
Výzva k úpisu dluhopisů  
 
Obchodní společnost Saunia, s.r.o., IČO: 27633594, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Olivova 
2096/4, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp. zn. C 120349, 
 
jako emitent dluhopisů dle českého práva s pevným úrokovým výnosem ve výši 6,25 % p.a. v 
celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát 
milionů korun českých), která může být za podmínek uvedených v prospektu dluhopisů 
navýšena až o 50 % předpokládané jmenovité hodnoty dluhopisů, se splatností v roce 2022, 
 
tímto, v souladu s čl. 5.2. a 6.2.3. prospektu dluhopisů, který byl Českou národní bankou 
schválen dne 29. května 2018 (rozhodnutí České národní banky nabylo právní moci dne 30. 
května 2018), zveřejňuje výzvu k úpisu dluhopisů, které mají následující parametry: 

• úroková sazba dluhopisů – 6,25 % p.a.; 

• podoba dluhopisů – zaknihovaný cenný papír; 

• ISIN dluhopisů - CZ0003519159; 

• jmenovitá (nominální) hodnota jednoho dluhopisu – 10.000,- Kč; 

• datum emise dluhopisů – 16. července 2018; 

• datum konečné splatnosti dluhopisů – 16. července 2022; 

• emisní kurz dluhopisů - emisní kurz dluhopisů upsaných před datem emise dluhopisů 
se bude rovnat jejich nominální hodnotě; emisní kurz dluhopisů upsaných po datu 
emise bude zohledňovat podmínky na trhu, respektive narostlý alikvotní úrokový výnos; 

• emisní lhůta (časové období pro přijímání objednávek dluhopisů) – 1. června 2018 až 
31. května 2019; 

• způsob přijímání objednávek dluhopisů - zájemci o úpis dluhopisů podají k rukám 
emitenta dluhopisů žádost o úpis, a to v písemné podobě; žádost o úpis musí 
obsahovat alespoň identifikaci zájemce o úpis, včetně rodného či identifikačního čísla, 
celkový počet dluhopisů poptávaných zájemcem o úpis, informaci o majetkovém účtu 
zájemce o úpis dluhopisů v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené 
Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo o majetkovém účtu v evidenci 
navazující na centrální evidenci, případně o jiném účtu, který mu umožní držet 
Dluhopisy prostřednictvím příslušného účastníka v Centrálním depozitáři cenných 
papírů; 

• minimální počet dluhopisů, které může zájemce upsat v rámci jedné objednávka – 1 
dluhopis. 

 
Prospekt dluhopisů byl emitentem dluhopisů vyhotoven k datu 25. května 2018, a byl schválen 
Českou národní bankou rozhodnutím ČNB č.j. 2018/067563/CNB/570, sp.zn. S-Sp-
2018/00027/CNB/572, ze dne 29. května 2018, které nabylo právní moci dne 30. května 2018. 
Prospekt dluhopisů i výše uvedené rozhodnutí České národní banky jsou zveřejněny (a je tedy 
možné je získat) na internetové stránce www.saunia.cz v sekci „Pro investory“ 
(http://www.saunia.cz/cz/uvod/pro-investory). 
 
Před investicí do dluhopisů emitenta, resp. před podáním žádosti o úpis dluhopisů, by se měl 
zájemce o úpis dluhopisů seznámit s prospektem dluhopisů a jeho obsahem. Prospekt 
dluhopisů obsahuje podrobné údaje o emitentovi a dluhopisech. 
 
V Praze dne 1. června 2018 

 
 
 
 

…………………………….. 
Saunia, s.r.o. 

Bohumil Píše, jednatel 

http://www.saunia.cz/cz/uvod/pro-investory

