k navýšení základního
kapitálu společnosti. Účet je poskytován pouze v CZK.

ii.

Spořicí účty

Spořicí účet v CZK, EUR, USD - slouží pro vyšší zhodnocení volných finančních prostředků než
na běžném účtu. Volné finanční prostředky jsou vedeny odděleně od běžného účtu na spořicím
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účtu. Spořicí účet může mít klient v dané měně pouze jeden a k tomuto účtu není nutné mít
otevřený běžný účet.
Spořicí účet s výpovědní lhůtou v CZK - Spořicí účet s výpovědní lhůtou slouží pro vyšší
zhodnocení finančních prostředků než na běžném nebo spořicím účtu. Finanční prostředky
jsou vedeny odděleně od běžného/spořicího účtu. Spořicí účet s výpovědní lhůtou může mít
klient pouze jeden a k účtu není nutné mít otevřený běžný/spořicí účet. Délka výpovědní lhůty
je 33 dnů.

iii.

Termínované vklady

Jednorázový termínovaný vklad (JTV) - slouží ke zhodnocení finančních prostředků, vyššímu
než umožňuje spořicí účet, a to v návaznosti na délku trvání tohoto vkladu. Je poskytován
v CZK, EUR a USD. Úroková sazba zůstává neměnná po celou dobu trvání vkladu. Se složenými
finančními prostředky není možné po dobu trvání vkladu nakládat s výjimkou předčasného
ukončení vkladu spojeného se zaplacením poplatku za předčasný výběr. Počet termínovaných
vkladů není omezen. Pro založení JTV je podmínkou vedení běžného účtu v dané měně.

iv.

Provozní a investiční úvěry

Investiční úvěr - Investiční úvěry jsou určeny na pořízení či investici do dlouhodobého
hmotného majetku — staveb vč. jejich pořízení či rekonstrukce, strojů a zařízení či jejich
souborů, dopravních prostředků apod. Investiční úvěry jsou poskytovány v CZK a EUR.
Minimální výše úvěru je 300 tis., maximální výše je 150 mil. Kč a doba splatnosti 15 let.
Provozní úvěr - Provozní úvěry jsou určeny k financování oběžných aktiv, zejména k pokrytí
časového nesouladu mezi placením závazků a inkasem pohledávek, předzásobení
materiálem či zbožím, na provozní financování výroby apod. Provozní úvěry jsou poskytovány
v CZK a EUR a to buď na revolvingovém, nebo kontokorentním účtu. Minimální výše úvěru je
300 tis. Kč, maximální výše je 150 mil. Kč a doba splatnosti až 48 měsíců (v případě
opakovaného/revolvingového čerpání) s možností pravidelné prolongace úvěru v případě
plnění všech smluvních podmínek.
Malý podnikatelský úvěr - Je nabízená varianta splátkového a kontokorentního úvěru, který
může být zajištěný i nezajištěný. Úvěr je určen pro fyzické osoby podnikající, profesní skupiny
a menší obchodní společnosti primárně s ročním obratem/příjmy z podnikání do 70 mil. Kč.
Minimální výše úvěru je 150 000 Kč a maximální 10 000 000 Kč. Úvěr je poskytován pouze
v CZK.
 Splátkový nezajištěný - Účel financování: typicky na pořízení dlouhodobého hmotného
majetku, úvěr může být poskytnutý buď jako neúčelový, účelový nebo kombinace
účelového a neúčelového úvěru. Výše úvěru je buď 150 000 – 500 000 Kč v případě
předložení jednoho daňového přiznání nebo 150 000 – 1 000 000 Kč v případě předložení
dvou daňových přiznání a pro klienty ze segmentu vybraných profesních skupin (VPS).
Doba splatnosti je v rozmezí 36 (12 v případě VPS) – 84 měsíců.


Kontokorent nezajištěný - Jedná se o neúčelový úvěr. Výše úvěru je od 150 000 Kč do
500 000 Kč. Pro vybrané profesní skupiny je výše úvěru až do 1 000 000 Kč. Úvěr je
poskytován na 12 měsíců s automatickou prolongací v případě plnění smluvních
podmínek.



Splátkový zajištěný - Účel financování: typicky na pořízení dlouhodobého hmotného
majetku, úvěr může být poskytnut buď jako neúčelový, účelový nebo kombinace
účelového a neúčelového úvěru. Typické zajištění je komerční nebo obytná nemovitost.
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Výše úvěru je buď 150 000 – 3 000 000 Kč v případě předložení jednoho daňového
přiznání nebo 150 000 – 10 000 000 Kč v případě předložení dvou daňových
přiznání/VPS. Doba splatnosti je 12 – 180 měsíců.
Kontokorent zajištěný – Jedná se o neúčelový úvěr. Typické zajištění je komerční nebo
obytná nemovitost. Výše úvěru je buď 150 000 – 1 000 000 Kč v případě předložení
jednoho daňového přiznání nebo 150 000 – 2 000 000 Kč v případě předložení dvou
daňových přiznání. Pro vybrané profesní skupiny je výše úvěru až do 3 000 000 Kč. Úvěr
je poskytován na 12 měsíců s automatickou prolongací v případě plnění smluvních
podmínek.



v.

Nemovitostní financování a nemovitostní financování výstavby

Nemovitostní a projektové financování je určené jak pro subjekty s historií, tak pro účelově
založené společnosti. Úvěry jsou spláceny buď z pronájmů, nebo z prodeje financované
nemovitosti. Účelem úvěru je buď financování nákupu nemovitosti, rekonstrukce a rozšíření
stávajících nemovitostí nebo výstavba nemovitostí. Úvěry jsou poskytovány v CZK nebo v EUR.
Maximální výše úvěru je 150 mil. Kč, maximální doba splácení je 20 let.
Speciální kategorií nemovitostního financování je poskytování úvěrů na rekonstrukci,
privatizaci a výstavbu bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek.

vi.

Projektové financování

Jedná se o financování nejen nemovitostních projektů, ale také dalších projektů v rámci
různých odvětví, především v oblasti energetiky včetně obnovitelných zdrojů energie,
infrastruktury atd. Úvěry jsou poskytovány v CZK nebo v EUR. Maximální výše úvěru je 150
mil. Kč, maximální doba splácení je 18 let.

vii.

Strukturované úvěry

Úvěry poskytnuté společně s ostatními bankami prostřednictvím syndikovaného úvěru. Equa
bank nikdy nebyla v pozici aranžéra úvěru. Úvěry byly poskytovány v CZK nebo v EUR.
Maximální výše úvěru je 150 mil. Kč.

viii.

Bankovní záruky

Bankovní záruka je využívána jako nástroj pro zmírnění obchodních rizik. Jedná se o písemné
prohlášení banky, že uspokojí věřitele do výše určené peněžní částky dle obsahu záruční
listiny, jestliže dlužník nesplní svůj závazek nebo jestliže budou splněny jiné podmínky
stanovené v záruční listině. Základem bankovní záruky je záruční listina, ve které si strany určí
rozsah ručení a další podmínky s ručením spojené. Bankovní záruky jsou buď platební (za
zaplacení, za nájemné, na mýtné, za úvěr) nebo neplatební (za nabídku, za splnění smlouvy,
za zádržné, za vrácení akontace). Bankovní záruky jsou nabízeny v CZK nebo EUR. V případě
častého využívání bankovních záruk je možné zřídit rámce na bankovní záruky.
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8.2. Hlavní trhy
8.2.1. Retailové bankovnictví
V oblasti retailového bankovnictví Emitent působí pouze na českém trhu.

i.

Hypotéky

Tržní podíl na nově poskytnutých hypotečních úvěrech měřený statistikou Hypoindex dosáhl
v prvním pololetí 2019 2,8 %, oproti 1,9 % v roce 2018. Equa bank k prodeji hypoték využívá
jak vlastní pobočkovou síť tak externí finanční zprostředkovatele.
Objemy nově sjednaných hypoték (mil. Kč)
Trh ČR*
Equa bank
%

01-06/2019
83 597
2 353
2,8%

01-06/2018
104 718
2 012
1,9%

2018
218 411
4 995
2,3%

2017
225 798
4 349
1,9%

(zdroj: https://www.hypoindex.cz/hypoindex-vyvoj)

ii.

Spotřebitelské úvěry

Tržní podíl na nově poskytnutých spotřebitelských úvěrech měření statistikou ČNB vzrostl
v prvním pololetí roku 2019 na 7,5% oproti 6,1 % v roce 2018. Equa bank k prodeji
spotřebitelských půjček využívá vlastní pobočkovou síť, online prostřednictvím webu,
přidružených (affiliate) partnerů a internetového bankovnictví a externí finanční
zprostředkovatele.
Objemy nově sjednaných spotřebitelských úvěrů (mil. Kč)
01-06/2019
Trh ČR*
Equa bank
%

01-06/2018

62 661
4 707
7,5%

59 521
3 613
6,1%

2018

2017

116 009
7 497
6,5%

118 113
6 406
5,4%

(zdroj:https:// https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=AAABAA&p_sestuid=&p_lang=CS)

iii.

Depozitní produkty

Tržní podíl objemu depozit domácností dosáhl k prvnímu pololetí 2019 1,6 %. Podíl objemu
netermínovaných vkladů činil 1,9 %, zatímco podíl objemu termínovaných vkladů byl nižší a to
0,5 %.
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Objem depozit podle časového hlediska (mil. Kč)
30. 6. 2019

31. 12. 2018

31. 12.
2017

1 920 862

1 997 568

1 819 797

34 224

36 748

31 676

1,8%

1,8%

1,7%

546 174

560 884

550 410

2 600

2 917

2 629

0,5%

0,5%

0,5%

2 467 036

2 558 451

2 370 207

36 824

39 665

34 305

1,5%

1,6%

1,4%

30. 6. 2018

Netermínované vklady
2 063 480
Trh ČR
Equa
39 243
bank
1,9%
%
Termínované vklady
575 617
Trh ČR
Equa
2 797
bank
0,5%
%
Celkem
2 639 097
Trh ČR
Equa
42 040
bank
1,6%
%

(zdroj: https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=13283&p_strid=AABCAE&p_lang=CS)

8.2.2. Firemní bankovnictví
V oblasti firemního bankovnictví Emitent působí pouze na českém trhu. Emitent své služby
nabízí prostřednictvím celorepublikové sítě poboček (depozitní produkty), a dále
prostřednictvím jedenácti firemních center (především firemní úvěry). Na pobočkách banky
firemní zákazníky obsluhují osobní bankéři, veškeré depozitní produkty je také možné založit
prostřednictvím webové aplikace bez nutnosti navštívit pobočku banky. Jednotlivé produkty
může zákazník spravovat prostřednictvím internetového bankovnictví. Firemní bankéři
obsluhují firemní zákazníky z firemních center. Equa bank spolupracuje také s celou řadou
externích poradců v oblasti doporučování potenciálních zákazníků.
i.

