NWD Group a.s.
Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 300.000.000,- Kč s
dobou trvání programu 10 let

ZMĚNA DOPLŇKU DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

NWD nemovitostní dluhopis 5,1 % XI/2023

Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 5,1 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě
až 120.000.000 Kč splatné v roce 2023

Datum vyhotovení tohoto dokumentu je 11.6.2019
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ZMĚNA DOPLŇKU DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Rozhodnutím České národní banky č. j. 2018/138714/CNB/570 ze dne 27.11.2018, které
nabylo právní moci dne 4.12.2018 byl schválen základní prospekt (dále jen „Základní
prospekt“) pro dluhopisy vydávané v rámci dluhopisového programu (dále jen „Dluhopisový
program“ nebo „Program“) společnosti NWD Group a.s. sídlem Pražákova 1008/69,
Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 05323134, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně pod sp. zn. B 7583 (dále jen „Emitent“). Na základě Dluhopisového
programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy
jednotlivé emise dluhopisů (dále jen „Emise dluhopisů“ nebo „Emise“). Celková jmenovitá
hodnota všech vydaných a nesplacených dluhopisů v rámci tohoto Dluhopisového programu
nesmí k žádnému okamžiku překročit 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých),
(dále jen „Dluhopisy“). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent
vydávat jednotlivé Emise v rámci programu, činí 10 let. Dluhopisový program je druhým
dluhopisovým programem Emitenta a byl zřízen v roce 2018.
V rámci Dluhopisového programu vydal Emitent dluhopisy s názvem „NWD nemovitostní
dluhopis 5,1 % XI/2023“, ISIN: CZ0003520702, se jmenovitou hodnotou jednoho Dluhopisu
5.000,- Kč, celkové předpokládané jmenovité hodnotě až 120.000.000 Kč, datem emise
1.12.2018 a datem splatnosti dne 30.11.2023, a to na základě doplňku Dluhopisového
programu ze dne 30.11.2018 (dále jen „Doplněk dluhopisového programu“), který byl
oznámen České národní bance v souladu se Základním prospektem společně s konečnými
podmínkami nabídky ve smyslu § 36a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Tento dokument představuje změnu Doplňku Dluhopisového programu, která spočívá
v prodloužení lhůty pro upisování, jak uvedeno níže. Výrazy v tomto dokumentu
nedefinované mají význam uvedený v Základním prospektu.

2

NWD GROUP A.S.

ZMĚNA DOPLŇKU DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

ZMĚNA DOPLŇKU DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

1. Bod č. 11 Doplňku Dluhopisového programu zní:
„Emisní lhůta (lhůta pro upisování)

Od 1.12.2018 do 31.7.2019“

2. Uvedená změna Doplňku dluhopisového programu je účinná jeho uveřejněním
Emitentem, ke kterému dojde dne 11.6.2019.
3. Ostatní ustanovení Doplňku dluhopisového programu zůstávají beze změny.
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