Oznámení o předčasné splatnosti investičních certifikátů
Vážení klienti,
tímto si Vás dovolujeme informovat o předčasné splatnosti následujícího cenného papíru
emitovaného společností PPF banka a.s., IČ: 47116129, se sídlem Praha 6, Evropská
2690/17, PSČ 160 41, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1834 (dále jen „Emitent“):

Název:

IC PPFB CZK 12/23

ISIN:

CZ0000302971

Datum emise:

26. 2. 2021

Datum původní splatnosti:

19. 12. 2023

Jmenovitá hodnota jednoho CP:

10.000,- Kč

Podkladové aktivum:

PPF banka a.s.
Evropská 2690/17
P.O. Box 177
160 41 Praha 6
T +420 224 175 888
F +420 224 175 980
info@ppfbanka.cz
www.ppfbanka.cz
Registrováno Městským
soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1834
IČ 47116129
DIČ CZ47116129

Smlouva o úvěru (Term Facilities Agreement) ze dne
16. 12. 2020, uzavřená mimo jiné mezi společností
Home Credit Group B. V., se sídlem Strawinskylaan
933, 1077XX, Amsterdam, Nizozemí, zapsanou v
rejstříku vedeném Obchodní a Průmyslovou Komorou
pod
(Kamer
van
Koophandel
Amsterdam)
identifikačním číslem 69638284 jako dlužníkem
(Borrower) (dále jen Dlužník z Podkladového aktiva)
a společností HSBC Bank plc jako globálním
koordinátorem (Global Coordinator), společností
HSBC Corporate Trustee Company (UK) Limited jako
agentem pro zajištění (Security Agent) a společností
HSBC Bank plc jako agentem (Agent).
Na základě Smlouvy o úvěru jsou Dlužníkovi z
Podkladového aktiva poskytovány příslušnými věřiteli
(Lenders) úvěry až do výše specifikované ve Smlouvě
o úvěru, přičemž Emitent na základě přistoupení ke
Smlouvě o úvěru jako nový věřitel (New Lender)
poskytl Dlužníkovi z Podkladového aktiva finanční
prostředky. Část těchto finančních prostředků ve výši
13 789 797,88 EUR (dále jen Úvěr). Úvěr ze Smlouvy
o úvěru je podkladovým aktivem (dále jen Podkladové
aktivum).

(výše uvedené cenné papíry dále společně jako „Certifikáty“ a jednotlivě jako „Certifikát“)
V souladu s článkem 7.5 emisních podmínek Certifikátů (dále jen „Emisní podmínky“)
Emitent rozhodl o úplném předčasném splacení Certifikátů, a to z důvodu předčasného
splacení Úvěru, který tvoří Podkladové aktivum Certifikátů.

Den předčasné splatnosti Certifikátů nastane 15. 7. 2022. Emitent ke Dni předčasné
splatnosti (nejdříve však v den, kdy Emitent skutečně obdrží jistinu Úvěru a naběhlý úrok z
Úvěru od Dlužníka z Podkladového aktiva) vyplatí každé Oprávněné osobě současně se
Jmenovitou hodnotou Certifikátů narostlý a dosud nevyplacený výnos Certifikátů.
Pokud zde není stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem význam
stanovený v Emisních podmínkách.

V Praze, dne 8. 7. 2022
PPF banka a.s.
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