V Amsterodamu dne 9.8.2018

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ EMISNÍCH PODMÍNEK

Česká národní banka schválila svým rozhodnutím č. j. 2018/094666/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp2018/00049/CNB/572 ze dne 7.8.2018, které nabylo právní moci dne 9.8.2018, prospekt nezajištěných
podřízených dluhopisů s kombinovaným úrokovým výnosem vydaných podle českého práva jako
zaknihované dluhopisy ve formě na doručitele v celkové jmenovité hodnotě 4.000.000.000,- Kč (slovy:
čtyři miliardy korun českých), splatných v roce 2027, emitovaných společností PPF Financial Holdings
B.V., soukromá společnost s ručením omezeným založená podle právního řádu Nizozemského
království, se statutárním sídlem v Amsterdamu, Nizozemské království, a s hlavním sídlem na adrese
Amsterdam, Strawinskylaan 933, 1077 XX, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném nizozemskou Obchodní komorou pod registračním číslem 61880353 (dále jen „Emitent“,
„Dluhopisy“ a „Prospekt“).
Emitent tímto Vlastníkům dluhopisů ve smyslu článku 13. Emisních podmínek oznamuje, že
okamžikem zveřejnění tohoto oznámení společně s Prospektem se nově za účinné znění Emisních
podmínek považuje znění Emisních podmínek uvedené v kapitole 7. Prospektu „Emisní
podmínky“.
Emitent upozorňuje, že změnou účinného znění Emisních podmínek dochází k vypuštění slova
„veřejné“ v první větě článku 2.2 Emisních podmínek, tj. tato věta je upravena následujícím způsobem:
„Předpokládaný objem emise Dluhopisů bude nabídnut Emitentem k úpisu a koupi v rámci privátní
veřejné nabídky prostřednictvím Hlavního manažera (jak je tento pojem definován níže) několika
vybraným a osloveným soukromým či institucionálním investorům, a to za podmínek, které v příslušné
zemi nezakládají povinnost Emitenta vypracovat a uveřejnit prospekt.“ Vzhledem k tomu, že tato změna
se nijak netýká postavení nebo zájmů Vlastníků dluhopisů, není k této změně potřeba souhlasu schůze
Vlastníků dluhopisů, a to ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 190/2004 Sb., o
dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s článkem 12.1.2 písm. (a) Emisních podmínek.
Kromě této změny Emisních podmínek Emitent zároveň upozorňuje, že rizikové faktory byly
odstraněny z Emisních podmínek a jsou nově obsaženy v kapitole 3. Prospektu „Rizikové faktory“.
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