Oznámení o změně konečných podmínek Dluhopisů
MSI Capital I – 5,8/25
Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených
dluhopisů 500 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Společnost MSI Capital s.r.o. se sídlem Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČ 08932760, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.
C 327758, LEI 3157005H8N9INXGHUE29 (dále jen „Emitent“), jako emitent Dluhopisů
MSI Capital I – 5,8/25, ISIN CZ0003526485, s pevným úrokovým výnosem 5,8 % p.a., s datem
emise 15. 7. 2020, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 10.000,- Kč (dále jen „Dluhopis“),
tímto oznamuje, že v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129,
o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů
k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „Nařízení o
prospektu“) upravil a zpřesnil některé články Konečných podmínek Dluhopisů, které byly
vyhotoveny dne 30. 6. 2020. Jedná se o následující články:
•

Bod 1.3 Shrnutí – doplněna identifikace osoby nabízející Dluhopisy

•

Bod 2.1 Shrnutí / odstavec „Ovládání Emitenta“ – doplněny informace o přímém a
nepřímém ovládání Emitenta

•

Bod 2.2 Shrnutí – vypuštěny sloupce a řádky tabulek bez náplně

•

Bod 3.1 Shrnutí – do tohoto bodu byly přesunuty informace o zajištění z bodu 3.3 Shrnutí

•

Bod 3.3 Shrnutí – odstraněn

•

Bod 3.4 Shrnutí (nově 3.3) – do tohoto bodu byla přesunuta Rizika z původního bodu 3.3.2
s tím, že Riziko nezřízení Zajištění nebo prodlení se zřízením Zajištění bylo vypuštěno.
Zajišťovací dokumentace je k datu vyhotovení opravených konečných podmínek
vyhotovena a uzavřena.

•

Bod 4.1 Shrnutí – ve druhém odstavci doplněno sousloví „a sekundárního“. Konec tohoto
odstavce po úpravě zní: „…v rámci primárního a sekundárního trhu“.

•

Bod 4.1 Shrnutí – v předposledním odstavci doplněna věta ze Základního prospektu:
„Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.“

•

Bod 4.2 Shrnutí – doplněna identifikace osoby nabízející Dluhopisy a právní předpisy,
kterými se řídí.

•

Doplněk dluhopisového programu / Způsob a lhůta předání Dluhopisů – doplněn způsob
předání Dluhopisů upsaných k datu emise.

•

Bod 1.1 v části Podrobnosti o nabídce/přijetí k obchodování – ve druhém odstavci doplněno
sousloví „a sekundárního“. Konec tohoto odstavce po úpravě zní: „…v rámci primárního
a sekundárního trhu“.

•

Bod 3.2 v části Podrobnosti o nabídce/přijetí k obchodování – doplněna věta ze Základního
prospektu „Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.“

•

Bod 7.1 v části Podrobnosti o nabídce/přijetí k obchodování – aktualizováno datum
podpisu.

Upravené Konečné podmínky ze dne 6. 8. 2020 nahrazují Konečné podmínky vyhotovené dne
30. 6. 2020.
Žádná z výše uvedených změn Konečných podmínek se netýká postavení nebo zájmů vlastníků
Dluhopisů.
Nové opravené Konečné podmínky jsou zveřejněny na stránkách Emitenta pod odkazem:
https://www.msicapital.cz/data/files/konecne_podminky_MSI_Capital_I_5_8_25.pdf

V Praze, dne 6. 8. 2020