Úvěry

Trh firemních úvěrů zaznamenal v roce 2018 růst o 5,8 %, který vyplýval jak z růstu české
ekonomiky a jím taženého růstu poptávky firem po úvěrech, tak z rostoucí konkurence mezi
jednotlivými bankami a z ní vyplývající rostoucí nabídky firemních úvěrů a uvolňování
rizikových standardů jednotlivých bank. Tento růst pokračoval i v prvním půlroku 2019, kdy
trh firemních úvěrů vzrostl meziročně o 3,5 %.
Na trhu jsou poskytovány úvěry jak v CZK, tak v cizích měnách (převážně EUR). Na konci
prvního půlroku 2019 bylo poskytnuto 1 494 mld. Kč úvěrů, z toho bylo 70,5 % úvěrů
poskytnutých v CZK. Největší segment firemních úvěrů tvoří úvěry poskytnuté Nefinančním
podnikům – ke konci prvního půlroku 2019 se jednalo o 1 102 mld. Kč, což je 74 % z celkového
objemu poskytnutých úvěrů.
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Trh firemních úvěrů se skládá z jednotlivých segmentů (viz tabulky níže).
Stav úvěrů v CZK a cizích měnách (mil. Kč)

Nefinanční
podniky
Finanční instituce
Vládní instituce
Živnosti
SVJ
Neziskové
instituce
CELKEM

30. 6. 2019

30. 6. 2018

31. 12.
2018

31. 12.
2017

1 102 427

1 064 985

1 080 265

1 021 963

250 901
45 047
44 518
48 646

242 288
43 190
41 848
48 986

206 292
48 818
42 547
49 660

193 282
44 369
40 271
49 950

3 082

3 003

3 172

2 653

1 494 621

1 444 300

1 430 754

1 352 489

30. 6. 2018

31. 12.
2018

31. 12.
2017

Stav úvěrů pouze v CZK (mil. Kč)
30. 6. 2019
Nefinanční
podniky
Finanční instituce
Vládní instituce
Živnosti
SVJ
Neziskové
instituce
CELKEM

758 155

742 113

744 127

719 824

156 249
44 048
43 567
48 646

149 406
41 872
40 852
48 986

143 710
47 651
41 608
49 660

139 704
42 786
39 364
49 950

3 061

2 996

3 154

2 649

1 053 725

1 026 224

1 029 910

994 277

(zdroj: https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=AABBAA&p_sestuid=&p_lang=CS)

Equa bank působí na trhu firemních úvěrů od roku 2012. K 30. 6. 2019 představuje objem
poskytnutých úvěrů 13,2 mld. Kč, převážná většina je denominována v Kč. Tržní podíl Equa
bank byl na konci prvního půlroku 2019 na 0,9 %.

Úvěry se selháním v %
30. 6. 2019
Nefinanční
podniky
Finanční instituce
Vládní instituce
Živnosti
SVJ
Neziskové
instituce
CELKEM

30. 6. 2018

31. 12.
2018

31. 12.
2017

3,5%

3,6%

3,6%

4,2%

0,4%
0,0%
4,4%
0,1%

0,5%
0,1%
6,0%
0,1%

0,5%
0,0%
5,0%
0,1%

0,5%
0,1%
6,7%
0,1%

2,5%

3,5%

3,6%

3,1%

2,8%

2,9%

2,9%

3,5%

(zdroj: https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=AABBAE&p_sestuid=&p_lang=CS )

V souvislosti se zlepšující se kondicí české ekonomiky klesá podíl úvěrů se selháním, na konci
prvního půlroku 2019 se celkový podíl úvěrů se selháním snížil na 2,8 % z hodnoty 2,9 % na
konci roku 2018.
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ii.

Depozitní produkty

Trh firemních depozit zaznamenal v roce 2018 růst o 5,3 %, který byl tažen především růstem
vkladů Finančních institucí o 9%. Růst trhu firemních depozit pokračuje i v prvním půlroku
2019 (o 19,1%), kdy je tažen především Vládními institucemi a Finančními institucemi.
Na trhu jsou poskytována depozita jak v CZK, tak v cizích měnách (převážně EUR). Na konci
prvního půlroku 2019 bylo u bank uloženo 2 257 mld. Kč vkladů, z toho bylo 87 % depozit
v CZK. Největší segment firemních vkladů tvoří depozita uložená Nefinančními podniky –
v prvním půlroku 2019 se jednalo o 1 037 mld. Kč, což je 46 % z celkového objemu vkladů. Trh
firemních depozit se skládá z jednotlivých segmentů (viz tabulky níže).
Depozita v CZK a cizích měnách (mil. Kč)
30. 6. 2019
Nefinanční
podniky
Finanční instituce
Vládní instituce
Živnosti
SVJ
Neziskové
instituce
CELKEM

30. 6. 2018

31. 12.
2018

31. 12.
2017

1 036 895

983 925

1 041 190

996 981

337 033
630 839
143 872
58 327

303 671
371 808
136 414
54 050

282 530
278 757
139 734
58 993

260 317
264 709
133 375
53 680

49 719

44 606

39 788

39 686

2 256 684

1 894 473

1 840 991

1 748 747

30. 6. 2018

31. 12.
2018

31. 12.
2017

Depozita pouze v CZK (mil. Kč)
30. 6. 2019
Nefinanční
podniky
Finanční instituce
Vládní instituce
Živnosti
SVJ
Neziskové
instituce
CELKEM

792 851

783 563

824 284

804 232

305 126
622 268
137 135
58 327

272 952
364 112
131 135
54 050

258 502
272 672
134 065
58 993

245 582
261 124
127 968
53 680

47 653

43 003

37 956

38 157

1 963 360

1 648 815

1 586 473

1 530 743

(zdroj: https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=AABCAA&p_sestuid=&p_lang=CS)

Equa bank působí na trhu firemních vkladů od roku 2011. K 30. 6. 2019 představuje objem
firemních vkladů 7,8 mld. Kč, převážná většina je denominována v Kč. Tržní podíl Equa bank
byl na konci prvního půlroku 2019 na 0,4%.
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9.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Níže je uveden graf zobrazující strukturu Skupiny Equa:

Emitent je jedinou bankou skupiny Equa a zároveň konsolidující účetní jednotkou, jak je
definováno v grafu skupiny Equa bank.
Banka působí na českém trhu jako banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, od roku
1993 a je osobou ovládanou ve smyslu § 74 odst. 1 ZoK. Jediným akcionářem Banky je
společnost Equa Group Limited, se sídlem Qormi, B2, Industry Street, QRM3000, Maltská
republika, registrační číslo: C48269 (dále jen „Jediný akcionář“ nebo „EGL“). Jediný akcionář
Banky k 31.12.2019 vlastnil 2 259 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 1 000 000,- Kč a 10 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
100 000,- Kč, což představovalo 100% podíl na základním kapitálu Banky.
Ovládající osobou Banky je společnost Equa Holdings Limited, se sídlem Ground Floor,
Cambridge House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey, GY11WD, registrační číslo: 66387,
mateřská společnost EGL (dále jen „Ovládající osoba“ nebo „EHL“). Povaha kontroly ze strany
ovládající osoby vyplývá ze 100% podílu na hlasovacích právech ve společnosti EGL. Z povahy
private equity (tj. investice soukromého kapitálu a rozmělnění vlastnické struktury), Emitent
nemá informace o jednotlivých akcionářích EHL.
EGL založil dne 24.6.2014 společnost Equa Sales & Distribution s.r.o., se sídlem Karolinská
661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 03200663, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 228648 (dále jen „ESD“ nebo "sesterská společnost"),
oprávněnou zprostředkovávat spotřebitelské úvěry, a která je od roku 2018 rovněž
investičním vázaným zástupcem. Banka uplatňuje ve společnosti ESD, ve které nemá žádný
podíl na vlastním kapitálu ani na hlasovacích právech, vliv vzhledem k personálnímu
propojení, kdy osoby z vrcholného vedení Banky působí ve společnosti ve funkci statutárního
orgánu a vykonávají ve sdílené pravomoci i odpovědnosti za svěřené útvary i ve společnosti
ESD. Vliv je uplatňován i v rámci společného strategického, finančního a obchodního
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plánování. ESD je konsolidována plnou metodou. Vzhledem ke skutečnosti, že Emitent má i
vlastní pobočkovou síť, není Emitent na ESD závislý.
EGL založil dne 19.10.2015 společnost EquaTech s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00
Praha 8, IČ: 04523881, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 248681 rovněž jako podnik pomocných služeb Banky; EquaTech s.r.o. v roce
2019 nevykonávala žádnou činnost.
Ovládající osobou pro celé skupinu Equa je EHL.
Banka udržuje s Ovládající osobou a dalšími společnostmi ze skupiny Equa významné
obchodní vztahy. Tyto vztahy probíhají za obvyklých tržních podmínek.

72

PROSPEKT DLUHOPISŮ

10.

PŘEHLED PROVOZNÍ SITUACE A FINANČNÍ POZICE

10.1.Vybrané historické konsolidované finanční údaje
V následujících tabulkách jsou uvedeny klíčové finanční údaje Emitenta vycházející z
konsolidovaných účetních výkazů Emitenta sestavených podle mezinárodních standardů účetního
výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií (IFRS).
Přehled vybraných historických finančních a provozních údajů pro finanční období končící 30.
června 2018 a 30. června 2019 a za roky končící 31. prosince 2018 a 31. prosince 2017 z
auditované konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a za rok 2017 sestavené dle IFRS. Historické
konsolidované finanční informace Emitenta za rok 2018 a 2017 byly ověřeny společností KPMG
Česká republika Audit, s.r.o. Auditor vydal k uvedeným finančním výkazům výrok „bez výhrad“. Od
data posledního auditovaného finančního výkazu, tj. 31 prosince 2018, do data tohoto Prospektu
nedošlo, s výjimkou informací uvedených v tomto Prospektu, podle nejlepšího vědomí Emitenta, k
žádné významné negativní změně vyhlídek v rámci skupiny Emitenta, a ani k významným změnám
finanční nebo obchodní situace v rámci skupiny Emitenta
Úplné finanční výkazy Emitenta jsou v Prospektu zahrnuty odkazem (viz kapitola 4. INFORMACE
ZAHRNUTÉ ODKAZEM).
10.1.1. Konsolidovaný výkaz o finanční pozici
Údaje jsou uváděny v mil. Kč
AKTIVA

30.6.2019

30.6.2018

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Pohledávky za bankami
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Cenné papíry
Pohledávky za klienty
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Odložená daňová pohledávka
Ostatní aktiva
Náklady a příjmy příštích období

1 595
9 278
11
1 134
43 443
714
310
224
284
78

861
11 171
15
857
37 784
698
173
249
302
70

Aktiva celkem

57 071

52 180

30.6.2019

30.6.2018

174
49 609
5
1 105
583
7
510
51 993

220
45 795
3
596
582
10
316
47 522

2 260
2 270
8

2 260
2 251
11

ZÁVAZKY
Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů
Podřízené závazky
Rezervy
Ostatní závazky
Závazky celkem
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly

73

PROSPEKT DLUHOPISŮ

Nerozdělený zisk/(ztráta)
Vlastní kapitál celkem
Nekontrolní podíl
Závazky a vlastní kapitál celkem

AKTIVA

395
4 933
145

17
4 539
119

57 071

52 180

31.12.2018

31.12.2017

Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
Pohledávky za bankami
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Cenné papíry
Pohledávky za klienty
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Odložená daňová pohledávka
Ostatní aktiva
Náklady a příjmy příštích období

1 016
11 707
15
1 140
40 234
707
158
277
289
42

1 923
8 986
15
793
36 858
682
182
224
291
35

Aktiva celkem

55 585

49 989

31.12.2018

31.12.2017

Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
Závazky z emitovaných dluhových cenných papírů
Podřízené závazky
Rezervy
Ostatní závazky
Závazky celkem
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly
Nerozdělený zisk/(ztráta)
Vlastní kapitál celkem
Nekontrolní podíl

91
48 760
4
1 102
577
7
195
50 736

242
44 836
4
598
577
4
227
46 488

2 260
2 251
9
195
4 715
134

2 260
1 272
22
(99)
3 455
46

Závazky a vlastní kapitál celkem

55 585

49 989

ZÁVAZKY

10.1.2. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku hospodaření
30.6.2019
30.6.2018
Úrokové a obdobné výnosy
Úrokové a obdobné náklady
Čisté úrokové a obdobné výnosy
Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize
Čisté výnosy/náklady z poplatků a provizí
Čistý zisk z finančních operací

74

1 114
(149)
965

899
(98)
801

73
(55)
18
40

66
(63)
3
36
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Čistý ostatní provozní náklad
Správní náklady
Odpisy a amortizace
Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze zneh. úvěrů a pohledávek
a real. finančních aktiv
Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek
Zisk za období před zdaněním
Odložená daň
Zisk za období
Menšinový výsledek hospodaření za účetní období
Zisk náležící osobám s podílem na vlastním kapitálu banky

(21)
(496)
(108)

(29)
(469)
(72)

