INFORMACE PRO INVESTORY

Oznámení o změně společných emisních podmínek dluhopisového programu společnosti
Česká spořitelna, a.s., v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč,
s dobou trvání programu 10 let a splatností dluhopisů kterékoliv emise v rámci programu
maximálně 30 let ("Dluhopisový program")
Toto oznámení činí Česká spořitelna, a.s. ("Emitent") v souladu s článkem 2a Nařízení
Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů.
Společné emisní podmínky pro emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu
byly ve znění účinném do 1.8.2012 schváleny rozhodnutím České národní banky ("ČNB") ze
dne 9.9.2010, č.j. 2010/8042/570 ke Sp. zn. Sp. 2010/135/572, které nabylo právní moci dne
10.9.2010. V souvislosti s novelou zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
pozdějších předpisů ("Zákon o dluhopisech"), účinnou od 1.8.2012 změnil Emitent původní
společné emisní podmínky pro Dluhopisový program tak, aby odpovídaly stávajícímu
platnému a účinnému znění Zákona o dluhopisech a dalším právním předpisům upravujícím
vydávání dluhopisů dle českého práva. Takto změněné společné emisní podmínky, které jsou
stejné pro jednotlivé emise dluhopisů vydávané po 1.8.2012 v rámci Dluhopisového
programu, jsou uvedeny v kapitole "Společné emisní podmínky" v základním prospektu
schváleném ČNB č.j. 2012/9740/570 ke sp. zn. Sp/2012/133/572 ze dne 12.10.2012, které
nabylo právní moci dne 12.10.2012 ("Základní prospekt" a společné emisní podmínky pro
Dluhopisový program dále jen "Společné emisní podmínky").
Emitent se dodatečně rozhodl ve Společných emisních podmínkách upravit definice
"Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty" a "Rozhodného dne pro výplatu úroků".
Uvedené definice zní nově následovně (doplněná část je podtržena):
"Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty" znamená ve vztahu k zaknihovaným
Dluhopisům a listinným Dluhopisům zastoupeným podílem na Sběrném dluhopisu den, který
o 30 (třicet) dní předchází příslušnému Dni splatnosti dluhopisů (není-li v příslušném Doplňku
dluhopisového programu stanoven kratší časový úsek), přičemž však platí, že pro účely
zjištění Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty se Den splatnosti dluhopisů
neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne.
"Rozhodný den pro výplatu úroků" znamená ve vztahu k zaknihovaným Dluhopisům a
listinným Dluhopisům zastoupeným podílem na Sběrném dluhopisu den, který o 30 (třicet) dní
předchází příslušnému Dni výplaty úroků (není-li v příslušném Doplňku dluhopisového
programu stanoven kratší časový úsek), přičemž však platí, že pro účely zjištění Rozhodného
dne pro výplatu úroků se Den výplaty úroku neposouvá v souladu s konvencí Pracovního
dne.
Ve zbytku se Společné emisní podmínky nijak nemění.
Uvedené úpravy v definicích se budou vztahovat i na emise dluhopisů, které již byly na
základě Společných emisních podmínek vydány (ISIN CZ0002002751, CZ0002002769,
CZ0002002744 a CZ0002002785). Emitent se domnívá, že uvedená úprava nezpůsobí
vlastníkům takových dluhopisů žádnou újmu a je naopak konzistentní s informací obsaženou
v příslušných emisních dodatcích.
V Praze dne 8. ledna 2013