398

270

(115)
283
(53)
230
11
219

(103)
167
12
179
3
176

Položky, které mohou být v následujících obdobích převedeny do výkazu zisku a ztráty
Čistá změna reálné hodnoty cenných papírů
(1)
Ostatní úplný výsledek za účetní období po zdanění
(1)

(11)
(11)

Úplný výsledek hospodaření

229

168

31.12.2018

31.12.2017

1 903
(213)
1 690
146
(124)
22
80
(60)
(984)
(166)

1 572
(173)
1 399
118
(121)
(3)
87
(55)
(920)
(150)

582

358

(249)
333
39
372
18
354

(178)
180
(70)
110
(1)
111

Úrokové a obdobné výnosy
Úrokové a obdobné náklady
Čisté úrokové a obdobné výnosy
Výnosy z poplatků a provizí
Náklady na poplatky a provize
Čisté výnosy/náklady z poplatků a provizí
Čistý zisk z finančních operací
Čistý ostatní provozní náklad
Správní náklady
Odpisy a amortizace
Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze zneh. úvěrů a pohledávek
a real. finančních aktiv
Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek
Zisk za období před zdaněním
Odložená daň
Zisk za období
Menšinový výsledek hospodaření za účetní období
Zisk náležící osobám s podílem na vlastním kapitálu banky

Položky, které mohou být v následujících obdobích převedeny do výkazu zisku a ztráty
Čistá změna reálné hodnoty cenných papírů
(13)
Ostatní úplný výsledek za účetní období po zdanění
(13)
Úplný výsledek hospodaření

359

75

(27)
(27)
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10.1.3. Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích
1.1. 2019 - 30.6.
2019

1.1. 2018 - 30.6.
2018

283

167

Odpisy a amortizace

108

72

Čistá tvorba opravných položek k úvěrům

115

103

-

6

5

(1)

(3 324)

(1 082)

(26)

(46)

Závazky vůči bankám

83

(22)

Závazky vůči klientům

849

959

Ostatní závazky

119

86

PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
Zisk před zdaněním
Úpravy o:

Změna stavu rezerv
Přecenění finančních aktiv a závazků vykázaných v reálné
hodnotě
(Zvýšení) / snížení provozních aktiv
Pohledávky za klienty
Ostatní aktiva
Zvýšení / (snížení) provozních pasiv:

Zaplacené nájemné

27
(1 761)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

-

242

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI
Navýšení vlastního kapitálu (ost.kap. fondy) včetně
nekontrolních podílů

-

Emitované dluhové cenné papíry

-

-

Podřízené závazky

-

-

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

-

1 037

1 037

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
Nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

(89)

(79)

Prodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

-

-

Nákup cenných papírů

-

(208)

Prodej cenných papírů

-

131

(89)

(156)

Čistý peněžní tok z investiční činnosti
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Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na
počátku období
Vliv změn měnových kurzů na zůstatky peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci
období

(1 850)

1 123

12 723

10 909
-

10 873

12 032

1 049

Přijaté úroky
Zaplacené úroky

839

(155)

PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
Zisk před zdaněním

(112)

2018

2017

333

180

Úpravy o:
166

Odpisy a amortizace

249

Čistá tvorba opravných položek k úvěrům

(3)

Změna stavu rezerv
Přecenění finančních aktiv a závazků vykázaných v reálné hodnotě
(Zvýšení) / snížení provozních aktiv
Pohledávky za klienty
Ostatní aktiva

-

(3 678)
(6)

150
178
4
(18)

(5 029)
39

Zvýšení / (snížení) provozních pasiv:
(151)

Závazky vůči bankám
Závazky vůči klientům

3 924
(26)

Ostatní závazky
Zaplacené nájemné
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI
Navýšení vlastního kapitálu (ost.kap. fondy) včetně nekontrolních
podílů
Emitované dluhové cenné papíry
Podřízené závazky
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

77

(42)
5 001

-

(44)
-

808

419

1 036

124

498
-

598
336

1 534

1 058
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Nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Prodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

(167)
(490)

Nákup cenných papírů
Prodej cenných papírů

(166)
-

129

(37)
1 173

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

(528)

970

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku
období

1 814

2 447

10 909

8 462

Vliv změn měnových kurzů na zůstatky peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
Přijaté úroky

12 723

10 909

1 795

1 506

(214)

Zaplacené úroky
*Přijaté a zaplacené úroky jsou součástí peněžních toku z provozní
činnosti
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11.

ZDROJE KAPITÁLU

Hlavním nástrojem řízení kapitálu je sledování a dodržování limitu kapitálové přiměřenosti v souladu
s pravidly Basel III, kodifikovanými v nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne
26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně
nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.
Banka řídí kapitál tak, aby splnila regulatorní požadavky kapitálové přiměřenosti stanovené v
pravidlech Basel III, a tak, aby byla schopná pokračovat v činnosti jako zdravě fungující podnik při
maximalizaci výnosu pro akcionáře pomocí optimalizace poměru mezi cizími a vlastními zdroji.
V souladu s platnou regulací řídí Banka kapitál jak na úrovni regulatorního kapitálového požadavku
(tzv. Pilíř 1), tak vnitřního kapitálového požadavku (tzv. Pilíř 2 nebo také systém vnitřně stanoveného
kapitálu). Pro výpočet regulatorního kapitálového požadavku k úvěrovému riziku používá Banka
standardizovaný přístup STA. Pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku na
individuálním základě používá Banka standardizovaný přístup (TSA).
Vnitřní kapitálový požadavek vyjadřuje velikost kapitálu, který je potřebný pro pokrytí neočekávaných
ztrát v následujících 12 měsících na zvolené hladině spolehlivosti.

Systém vnitřně stanoveného kapitálu Banky pokrývá tato rizika:
(a) úvěrové riziko včetně rizika koncentrace;
(b) úrokové riziko v investičním portfoliu;
(c) operační riziko;
(d) obchodní riziko;
(e) CVA;
(f) měnové riziko;
(g) reputační riziko;
(h) strategické riziko.

Kapitálové zdroje pro krytí vnitřně stanoveného kapitálového požadavku jsou stejné jako kapitál na
pokrytí regulatorního kapitálového požadavku. Navíc se připočítává aktuální neauditovaný zisk.
Spolu s posouzením vnitřního kapitálového požadavku sestavuje Banka jednou ročně tříletý kapitálový
výhled. Tento výhled zahrnuje očekávaný vývoj základního scénáře ekonomického prostředí a
minimálně jednu stresovou variantu. Součástí kapitálového výhledu je výhled regulatorního
kapitálového požadavku, výhled vnitřně stanoveného kapitálového požadavku, výhled kapitálových
zdrojů a výhled ekonomických výsledků.
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Konsolidující účetní jednotka vykazuje kapitálovou přiměřenost na celku obezřetnostní konsolidace,
který byl k 30.6.2019 tvořen následujícími subjekty: Emitent, EGL a ESD. K 31.12.2018 byl celek
obezřetnostní konsolidace tvořen následujícími subjekty: Emitent, EHL, EGL a ESD.

mil. Kč

30. 6. 2019

31. 12. 2018

Kapitál splňující požadavky pro zařazení do Tier 1

4 426

4 177

Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku

1 469

2 919

(1 856)

(1 207)

230

367

46

66

5 673

1

0

3 218

Odložené daňové závazky související s jinými nehmotnými aktivy

72

63

(-) Úpravy hodnot podle požadavků pro obezřetné oceňování

(1)

(1)

(61)

(115)

(-) Nehmotný majetek jiný než goodwill

(714)

(707)

(-) Goodwill

(473)

(473)

41

46

473

500

4 899

4 677

31 485

29 156

2 519

2 332

15,56 %

16,04 %

Nerozdělený zisk z předchozích období
Zisk běžného roku
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
Rezervní fondy a emisní ážio
Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu

(-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku
nevyplývající z přechodných rozdílů

Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu
Souhrnná výše Tier 2 kapitálu
Regulatorní kapitál
Rizikově vážená aktiva
Kapitálový požadavek (8 % z rizikově vážených aktiv)
Kapitálová přiměřenost
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12.

REGULAČNÍ PROSTŘEDÍ

Činnost Emitenta jako banky je regulována zejména Zákonem o bankách a CRR a podléhá dohledu ze
strany ČNB. Bližší informace jsou obsaženy v kapitole 27.2 Regulace českých bank.
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13.

ÚDAJE O TRENDECH

Od data posledního zveřejněného auditovaného účetní závěrky, tj. 31. 12. 2018, nedošlo k žádné
podstatné negativní změně vyhlídek Emitenta. Emitent dále prohlašuje, že od konce posledního
finančního období, za které byly zveřejněny finanční údaje, nedošlo k významné změně finanční
výkonnosti skupiny Emitenta.
Aktivity Emitenta jsou zacílené na oba hlavní segmenty, tedy malé a střední podniky a retail, a to s
cílem mít stabilní a dostatečně diverzifikovaný zdroj příjmů. Emitent staví své aktivity na obchodním
modelu zaměřeném na klienty, což se odráží v jeho produktové nabídce. Poskytuje všechny standardní
bankovní produkty, tedy běžné i spořicí účty, termínované vklady, pojištění, platební karty včetně
prémiové zlaté karty, spotřebitelské, hypoteční úvěry i úvěry určené podnikatelům a malým a
středním podnikům (MSP).
Z výročních zpráv Emitenta je patrný silný růstový trend v prodejích všech nabízených produktů.
Bankovní odvětví prochází, i přes mírný růst za poslední období, obdobím nízkých úrokových sazeb,
jehož důsledkem je zvýšená poptávka jak po hypotečních a spotřebitelských úvěrech, tak po úvěrech
segmentu MSP a jejich refinancování. Pokračování růstového trendu pohledávek Emitent plánuje i
nadále u všech zmíněných produktů. Vzhledem k atraktivní klientské propozici v oblasti depozitních
produktů, která má prodejní úspěchy v obou segmentech, počítá Emitent i zde s udržením stávajícího
trendu nárůstu objemů i do budoucna.
Emitent v roce 2018 dosáhl zisku na konsolidované úrovni (372 mil. Kč). Ve srovnání s předchozím
rokem tak zvýšil zisk o 262 mil. Kč. Z výkazu zisků a ztrát je patrné, že je to díky rostoucím provozním
výnosům, které jsou primárně taženy růstem pohledávek. Provozní výnosy Emitenta činily v roce 2017
1 428 mil. Kč, zatímco v roce 2018 již 1 732 mil. Kč. Konsolidované provozní náklady zůstávají
meziročně stabilní. Většina provozních nákladů je fixních a tak s rostoucím portfoliem náklady téměř
nerostou (v roce 2017 činily provozní náklady celkem 1 070 mil. Kč, zatímco v roce 2018 1 150 mil.
Kč), respektive rostou zásadně nižším tempem, než je růst výnosů Emitenta z portfolia pohledávek.
Čisté ztráty ze znehodnocení se meziročně zvýšili z hodnoty v roce 2017 178 mil. Kč na hodnotu
249 mil Kč v roce 2018.
Emitent vykázal za první pololetí 2019 podle mezinárodních účetních standardů konsolidovaný čistý
zisk po zdanění ve výši 230 mil. Kč. V porovnání s prvním pololetím předchozího roku to znamená
nárůst o 51 mil. Kč. Za pozitivním výsledkem stojí dlouhodobá a stabilní prodejní výkonost, dynamicky
rostoucí portfolio klientů, zvyšující se objem poskytnutých úvěrů a kvalitní úvěrové portfolio
s optimální segmentovou diverzifikací. Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze znehodnocených úvěrů
a pohledávek a realizovatelných finančních aktiv meziročně vzrostl o 128 mil. Kč, resp. o 47 %.
Provozní výnosy meziročně vzrostly o 24 % především díky růstu úrokových výnosů, provozní
náklady meziročně vzrostly pouze o 12 %.
Konsolidovaná bilanční suma Emitenta za první pololetí 2019 narostla o 9,4 % a dosáhla výše 57,1
mld. Kč. Na straně aktiv stojí za nárůstem zejména pohledávky za klienty, které narostly na 43,4 mld.
Kč a pohledávky za bankami ve výši 9,3 mld. Kč. Na straně pasiv za růstem bilance stojí zejména
klientské vklady a navýšení vlastního kapitálu.
Významnými změnami prochází rovněž český hypoteční trh. Primárním důvodem je dlouhodobý
převis poptávky nad nabídkou nemovitostí a postupná proměna regulatorního prostředí v ČR. V
návaznosti na předchozí aktivitu ČNB v oblasti hypoték – doporučení omezení poskytování hypoték
s vyššími hodnotami LTV1 (omezení hypoték s LTV nejdříve nad 90 % později nad 85 %), ČNB zavedla
od 1. října 2018 v rámci svých doporučení další požadavky na výši příjmu žadatele o hypoteční úvěr a
to: a) výše celkového dluhu žadatele o hypotéku nebude smět překročit devítinásobek jeho ročního

poměr celkové výše dluhů spotřebitele ze spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí k hodnotě zajištění (loan
to value)
1
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čistého příjmu (ukazatel DTI2) a b) současně musí být měsíční splátka dluhu nižší než 45 procent jeho
čistého měsíčního příjmu (ukazatel DSTI3). Ve specifických případech bude možné nastavené hodnoty
DTI a DSTI překročit, ale pouze u pěti procent úvěrů.
V oblasti digitálního bankovnictví Emitent nadále pokračuje v rozvoji mobilní aplikace, která v roku
2018 zvítězila v prestižní soutěži WebTop100. Dalším významným krokem Emitenta v oblasti rozvoje
digitálního bankovnictví bylo spuštění unikátní nabídky on-line investování, které změnilo dosavadní
pojetí nabídky investičních produktů na českém trhu. Revoluční je zejména jednoduchost
a srozumitelnost nákupu produktů zcela on-line podle finančních cílů a životních situací, které chce
klient řešit. V první polovině roku 2019 například Emitent spustili jednoduché platby prostřednictvím
on-line platebního nástroje Google Pay a nabídkou jednorázového krátkodobého Pojištění na cestu,
které lze snadno a rychle zřídit prostřednictvím mobilní aplikace.
Na základě Dluhopisového programu Emitent vydal v roce 2017 hypoteční zástavní listy s pevnou
úrokovou sazbou 1,20 % p.a. v celkové jmenovité hodnotě 600 mil. Kč splatné v roce 2020, ISIN
CZ0002005036 a v roce 2018 hypoteční zástavní listy s pevnou úrokovou sazbou 2,22 % p.a. v celkové
jmenovité hodnotě 500 mil. Kč splatné v roce 2021, ISIN CZ0002005804. Tyto cenné papíry jsou
přijaté k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Emitent taktéž vydal v roce 2017 podřízené
nezajištěné dluhopisy zahrnuté do kapitálu Tier II v celkové jmenovité hodnotě 300 mil. Kč Kč splatné
v roce 2027, ISIN CZ0003704595. Tyto dluhopisy mají stanovenou pevnou úrokovou sazbu 4,40 % p.a
pro prvních 5 let a pokud předtím nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta,
stanoví se úroková sazba od 6. roku jako sazba úrokových swapů v CZK na období pěti (5) let zvýšené o
marži ve výši 3,09 % p.a. Tyto cenné papíry jsou přijaté k obchodování na Regulovaném trhu BCPP.

2
3

poměr celkové výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům (debt to income)
poměr výdajů spotřebitele vyplývajících z celkové výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům (debt service to income)
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14.

PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU

Emitent neučinil prognózu nebo odhad zisku.
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15.

SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY A VRCHOLOVÉ VEDENÍ

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. (ZOK) a stanovami společnosti tvoří orgány Emitenta valná
hromada (resp. k datu tohoto dokumentu vykonává působnost valné hromady jediný akcionář
Emitenta), představenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit.
Žádný z členů představenstva, členů dozorčí rady a výboru pro audit nebyl v minulosti odsouzen
pro trestný čin majetkové povahy.
Pokud není dále uvedeno jinak, nevykonávali členové představenstva a dozorčí rady k datu vyhotovení
tohoto Prospektu jakékoli činnosti mimo své činnosti pro Emitenta, které by mohly mít význam pro
posouzení Emitenta.

15.1.Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem Emitenta. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o
otázkách, které zákon nebo stanovy Emitenta zahrnují do působnosti valné hromady. Valná
hromada se koná nejméně jednou za rok nejpozději do čtyř měsíců od posledního dne uplynulého
účetního období. K účasti na valné hromadě a k hlasování jsou oprávněni pouze ti akcionáři, kteří
jsou k rozhodnému dni uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Valná hromada je
usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota
přesahuje 50 % základního kapitálu Emitenta. Rozhodnutí valné hromady je přijato, hlasovala-li
pro ně většina hlasů přítomných akcionářů společnosti, ve stanovách a v zákoně jsou uvedeny
případy, kdy je stanoven jiný minimální předepsaný počet hlasů, kterým musí být rozhodnutí
schváleno. Jediný akcionář Emitenta vykonává pravomoci v působnosti valné hromady.
15.2.Představenstvo
Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost Emitenta a jedná jeho jménem, rozhoduje
o všech záležitostech Emitenta, pokud nejsou zákonem nebo stanovami Emitenta vyhrazeny do
působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo výboru pro audit. Představenstvo má 5 členů. Členy
představenstva volí a odvolává valná hromada; funkční období představenstva je stanovami
Emitenta určeno na 5 let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Představenstvo je
usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, pro přijetí usnesení
představenstva je vždy třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů. Při rovnosti hlasů je
rozhodující hlas předsedajícího. Podrobnosti pro jednání představenstva upravuje jednací řád
představenstva.
Složení představenstva Emitenta k datu Prospektu je následující:
 Petr Řehák (předseda) - u Emitenta zastává funkce Ředitel obchodní divize a Generální ředitel
 Monika Kristková - u Emitenta zastává funkci Ředitelka finanční divize
 Tomáš Dvořák - u Emitenta zastává funkci Ředitel správní divize
 Pavel Sedláček - u Emitenta zastává funkci Ředitel provozní divize
 Brett Matthew Belcher - u Emitenta zastává funkci Ředitel divize řízení rizik
Pracovní adresou členů představenstva je Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8.
15.3.Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na veškerou podnikatelskou činnost
Emitenta a dohlíží na účinnost, ucelenost a přiměřenost řídícího a kontrolního systému Emitenta.
Dozorčí rada zabezpečuje a plní úkoly, které stanovuje zákon a které stanovy zahrnují do
působnosti dozorčí rady. Dozorčí rada má 3 členy. Délka funkčního období člena dozorčí rady je
stanovami Emitenta stanoveno na 3 roky. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Dozorčí
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rada zasedá dle potřeb společnosti alespoň čtyřikrát do roka. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li
přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Každý člen má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje
nadpoloviční většinou všech členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Podrobnosti pro jednání dozorčí rady upravuje jednací řád dozorčí rady.
Složení dozorčí rady Emitenta k datu Prospektu je následující:


Peter Bramwell Cartwright (předseda) – externí spolupracovník Emitenta, zástupce poradce
jediného akcionáře Emitenta



Edward Green – externí spolupracovník Emitenta, zástupce poradce jediného akcionáře
Emitenta



Ing. Ondřej Hák – u Emitenta zastává funkci Head of Products and Business Development
Department

Pan Peter Bramwell Cartwright je dále činný jako člen statutárního orgánu v následujících
společnostech poskytujících finanční služby:
Anacap Financial Partners LLP
Aldermore Group plc
Aldermore Bank plc
Equa Group Limited
Xbridge Acquisitions Limited
Xbridge Holdings Limited
Xbridge Limited
Brightside Insurance Services Limited
Brightside Group Limited
Belvedere Bidco Limited
Belvedere Midco Limited
Belvedere Holdings (Guernsey) Ltd
Assurone group
Porto Group Holdings Limited
S účinností od 1. 8. 2017 byl členem dozorčí rady jmenován Edward Green, který ve funkci nahradil
pana Jeffrey Clay Coombse. Edward Green je dále činný v následujících společnostech:
First Names Group Limited
Belvedere Midco Limited
Belvedere Bidco Limited
Brightside Group Limited
Belvedere Holdings (Guernsey) Limited
Brightside Insurance Services Limited
Kitsune Associates Limited
Pan Ondřej Hák je dále činný jako člen statutárního orgánu v následující společnosti:
Visto clinic s.r.o., IČO 06854966
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Pracovní adresou pana Ondřeje Háka je Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8. Pracovní adresou pánů
Petera Bramwell Cartwrighta a Edwarda Greena je AnaCap Financial Partners LLP, One Stephen
Street, London W1T 1AL, Velká Británie.
15.4.Výbor pro audit
Výbor pro audit má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada Emitenta. Většina členů výboru
pro audit je nezávislá na Emitentovi. Funkční období člena výboru pro audit je 5 let. Opětovná volba
členů výboru pro audit je možná. Vedoucí oddělení vnitřního auditu a vedoucí oddělení Compliance
Emitenta jsou stálými přizvanými hosty výboru pro audit. Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li
přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů, pro přijetí usnesení výboru pro audit je vždy třeba
souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů. Blíže způsob jednání výboru pro audit upravuje
jednací řád výboru pro audit.
Výbor pro audit zejména sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní
závěrky; hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a systémů řízení rizik,
schvaluje přijetí neauditních sužeb Emitentem ze strany auditora, vykonává další činnosti, které
jsou uvedené ve stanovách nebo jejichž působnost vyplývá z obecně závazných právních předpisů.
Výbor pro audit dále:





sleduje způsob, jakým vedení společnosti reaguje na zjištění a doporučení vnitřního auditu; a
podílí se na plánování, organizování a hodnocení činnosti oddělení vnitřního auditu,
posuzuje nezávislost auditora a auditorské společnosti a poskytování doplňkových služeb
společnosti;
doporučuje valné hromadě auditora, přijímá a s auditorem projednává informace, prohlášení a
sdělení podle obecně závazných právních předpisů a
podává jiným orgánům společnosti v případě potřeby informace k záležitostem, které náležejí
do působnosti výboru pro audit.

Složení výboru pro audit k datu vyhotovení tohoto Prospektu je následující:


Ing. Jiří Medřický (předseda) – nezávislý člen Výboru pro audit



Ing. JUDr. Otakar Schlossberger, Ph.D. – nezávislý člen Výboru pro audit



Edward Green – zástupce poradce jediného akcionáře Emitenta

15.5.Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů
Emitentovi nejsou známy možné střety zájmů mezi povinnostmi členů statutárních a dozorčích
orgánů k Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. Emitent má zpracován
Etický kodex, který stanoví, jak při případném střetu zájmů postupovat.
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16.

ODMĚNY A VÝHODY

Členům představenstva bylo vyplaceno za rok 2018 celkem 46 mil. Kč na finanční mzdy a odměny.
Nefinanční formy odměn Emitent neposkytuje.
Členům dozorčí rady nepřísluší žádná finanční ani nefinanční forma odměny
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17.

POSTUPY DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada se schází nejméně čtyřikrát ročně. Dozorčí rada je schopna rozhodovat, je-li přítomna
nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů dozorčí rady. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný jejím
předsedou. V nutných případech může dozorčí rada schvalovat usnesení, aniž by bylo svoláno její
zasedání. V těchto případech mohou být usnesení schvalována per rollam pouze tehdy, pokud s tím
souhlasí všichni její členové. K platnosti rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech
členů dozorčí rady. Zápis o rozhodnutích přijatých per rollam musí být připojen k zápisu z
následujícího zasedání dozorčí rady.
17.1.Dozorčí rada:
(a) má pravomoci uvedené v § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech, v platném znění.
(b) b) přezkoumává návrhy smluv o výkonu funkce včetně údajů o odměňování členů orgánů
Banky a návrhy na poskytnutí jiného plnění ve prospěch členů orgánů Banky ve smyslu § 61
odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, a
předkládá své vyjádření valné hromadě,
(c) svolává valnou hromadu v případech stanovených § 404 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, v platném znění,
(d) navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,
(e) vyjadřuje se ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Banky a stavu jejího majetku
za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,
(f)

vyžaduje si informace od představenstva a jeho členů,

(g) schvaluje jednací řád dozorčí rady,
(h) posuzuje a vyjadřuje své stanovisko k dlouhodobému strategickému plánu Banky a k
navrhovaným změnám obchodního plánu,
(i)

vyhodnocuje celkový systém odměňování včetně stanovení zásad odměňování vedoucích
útvarů vnitřního auditu, compliance a řízení rizik a schvalování a vyhodnocování souhrnných
zásad odměňování vybraných pracovníků nebo jejich skupin.
17.2.Členové dozorčí rady:

(a) jsou oprávněni jednat v souladu s § 447 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, v platném znění,
(b) jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o
kontrolní činnosti dozorčí rady,
(c) kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností,
(d) kontrolují, zda se podnikatelská činnost Banky uskutečňuje v souladu s obecně platnými
právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
(e) účastní se valné hromady Banky.

Dozorčí rada posuzuje a projednává tyto návrhy představenstva:
(a) zásadní revize nebo změny obchodního plánu a/nebo ročního rozpočtu (pokud to nevyžaduje
zákon a/nebo ČNB), uskutečnění jakéhokoli důležitého kroku a/nebo transakce, který není
stanoven nebo předpokládán v obchodním plánu a/nebo ročním rozpočtu, nebo který se
odchyluje od jakékoli strategie, politiky nebo plánů stanovených obchodním plánem a/nebo
ročním rozpočtem,
(b) uzavření jakékoli významné transakce nebo uskutečnění zásadního výdaje nebo přijetí
významného závazku (pokud to nevyžaduje zákon a/nebo ČNB) spadající mimo běžný chod
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podnikatelské činnosti Banky a/nebo které nejsou stanoveny v obchodním plánu a/nebo
ročním rozpočtu.
(c) pro účely písmene výše znamená významný výdaj nebo závazek uskutečnit jakoukoli transakci,
výdaj nebo závazek (nebo řadu transakcí, výdajů nebo závazků), které ve svém souhrnu
překročí částku 500 000,- EUR (slovy: pět set tisíc euro) v jakémkoli kalendářním roce.
Předseda dozorčí rady je oprávněn přijímat oznámení a účastnit se zasedání představenstva.
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18.

ZAMĚSTNANCI

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců banky byl následující
Zaměstnanci
Členové představenstva banky a ostatní členové
vedení
Členové dozorčí rady
CELKEM
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2018
603

2017
589

5

5

3
611

3
597

PROSPEKT DLUHOPISŮ

19.

HLAVNÍ AKCIONÁŘI

Jediným akcionářem Emitenta je Equa Group Limited, QRM3000 Qormi, B2, Industry Street, Maltská
republika, Registrační číslo: C 48269. Jediný akcionář vykonává 100 % hlasovacích práv v Emitentovi.

Ovládající osobou Banky je společnost Equa Holdings Limited, se sídlem Ground Floor, Cambridge
House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey, GY11WD, registrační číslo: 66387. Povaha kontroly ze
strany ovládající osoby vyplývá ze 100% podílu na hlasovacích právech ve společnosti EGL. Z povahy
private equity (tj. investice soukromého kapitálu a rozmělnění vlastnické struktury), Emitent nemá
informace o jednotlivých akcionářích.
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20.

TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI

Mateřskou společností je Equa Group Limited se sídlem B2, Industry Street, Qormi, QRM 3000, Maltská
republika. Emitent pro spřízněné osoby zajišťuje převážně bankovní služby, včetně úvěrů a servisních
služeb. Mateřské společnosti vede Emitent bankovní účet.
Transakce se spřízněnými osobami realizované v roce 2018 (mil. Kč)

Pohledávky
Závazky
Výnosy
Náklady

Klíčoví
členové
vedení
0
9
4
0

Mateřská
společnost
0
32
0
0

Ostatní
spřízněné
strany
0
13
0
0

Celkem
0
54
4
0

Transakce se spřízněnými osobami realizované v roce 2017 (mil. Kč)
Klíčoví
Ostatní
Mateřská
členové
spřízněné
Celkem
společnost
vedení
strany
Pohledávky
0
0
0
0
Závazky
12
30
36
78
Výnosy
0
0
0
0
Náklady
44
0
0
44
Transakce se spřízněnými osobami jsou realizovány za standardních tržních podmínek. Zůstatky
ke konci roku 2018 ani ke konci roku 2017 nejsou zajištěny a Banka netvořila žádné opravné položky
k pohledávkám po splatnosti za spřízněnými stranami.
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21.

FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A PASIVECH, FINANČNÍ POZICI A ZISKU A ZTRÁTÁCH
EMITENTA

21.1.Roční účetní závěrky
Konsolidované IFRS finanční údaje za poslední dva finanční roky, tj. za roky 2018 a 2017, jsou ve
formě konsolidované IFRS účetní závěrky za období končící 31. 12. 2018 a 31. 12. 2017 ověřené
auditorem k dispozici na webové stránce Emitenta, kde jsou dostupné i zprávy auditora (viz
kapitola 4. INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM). Tamtéž jsou k dispozici i konsolidované účetní
závěrky za oba roky, tj. za roky 2018 a 2017, ověřené auditorem a sestavené dle IFRS.
Údaje jsou vypracovávány v souladu se:



zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví ve znění přijatém v Evropské unii (IFRS)

21.2.Mezitímní finanční údaje
Emitent vyhotovil konsolidovanou mezitímní účetní závěrku prezentující finanční údaje za šest
měsíců končící 30. červnem 2018 a konsolidovanou mezitímní účetní závěrku prezentující finanční
údaje za šest měsíců končící 30. červnem 2019 (viz kapitola 4. INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM).
Emitent taktéž zveřejnil neauditované individuální finanční údaje k 30. 9. 2019 (viz kapitola 4.
INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM).

21.3.Vydané hypoteční zástavní listy a jiné cenné papíry
21.3.1. Podřízené emitované dluhopisy
ISIN
CZ0003704595
Datum emise
26. 9. 2017
Splatnost
26. 9. 2027
Úroková sazba
4,4%
Jmenovitá hodnota emise
300 mil. Kč
Emise byla vydána v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota emise je 300 mil. Kč, splatná
v roce 2027, a jedná se o nezajištěný nepodmíněný závazek. Na základě rozhodnutí
představenstva Banky ze dne 19. prosince 2017 je emise úročena pevnou úrokovou sazbou
4,40 % p. a. Po uplynutí 5 let od data emise, v případě, že nedojde k předčasnému splacení
z rozhodnutí Emitenta, bude úroková sazba odpovídat hodnotě referenční sazby Sazba
úrokových swapů v CZK na období 5 let zvýšené o marži ve výši 3,09 % p. a. Úrok je splatný
ročně za předcházející období. Emise je obchodovaná na Pražské burze.

21.3.2. Hypoteční zástavní listy
ISIN
CZ0002005036
CZ0002005804
Datum emise
19. 6. 2017
28. 8. 2018
Splatnost
19. 6. 2020
28. 8. 2021
Úroková sazba
1,2%
2,22%
Jmenovitá hodnota emise
600 mil. Kč
500 mil. Kč
Emitované hypoteční zástavní listy jsou obchodované na Pražské burze.
Na základě zákona o dluhopisech a opatření ČNB je jmenovitá hodnota včetně poměrného
výnosu hypotečních zástavních listů plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo
jejich částmi. K 30. červnu 2019 byla zůstatková hodnota hypotečních zástavních listů kryta
hypotečními úvěry ve výši 1 210 mil. Kč. (k 31. prosinci 2018: 1 210 mil. Kč)
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21.4.Soudní a rozhodčí řízení
Emitent čelí soudním sporům, které vyplývají z běžné obchodní činnosti. Dle nejlepšího vědomí
Emitenta neprobíhají ani nehrozí, ani v období předešlých 12 měsíců neprobíhala, jakákoli soudní,
správní nebo rozhodčí řízení, která mohla mít nebo v nedávné době měla významný vliv na finanční
situaci nebo ziskovost Emitenta nebo jeho skupiny. Na soudní spory vůči dlužníkům tvoří Emitent
opravné položky.

21.5.Významná změna finanční situace emitenta
Od data posledních auditovaných finančních výkazů, tj. 31. 12. 2018, do data vyhotovení tohoto
Prospektu nenastaly žádné významné změny, které by měly významný dopad na finanční situaci,
budoucí provozní výsledky či peněžní toky skupiny Emitenta.
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22.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

22.1.Základní kapitál
Základní kapitál Equa bank a.s. zapsaný v obchodním rejstříku činí 2 260 000 000 Kč a byl plně
splacen. Základní kapitál je rozdělen na 2 259 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno
o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000 Kč a na 10 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno
o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč. Jediným akcionářem Equa bank a.s. je Equa Group
Limited, QRM3000, Qormi, B2, Industry Street, Maltská republika, registrační číslo: C 48269.
Počet hlasů akcionářů je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každou akcii
o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas
a na každou akcii o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) připadá
10 (slovy: deset) hlasů. Na všechny akcie se jmenovitou hodnotou 1 000 000 Kč (slovy: jeden
milion korun českých) připadá souhrnně 22 590 (slovy: dvacet dva tisíc pět set devadesát) hlasů
a na všechny akcie o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá
souhrnně 10 (slovy: deset) hlasů. Celkový počet hlasů pro akcionáře v Equa bank a.s. činí 22 600
(slovy: dvacet dva tisíc šest set) hlasů. Na akcie Banky se nevztahují žádná přednostní práva či
omezení včetně výplaty dividend a splacení kapitálu.
Složení akcionářů Banky k 31. prosinci 2018

Sídlo

Equa
Group
Limited

B2,
Industry
Street,
Qormi,
QRM 3000,
Malta

Počet
akcií
(v ks)

Nominální
hodnota 1
akcie
(v tis. Kč)

Nominální
hodnota
celkem
(v mil. Kč)

2 259

1 000

2 259

10

100

1

Podíl
na základním
kapitálu

100%

CELKEM

2 260

Složení akcionářů Banky k 31. prosinci 2017

Sídlo

Equa
Group
Limited

B2,
Industry
Street,
Qormi,
QRM 3000,
Malta

Počet
akcií
(v ks)

Nominální
hodnota 1
akcie
(v tis. Kč)

Nominální
hodnota
celkem
(v mil. Kč)

2 259

1 000

2 259

10

100

1

Podíl
na základním
kapitálu

100%

CELKEM

2 260
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22.2. Společenská smlouva a stanovy
Stanovy:
Platné znění Stanov společnosti bylo schváleno 21. 5. 2014 s účinností od 1. 6. 2014. Stanovy jsou v
souladu s právními předpisy uloženy ve sbírce listin v obchodním rejstříku.
Založení společnosti:
Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 6. 1. 1993. Společnost je zapsána v
obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1830 vedenou u Městského soudu v Praze.
Předmět činnosti:
Cíle a účel Emitenta jsou upraveny ve Stanovách, v předmětu podnikání – jedná se o § 3 Stanov - a v
kapitole 8.1 tohoto dokumentu (Hlavní činnosti).
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23.

VÝZNAMNÉ SMLOUVY

Emitent nemá uzavřeny takové smlouvy, které by mohly vést ke vzniku dluhů nebo nároku kteréhokoli
člena jeho skupiny, který by byl podstatný pro schopnost Emitenta plnit dluhy vůči držitelům cenných
papírů na základě emitovaných cenných papírů.
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24.

ÚDAJE TŘETÍCH STRAN A PROHLÁŠENÍ ZNALCŮ A PROHLÁŠENÍ O JAKÉMKOLI ZÁJMU

24.1.Zprávy znalců
Do dokumentu není, s výjimkou zpráv auditora zahrnutých odkazem, zařazeno prohlášení nebo zpráva
osoby, která jedná jako znalec.

24.2.Údaje od třetích stran
Emitent potvrzuje, že pokud informace v tomto Prospektu či inkorporované do tohoto Prospektu
formou odkazu pocházejí od třetí strany, byly tyto informace přesně reprodukovány a podle vědomí
Emitenta v míře, v jaké byl schopen je zjistit z informací zveřejněných touto třetí stranou, nebyly
vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo
zavádějící.
V kapitole 2 „RIZIKOVÉ FAKTORY“ využil Emitent informace pocházející od ČNB a Hypoindex.cz, které
jsou dostupné na internetových stránkách ČNB a Hypoindex.cz na následujících odkazech:


https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=57210&p_stri
d=AABAA&p_lang=CS

V kapitole 8 „PŘEHLED PODNIKÁNÍ“ využil Emitent informace pocházející od ČNB a Hypoindex.cz,
které jsou dostupné na internetových stránkách ČNB a Hypoindex.cz na následujících odkazech:






https://www.hypoindex.cz/hypoindex-vyvoj
https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=AAABAA&p_sestuid=&
p_lang=CS
https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=13283&p_stri
d=AABCAE&p_lang=CS
https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=AABBAA&p_sestuid=&
p_lang=CS
https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=AABBAE&p_sestuid=&
p_lang=CS
https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.STROM_SESTAVY?p_strid=AABCAA&p_sestuid=&
p_lang=CS
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25.

DOSTUPNÉ DOKUMENTY

Plné znění povinných auditovaných finančních výkazů Emitenta včetně příloh a auditorských výroků
k nim jsou na požádání k nahlédnutí v pracovní době v sídle Emitenta a na jeho internetových
stránkách v sekci "Důležité dokumenty/Povinně uveřejňované informace". Tamtéž jsou též k dispozici
výroční zprávy,čtvrtletní informační přehledy a všechny dokumenty související s touto Emisí včetně
případných smluv se Společným zástupcem. Historické finanční údaje Emitenta a jeho dceřiné (tam, kde
relevantní) i sesterské společnosti za každý ze dvou finančních roků předcházejících uveřejnění tohoto
Prospektu jsou rovněž k nahlédnutí v sídle Emitenta. Zakladatelské dokumenty i stanovy Emitenta jsou
řádně vloženy do veřejné sbírky listin obchodního rejstříku a jsou rovněž k dispozici k nahlédnutí
v sídle společnosti, resp. na stránkách společnosti. Veškeré dokumenty uvedené v tomto bodě budou
na uvedených místech k dispozici po dobu platnosti tohoto Prospektu.
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26.

DŮVODY NABÍDKY DLUHOPISŮ, NÁKLADY SPOJENÉ S EMISÍ DLUHOPISŮ, POUŽITÍ
VÝNOSŮ

26.1.Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů
Emitent vydává Dluhopisy za účelem (i) navýšení regulatorního kapitálu (tier 2 kapitálu ve smyslu
čl. 62 an. CRR) na úrovni Emitenta, (ii) zvýšení diverzifikace zdrojů kapitálu v souladu s
dodržováním limitů kapitálové přiměřenosti a (iii) dále za účelem získání finančních prostředků
pro financování podnikatelských aktivit. Čistý výtěžek Emise pro Emitenta odpovídal celkové
upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca. 3 mil Kč (včetně DPH)., tj. celkem 297 mil Kč.
26.2.Odhad celkových nákladů spojených s Emisí nebo nabídkou
Náklady přípravy Emise dluhopisů činily cca 3 mil. Kč (včetně DPH). Čistý výtěžek Emise dluhopisů
pro Emitenta odpovídal celkové upsané jmenovité hodnotě Dluhopisů snížené o cca. 3 mil Kč
(včetně DPH).

27.

POSTAVENÍ VLASTNÍKA PODŘÍZENÉHO DLUHOPISU V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ A V
LIKVIDACI; REGULACE ČESKÝCH BANK

27.1.Postavení vlastníka podřízeného dluhopisu v insolvenčním řízení
Uspokojení pohledávek z podřízených dluhopisů je v případě vstupu do likvidace či úpadku
emitenta podřízených dluhopisů znevýhodněno v souladu s ustanovením § 34 Zákona o
dluhopisech.
Podřízenost dluhopisů znamená, že v případě vstupu banky jako emitenta podřízených dluhopisů
do likvidace či vydání rozhodnutí o úpadku banky bude pohledávka odpovídající právům s tímto
podřízeným dluhopisem spojeným uspokojena až teprve poté, co budou uspokojeny všechny
ostatní pohledávky za tímto emitentem, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo
obdobnou podmínkou podřízenosti. Pohledávky z podřízených dluhopisů a ostatní pohledávky,
které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti, se v uvedených případech
uspokojují podle svého pořadí (tj. podle okamžiku vzniku).
V případě (i) vstupu Emitenta do likvidace nebo (ii) vydání rozhodnutí o úpadku Emitenta, budou
pohledávky odpovídající právům spojeným s Dluhopisy uspokojeny následujícím způsobem:
(a)

nejprve se uspokojí pohledávky vůči Emitentovi nadřízené pohledávkám z Dluhopisů, kterými
jsou všechny pohledávky za Emitentem s výjimkou pohledávek dle § 170 Insolvenčního
zákona, pohledávek z Dluhopisů a pohledávek dále uvedených v bodech (b) a (c);

(b) poté se podle svého pořadí uspokojí pohledávky z Dluhopisů a ostatní pohledávky vůči
Emitentovi, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti jako
Dluhopisy; a
(c)

následně se uspokojí pohledávky z nástrojů, které tvoří kapitál tzv. tier 1 Emitenta ve smyslu
článku 25 a n. CRR nebo z jiných účastnických cenných papírů vydaných Emitentem a
pohledávky případně jinak podřízené pohledávkám z Dluhopisů.

27.2.Regulace českých bank
Činnost banky se sídlem v České republice je regulována zejména Zákonem o bankách a CRR a
podléhá dohledu ze strany ČNB.
K řadě závažných rozhodnutí je banka povinna vyžádat si předchozí souhlas ČNB. Banky dále plní
vůči ČNB řadu informačních povinností. Například jsou povinny informovat ČNB o zamýšlené
změně stanov týkající se skutečností, které musí být ve stanovách uvedeny na základě zákona, o
návrzích personálních změn ve statutárním orgánu banky a na místech vedoucích zaměstnanců
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banky, o záměru otevřít pobočku nebo zastoupení v zahraničí, či o záměru založit právnickou osobu
v zahraničí nebo se na ní majetkově podílet. Banky jsou dále povinny vypracovat a předkládat
informace o svém podnikání v rozsahu a termínech stanovených ČNB.
Na základě zákonného zmocnění vydala ČNB za účelem regulace činnosti bank řadu opatření
týkajících se obezřetného podnikání. ČNB zapracovala a průběžně zapracovává do tuzemských
předpisů, závazných pro banky, všechny nařízení, směrnice, pravidla, normativy, zásady a
doporučení EU a Evropské komise, které regulují činnosti bank, zejména v oblasti jejich
obezřetného podnikání, včetně např. pravidel CRD IV, resp., CRR. Takto jsou upraveny např. (a)
standardy řízení likvidity a tvorba povinných minimálních rezerv, (b) kapitálová přiměřenost a
úvěrová angažovanost nebo (c) klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek
k těmto pohledávkám.
ČNB dohlíží na činnost banky také z pozice orgánu státního dohledu nad kapitálovým trhem. Z toho
důvodu je každá banka, jejíž dluhopisy jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, povinna
ČNB zasílat zprávy o výsledcích svého hospodaření a o své finanční situaci za uplynulý rok nebo
pololetí a neprodleně oznamovat mimo jiné změny ve své finanční situaci.

Porušení povinností banky, nad jejichž dodržováním vykonává bankovní dohled ČNB, je tzv.
nedostatkem v činnosti banky. Při zjištění nedostatku v činnosti banky může ČNB přijmout některé
opatření podle Zákona o bankách. ČNB může pro zjednání nápravy po bance mimo jiné požadovat
(i) omezení povolených činností či ukončení nepovolených činností, (ii) vytvoření odpovídající výše
opravných položek a rezerv, (iii) udržování kapitálu nad minimální úrovní stanovenou zákonem,
(iv) snížení základního kapitálu ve stanoveném rozsahu či (v) použití zisku po zdanění přednostně
k doplnění rezervních fondů nebo ke zvýšení základního kapitálu. Kromě toho ČNB může bance
změnit licenci, nařídit mimořádný audit či uložit pokutu až 50 mil. Kč.
S účinností od 1.října 2018 ČNB přijala doporučení týkající se limitů pro poskytování retailových
hypotečních úvěrů zajištěných rezidenčními nemovitostmi. Mimo již platná doporučení z dubna
2017, které zamezují poskytování individuálních úvěrů s LTV (poměr výše úvěru k hodnotě
zastavené nemovitosti, tzv. loan-to-value) nad 90% (individuální limit) a dovolují poskytovat
úvěry s LTV 80–90% maximálně do výše 15% z nově poskytnutých úvěrů v daném čtvrtletí
(agregátní limit), ČNB v rámci svých doporučení zavedla další doporučení týkající se sledování
doporučené hodnoty, přičemž a) výše celkového dluhu žadatele o hypotéku nebude smět překročit
devítinásobek jeho ročního čistého příjmu (ukazatel DTI, tzv. debt-to-income) a b) současně měsíční
splátka všech úvěrových dluhů klienta nesmí překročit 45% jeho čistého měsíčního příjmu
(ukazatel DSTI, tzv. debt-service-to-income). Ve specifických případech je možné nastavené hodnoty
DTI (9) a DSTI (45) překročit, ale v rámci každého čtvrtletí pouze u 5% případů z celkového objemu
retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí, které banka poskytla v předcházejícím
kalendářním čtvrtletí.
Dne 11. června 2019 ČNB uveřejnila aktualizované doporučení kterým potvrdila výši limitů z října
2018, s výjimkou způsobu určení hranice pro případné překročení nastavených limitů, když
doporučila, aby v rámci každého čtvrtletí hodnoty DTI (9) a DSTI (45) nebyly překročeny ve více
než 5% případů z poloviny součtu objemu všech hypotečních úvěrů poskytnutých za dvě
předcházející čtvrtletí. Toto doporučení taktéž vybízí úvěrující banky, aby přistupovali ke stanovení
hodnoty zajištění pro účely výpočtu ukazatele LTV konzervativně a brali v úvahu riziko
nadhodnocení cen nemovitostí.
Dle doporučení by měli úvěrující banky posuzovat všechny zásady obezřetného řízení rizik, včetně
zjištění aktuální hodnoty zastavované nemovitosti u refinancování úvěrů s navýšením zůstatkové
hodnoty jistiny o více než 10% či 200 tis. Kč. V případě refinancování nezajištěného
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spotřebitelského úvěru klientovi, který má sjednán hypoteční úvěr a zároveň dochází k navýšení
zůstatkové hodnoty jistiny o více než 10%, by banka měla posuzovat dodržování ukazatelů DTI (9)
a DSTI (45) viz výše.
Doporučení také vybízí úvěrující banky k oddělenému sledování úvěrů k financování rezidenčních
nemovitostí pro další pronájem a úvěrů k financování vlastního bydlení, a dále vybízí, aby prvně
jmenované úvěry s vyšší úrovní rizikovosti nepřesahovaly ukazatel LTV 60%.
K datu vyhotovení tohoto Prospektu Emitent při své činnosti postupoval v souladu s výše
uvedenými doporučeními.
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28.

DEVIZOVÁ REGULACE A ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Budoucím nabyvatelům jakýchkoli Dluhopisů vydávaných v rámci tohoto nabídkového programu se
doporučuje, aby se poradili se svými právními a daňovými poradci o daňových a devizově právních důsledcích
koupě, prodeje a držení Dluhopisů a přijímání plateb úroků z Dluhopisů podle daňových a devizových
předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy z držby
a prodeje Dluhopisů mohou být zdaněny.
Následující stručné a obecné shrnutí zdaňování Dluhopisů v České republice vychází ze zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších přepisů, a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů („Krizový zákon“) a souvisejících právních
předpisů účinných k datu vyhotovení tohoto Prospektu, jakož i z obvyklého výkladu těchto zákonů a dalších
předpisů uplatňovaného českými správními úřady a jinými státními orgány a známého Emitentovi k datu
vyhotovení tohoto Prospektu. Veškeré informace uvedené níže se mohou měnit v závislosti na změnách v
příslušných právních předpisech, které mohou nastat po tomto datu, nebo ve výkladu těchto právních
předpisů, který může být po tomto datu uplatňován.
V případě změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladů v oblasti zdaňování Dluhopisů oproti
režimu uvedenému níže, bude Emitent postupovat dle takového nového režimu. Pokud bude Emitent na
základě změny právních předpisů nebo jejich výkladů povinen provést srážky nebo odvody daně z příjmů z
Dluhopisů, nevznikne Emitentovi v souvislosti s provedením takovýchto srážek nebo odvodů vůči vlastníkům
Dluhopisů povinnost doplácet jakékoli dodatečné částky jako náhradu za takto provedené srážky či odvody.
V následujícím shrnutí nejsou uvedeny daňové dopady související s držbou nebo prodejem Dluhopisů pro
investory, kteří v České republice podléhají zvláštnímu režimu zdanění (např. investiční, podílové nebo
penzijní fondy), případně dopady v jiných specifických situacích (např. alokace úroku do české stálé
provozovny daňového nerezidenta). Informace zde uvedené by neměly být brány ani vykládány jako právní
nebo daňové poradenství.
Daňové právní předpisy členského státu investora a daňové právní předpisy země sídla emitenta mohou mít
dopad na příjem plynoucí z cenných papírů.

28.1.Úrok
Úrok (zahrnující též výnos ve formě rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu vyplácenou při
splatnosti dluhopisů a jeho nižším emisním kurzem, dále jen „úrok“) vyplácený fyzické osobě, která
je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň nedosahuje
úroky prostřednictvím stálé provozovny v České republice, podléhá srážkové dani vybírané u
zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku, neboť Emitent má jako plátce daně zákonnou povinnost
srazit a odvést správci daně daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, tj. srážkovou daň).
Emitent proto přebírá odpovědnost za srážku daně u zdroje. Sazba této srážkové daně dle českých
daňových předpisů činí 15 %, pokud, v případě daňového nerezidenta, příslušná smlouva o
zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší. Pokud je příjemcem úroku fyzická osoba, která
není českým daňovým rezidentem, nedosahuje úroky prostřednictvím stálé provozovny v České
republice a zároveň není daňovým rezidentem jiného členského státu EU nebo dalšího státu
tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo třetího státu/jurisdikce, se kterými má Česká
republika uzavřenu platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo
mezinárodní dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů včetně
mnohostranné mezinárodní smlouvy, činí sazba srážkové daně dle českých daňových předpisů 35
%. Výše uvedená srážka daně představuje konečné zdanění úroku v České republice.
Úrok vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým
daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny,
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nepodléhá srážkové dani, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických
osob v sazbě 19 %. Úrok vyplácený právnické osobě, která není českým daňovým rezidentem a
zároveň nepodniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, podléhá srážkové dani
vybírané u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). Sazba této srážkové daně dle českých daňových
předpisů činí 15 %, pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví sazbu nižší.
Pokud je příjemcem úroku právnická osoba, která není českým daňovým rezidentem a zároveň není
daňovým rezidentem jiného členského státu EU nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský
prostor nebo třetího státu/jurisdikce, se kterými má Česká republika uzavřenu platnou a účinnou
mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo mezinárodní dohodu o výměně informací v
daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů včetně mnohostranné mezinárodní smlouvy, činí
sazba srážkové daně dle českých daňových předpisů 35 %. Výše uvedená srážka daně představuje
konečné zdanění úroku v České republice.
V případě, že úrok plyne české stálé provozovně právnické osoby, která není českým daňovým
rezidentem a která zároveň není daňovým rezidentem členského státu EU nebo Evropského
hospodářského prostoru, je Emitent povinen při výplatě srazit zajištění daně ve výši 10 % z tohoto
příjmu. Správce daně může, avšak nemusí, považovat daňovou povinnost poplatníka uskutečněním
srážky podle předchozí věty za splněnou. Právnická osoba podnikající v České republice
prostřednictvím stálé provozovny je obecně povinna podat v České republice daňové přiznání,
přičemž sražené zajištění daně, pokud se aplikuje, se započítává na celkovou daňovou povinnost.
Výše uvedené shrnutí předpokládá, že příjemce úroku je jeho skutečným vlastníkem. Smlouva o
zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímž je příjemce úroku rezidentem,
může zdanění úroku v České republice vyloučit nebo snížit sazbu daně. Nárok na uplatnění
daňového režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojímu je podmíněn prokázáním (ze strany
příjemce platby) skutečností dokládajících, že se příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění na
příjemce platby úrokového charakteru skutečně vztahuje (tj. zejména dodáním Emitentovi
potvrzení a daňovém domicilu v příslušné zemi a prohlášení o skutečném vlastnictví příjmů). Plátce
úroků nebo platební zprostředkovatel může po příjemci požadovat poskytnutí údajů potřebných
pro splnění zákonem stanovených oznamovacích povinností.
Určité kategorie poplatníků (např. nadace, Garanční fond obchodníků s cennými papíry atd.) mají za
určitých podmínek nárok na osvobození úrokových příjmů od daně z příjmů. Podmínkou pro toto
osvobození je, že doloží plátci úroku nárok na toto osvobození v dostatečném předstihu před jeho
výplatou.
28.2.Zisky/ztráty z prodeje
Zisky z prodeje dluhopisů realizované fyzickou osobou, která je českým daňovým rezidentem,
anebo která není českým daňovým rezidentem a zároveň tyto zisky dosahuje v České republice
prostřednictvím stálé provozovny, anebo která není českým daňovým rezidentem a příjem z
prodeje dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo od české stálé
provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, nepodléhají srážkové dani a
zahrnují se do obecného základu daně, kde podléhají dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % a
pokud jsou realizovány v rámci podnikatelské činnosti fyzické osoby, která dluhopisy prodává,
případně též solidárnímu zvýšení daně ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů
zahrnovaných do dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti a dílčího základu daně z příjmů z
podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti v příslušném zdaňovacím období, a částkou je 1 569
552 Kč (pro rok 2019). Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u nepodnikajících fyzických osob obecně
daňově neuznatelné, ledaže jsou v témže zdaňovacím období zároveň vykázány zdanitelné zisky z
prodeje jiných cenných papírů; v tom případě je možné ztráty z prodeje dluhopisů až do výše zisků
z prodeje ostatních cenných papírů vzájemně započíst.
Zisky z prodeje dluhopisů, které nebyly zahrnuty v obchodním majetku, u fyzických osob jsou
obecně osvobozeny od daně z příjmů, pokud mezi nabytím a prodejem dluhopisů uplyne doba
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alespoň 3 let. Zisky z prodeje dluhopisů realizované právnickou osobou, která je českým daňovým
rezidentem, anebo která není českým daňovým rezidentem a zároveň tyto zisky dosahuje v České
republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která není českým daňovým rezidentem a
příjem z prodeje dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo od
české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, se zahrnují do
obecného základu daně z příjmů právnických osob a podléhají dani v sazbě 19 %. Ztráty z prodeje
dluhopisů jsou u této kategorie osob obecně daňově uznatelné.
Ve specifických případech prodeje dluhopisů některými nerezidenty (ze států mimo EU nebo
Evropský hospodářský prostor), kupujícímu, který je českým daňovým rezidentem, nebo osobě,
která není českým daňovým rezidentem a která zároveň podniká v České republice prostřednictvím
stálé provozovny nebo v České republice zaměstnává zaměstnance po dobu delší než 183 dnů, je
kupující obecně povinen při úhradě kupní ceny dluhopisů srazit zajištění daně z příjmů ve výši 1 %
z tohoto příjmu. Správce daně může, avšak nemusí, považovat daňovou povinnost poplatníka
uskutečněním srážky podle předchozí věty za splněnou. Prodávající je v tom případě obecně
povinen podat v České republice daňové přiznání, přičemž sražené zajištění daně se započítává na
jeho celkovou daňovou povinnost.
Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a zemí, jejímž je prodávající vlastník
dluhopisů rezidentem, může zdanění zisků z prodeje dluhopisů v České republice vyloučit, v zásadě
včetně zajištění daně. Nárok na uplatnění daňového režimu upraveného smlouvou o zamezení
dvojího zdanění je podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že příslušná smlouva o
zamezení dvojího zdanění se na příjemce platby skutečně vztahuje.
28.3.Devizová regulace
Dluhopisy nejsou zahraničními cennými papíry. Jejich vydávání a nabývání není v České republice
předmětem devizové regulace. Dle § 6 odst. 3 Krizového zákona však vláda České republiky může v
době trvání vyhlášeného nouzového stavu, mimo jiné, nařídit zákaz prodeje cenných papírů a
zaknihovaných cenných papírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým pobytem nebo sídlem v České
republice, osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky.
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29.

VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ VŮČI EMITENTOVI

Informace, uvedené v této kapitole jsou předloženy jen jako všeobecné informace pro charakteristiku právní
situace, a byly získány z veřejně přístupných dokumentů. Emitent ani jeho poradci nedávají žádné prohlášení,
týkající se přesnosti nebo úplnosti informací zde uvedených. Potenciální nabyvatelé jakýchkoli Dluhopisů by
se neměli výhradně spoléhat na informace zde uvedené a doporučuje se jim posoudit se svými právními
poradci otázky vymáhání soukromoprávních závazků vůči Emitentovi v každém příslušném státě.
Emitent neudělil souhlas s příslušností zahraničního soudu v souvislosti s jakýmkoli soudním procesem
zahájeným na základě nabytí jakýchkoli Dluhopisů, ani nejmenoval žádného zástupce pro řízení
v jakémkoli státě. V důsledku toho může být pro nabyvatele jakýchkoli Dluhopisů nemožné zahájit
jakékoli řízení proti Emitentovi nebo požadovat u zahraničních soudů vydání soudních rozhodnutí proti
Emitentovi nebo plnění soudních rozhodnutí vydaných takovými soudy, založené na ustanoveních
zahraničních právních předpisů. V souladu s Emisními podmínkami budou jakékoliv případné spory mezi
Emitentem a Vlastníky dluhopisů vyplývající z Dluhopisů, Emisních podmínek nebo s nimi související
řešeny Městským soudem v Praze, nestanoví-li donucující ustanovení příslušného právního předpisu něco
jiného.
V případech, kdy Česká republika nebo Evropská unie uzavřela s určitým státem mezinárodní smlouvu
o uznání a výkonu soudních rozhodnutí, je zabezpečen výkon soudních rozhodnutí takového státu
v souladu s ustanovením dané mezinárodní smlouvy. Při neexistenci takové smlouvy mohou být
rozhodnutí cizích soudů uznána a vykonána v České republice za podmínek stanovených mezinárodním
právem soukromým, zejména zákonem č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění
pozdějších předpisů („ZMPS“).
Podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. c ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro
smluvní závazkové vztahy (Řím I), si smluvní strany mohou, v souladu s podmínkami v něm stanovenými,
zvolit právo, kterým se budou řídit jejich smluvní vztahy v občanských a obchodních věcech, a české soudy
takové volbě práva uznají účinky. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11.
července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II), dále, za podmínek v něm
stanovených, umožňuje stranám učinit volbu ve vztahu k rozhodnému právu pro mimosmluvní závazkové
vztahy v občanských a obchodních věcech. Pokud se strany sporu nedohodnou jinak nebo pokud soud
některého jiného členského státu nemá výlučnou jurisdikci, zahraniční subjekty mohou zahájit civilní
řízení vedené proti jednotlivcům a právnickým osobám s bydlištěm, respektive sídlem v České republice
před českými soudy. V rámci soudního řízení aplikují české soudy národní procesní pravidla a jejich
rozhodnutí jsou vykonatelná v České republice, s výjimkou některých zákonných omezeních týkajících se
možnosti věřitelů vykonat rozhodnutí ve vztahu k majetku, který nemůže být předmětem výkonu
rozhodnutí.
Podle ZMPS nelze rozhodnutí soudů cizího státu a rozhodnutí úřadů cizího státu o právech a
povinnostech, o kterých by podle jejich soukromoprávní povahy rozhodovaly v České republice soudy,
stejně jako cizí soudní smíry a cizí notářské a jiné veřejné listiny v těchto věcech (společně dále pro účely
tohoto odstavce také jen „cizí rozhodnutí“) uznat a vykonat, jestliže (i) věc náleží do výlučné pravomoci
českých soudů, nebo jestliže by řízení nemohlo být provedeno u žádného orgánu cizího státu, kdyby se
ustanovení o příslušnosti českých soudů použilo na posouzení pravomoci cizího orgánu, ledaže se
účastník řízení, proti němuž cizí rozhodnutí směřuje, pravomoci cizího orgánu dobrovolně podrobil; nebo
(ii) o témže právním poměru se vede řízení u českého soudu a toto řízení bylo zahájeno dříve, než bylo
zahájeno řízení v cizině, v němž bylo vydáno rozhodnutí, jehož uznání se navrhuje; nebo (iii) o témže
právním poměru bylo českým soudem vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bylo-li v České republice již
uznáno pravomocné rozhodnutí orgánu třetího státu; nebo (iv) účastníku řízení, vůči němuž má být
rozhodnutí uznáno, byla odňata postupem cizího orgánu možnost řádně se účastnit řízení, zejména
nebylo-li mu doručeno předvolání nebo návrh na zahájení řízení; nebo (v) uznání by se zjevně příčilo
veřejnému pořádku; nebo (vi) není zaručena vzájemnost uznávání a výkonu rozhodnutí (vzájemnost se
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nevyžaduje, nesměřuje-li cizí rozhodnutí proti občanu České republiky nebo či právnické osobě se sídlem
v České republice). K překážkám uvedeným pod body (ii) až (iv) výše se přihlédne, jen jestliže se jich
dovolá účastník řízení, vůči němuž má být cizí rozhodnutí uznáno, ledaže je existence překážky (ii) nebo
(iii) orgánu rozhodujícímu o uznání jinak známa.
Ministerstvo spravedlnosti ČR může po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a jinými příslušnými
ministerstvy učinit prohlášení o vzájemnosti ze strany cizího státu. Takové prohlášení je pro soudy České
republiky a jiné státní orgány závazné. Pokud toto prohlášení o vzájemnosti není vydáno vůči určité zemi,
neznamená to automaticky, že vzájemnost neexistuje. Uznání vzájemnosti v takových případech bude
záležet na faktické situaci uznávání rozhodnutí orgánů České republiky v dané zemi. ZMPS oproti
původnímu stavu nestanoví, že sdělení Ministerstva spravedlnosti České republiky o vzájemnosti ze
strany cizího státu je závazné pro soudy a jiné státní orgány. Soud k němu tak přihlédne jako ke každému
jinému důkazu.
Uznávání a výkon cizích soudních rozhodnutí v České republice se řídí právem EU, mezinárodními
smlouvami a českými právními předpisy. V souvislosti s členstvím České republiky v EU je v České
republice přímo aplikovatelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne
12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních
věcech. Na základě tohoto nařízení jsou soudní rozhodnutí vydaná soudními orgány v členských státech
EU v občanských a obchodních věcech vykonatelná v České republice a naopak, soudní rozhodnutí vydaná
v těchto věcech v České republice jsou vykonatelná v ostatních členských státech EU.
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30.

UPISOVÁNÍ A PRODEJ

Emitent se rozhodl vydat Dluhopisy v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 300 000 000 Kč.
Emitent nehodlá žádné Dluhopisy veřejně nabízet v České republice ani v zahraničí.
Dluhopisy byly nabídnuty k úpisu a koupi formou tzv. private placement, a to v souladu s Emisními
podmínkami.
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31.

OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠÍŘENÍ PROSPEKTU A NABÍDKY A PRODEJE DLUHOPISŮ

Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny
zákonem. Emitent nepožádal o schválení nebo uznání tohoto Prospektu v jiném státě a Dluhopisy nejsou
povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce, a obdobně nebude bez
dalšího umožněna ani jejich nabídka s výjimkou jejich nabídky v České republice, jak je popsána v tomto
Prospektu.
Osoby, do jejichž držení se tento Prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v
jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držbě a rozšiřování
jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům, včetně tohoto Prospektu.
Kromě výše uvedeného Emitent žádá nabyvatele Dluhopisů, aby dodržovali ustanovení všech příslušných
právních předpisů v každém státě (včetně České republiky), kde budou nakupovat, nabízet, prodávat nebo
předávat Dluhopisy vydané Emitentem nebo kde budou distribuovat, zpřístupňovat či jinak dávat do
oběhu tento Prospekt včetně jeho případných dodatků nebo jiný nabídkový či propagační materiál či
informace s Dluhopisy související, a to ve všech případech na vlastní náklady a bez ohledu na to, zda tento
Prospekt nebo jeho dodatky nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Dluhopisy
související budou zachyceny v tištěné podobě nebo pouze v elektronické či jiné nehmotné podobě.
Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou činí Emitent (včetně distribuce tohoto Prospektu včetně
jeho případných dodatků vybraným investorům na důvěrné bázi) v České republice ještě před schválením
tohoto Prospektu nebo jeho dodatků, je činěna na základě článku 1 odst. 4 Nařízení o prospektu a taková
nabídka tudíž nevyžaduje předchozí uveřejnění prospektu nabízeného cenného papíru. V souladu s tím
Emitent upozorňuje všechny případné investory a jiné osoby, že vydávané Dluhopisy budou nabídnuty k
úpisu, resp. koupi jen omezenému okruhu investorů, přičemž počet takových v rámci jedné nabídky
oslovených investorů, nepočítaje v to kvalifikované investory ve smyslu článku 2 písm. e) Nařízení o
prospektu, nedosáhne 150.
U každé osoby, která nabývá jakýkoli Dluhopis, se bude mít za to, že prohlásila a souhlasí s tím, že (i) tato
osoba je srozuměna se všemi příslušnými omezeními týkajícími se nabídky a prodeje Dluhopisů zejména
v České republice, které se na ni a příslušný způsob nabídky či prodeje vztahují, že (ii) tato osoba dále
nenabídne k prodeji a dále neprodá Dluhopisy, aniž by byla dodržena všechna příslušná omezení, která se
na takovou osobu a příslušný způsob nabídky a prodeje vztahují a že (iii) předtím, než by Dluhopisy měla
dále nabídnout nebo dále prodat, tato osoba bude potenciální kupující informovat o tom, že další nabídky
nebo prodej Dluhopisů mohou podléhat v různých státech zákonným omezením, která je nutno dodržovat.
Emitent upozorňuje potenciální nabyvatele Dluhopisů, že Dluhopisy nejsou a nebudou registrovány
v souladu se Zákonem o cenných papírech USA ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním
orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány
nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států
amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných
papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA
nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA.
Emitent dále upozorňuje, že Dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké
Británie a Severního Irska („Velká Británie“) prostřednictvím rozšiřování jakéhokoli materiálu či
oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými papíry ve Velké
Británii na vlastní nebo na cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou nabídku cenných
papírů ve smyslu zákona o společnostech z roku 1985 v platném znění. Veškeré právní úkony týkající se
dluhopisů prováděné ve Velké Británii, z Velké Británie nebo jakkoli jinak související s Velkou Británií pak
rovněž musí být prováděny v souladu se zákonem o finančních službách a trzích z roku 2000 (FSMA 2000)
v platném znění, nařízením o propagaci finančních služeb FSMA 2000 z roku 2005 (Financial Promotion
Order) v platném znění a nařízeními o prospektu z roku 2005 (The Prospectus Regulations 2005) v
platném znění.
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32.

ZÁJEM OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA EMISI

Emitentovi není, vyjma zájmů Vedoucího manažera, který za odměnu hrazenou Emitentem umisťuje
Dluhopisy na trhu a vykonává ve vztahu k Emisi činnost administrátora a agenta pro výpočty, znám žádný
zájem osob zúčastněných na Emisi a nabídce Dluhopisů, který by byl pro Emisi nebo nabídku Dluhopisů
podstatný.
Odměna Vedoucího manažera za spolupráci při přípravě Emise a obstarání jejího vydání a umístění
nepřesáhne částku ve výši přibližně 3 000 000 Kč.
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33.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

1.

Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 10.9.2019.

2.

Dluhopisy jsou vydávány na základě Zákona o dluhopisech, Zákona o podnikání na kapitálovém
trhu a Nařízení o prospektu.

3.

Výnos Dluhopisů je tvořen kombinací referenční sazby a marže. Administrátorem referenční
úrokové sazby PRIBOR (která je podkladovou referenční úrokovou sazbou pro výpočet Referenční
sazby Dluhopisů (jak je definována v Emisních podmínkách)) je společnost Czech Financial
Benchmark Facility s.r.o., která je vedena jako administrátor v registru podle čl. 36 Nařízení o
indexech.

4.

Prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB jako příslušný orgán dle nařízení (EU) 2017/1129 ze dne
27.3.2020, č.j.: 2020/044938/CNB/570 ke spisu sp. zn. S-Sp-2020/00013/CNB/572, které nabylo
právní moci dne 31.3.2020. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality cenných
papírů, které jsou předmětem tohoto Prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení
vhodnosti investování do těchto cenných papírů. Pro účely přijetí Dluhopisů k obchodování na
regulovaném trhu je tento Prospekt platný po dobu 12 měsíců od jeho pravomocného schválení
ČNB. ČNB tento Prospekt schválila jako orgán příslušným dle Nařízení o prospektu a pouze z
hlediska toho, že Prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které
ukládá Nařízení o prospektu. Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru ČNB osvědčuje,
že schválený prospekt obsahuje údaje požadované relevantními právními předpisy, zejména
Nařízením o prospektu a Nařízením komise, nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit rozhodnutí,
zda cenný papír nabude či nikoli. ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci
emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost
splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru, a schválení tohoto prospektu by nemělo
být chápáno jako podpora Emitenta ze strany ČNB. V období od uveřejnění konsolidované IFRS
pololetní účetní závěrky Emitenta prověřené auditorem v souladu s mezinárodním standardem pro
prověrky ISRE 2410, tj. od 30. 6. 2019 do data vyhotovení tohoto Prospektu, nedošlo k žádné
negativní změně ve finanční situaci Emitenta, která by byla v souvislosti s vydáním Dluhopisů
podstatná.

5.

Emitent neprovedl od data poslední auditované účetní závěrky do data tohoto Prospektu žádné
významné investice. Od data poslední auditované účetní závěrky do data tohoto Prospektu
neexistují žádné budoucí významné investice, ke kterým by se řídící orgány Emitenta pevně
zavázaly.

6.

Plné znění povinných auditovaných finančních výkazů Emitenta včetně příloh a auditorských
výroků k nim jsou na požádání k nahlédnutí v pracovní době v sídle Emitenta a na jeho
internetových stránkách v sekci Důležité dokumenty/Povinně uveřejňované informace. Tamtéž jsou
též k dispozici výroční zprávy a čtvrtletní informační přehledy. Historické finanční údaje Emitenta a
jeho dceřiné i sesterské společnosti za každý ze dvou finančních roků předcházejících uveřejnění
tohoto Prospektu jsou rovněž k nahlédnutí v sídle Emitenta. Zde jsou též možné nahlédnout
do zakladatelských dokumentů a stanov Emitenta. Veškeré dokumenty uvedené v tomto bodě
budou na uvedených místech k dispozici po dobu platnosti tohoto Prospektu.

7.

Prospekt byl vyhotoven dne 18.3.2020.
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