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ČSOB (IČ 00001350)        V Praze dne 10.5.2011 
Povinně uveřejňovaná informace 
Informační povinnost dle § 120 odst. 7 ZPKT 

 
SOUHRNNÝ DOKUMENT 
o informacích, které ČSOB (emitent kótovaného dluhopisu) uveřejnila v období od 1.5.2010 do 30.4.2011 

 
Výroční a pololetní zprávy 

Výroční zpráva za rok 2010 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Pravidelně zveřejňované informace / 
Výroční a pololetní zprávy  

 Uveřejněno dne: 29.4.2011 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Vyrocni-pololetni-
zpravy/Vyrocni-zpravy/VZ_CSOB_2010.pdf 

  
Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2010 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Pravidelně zveřejňované informace / 
Výroční a pololetní zprávy  

 Uveřejněno dne: 31.8.2010 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Vyrocni-pololetni-
zpravy/Pololetni-zpravy/CSOB_pol_zprava_1H2010.pdf 

 
Personální informace 

Nový člen Výboru pro audit od 1.2.2011  
(nejedná se o vnitřní informaci) 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás/ Povinné informace / Další zveřejňované informace / Personální 
informace 
Uveřejněno dne: 1.2.2011 
Stručný popis: Jmenování čtvrtého - nezávislého člena Výboru pro audit ČSOB. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zmena_vybor_pro_audit_110201.pdf 
 

Vnitřní informace – Změny v představenstvu ČSOB 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás/ Povinné informace / Další zveřejňované informace / Personální 
informace 
Uveřejněno dne: 8.12.2010 
Stručný popis: Od 8. prosince 2010 se stali novými členy představenstva ČSOB pánové Bartel Puelinckx, Koen 
Wilmots a Jiří Vévoda. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zmena_v_predstavenstvu_101208.pdf 

 
Vnitřní informace – Změna v dozorčí radě ČSOB  

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás/ Povinné informace / Další zveřejňované informace / Personální 
informace 
Uveřejněno dne: 1.12.2010 
Stručný popis: Od 1. prosince 2010 se stal novým členem dozorčí rady ČSOB pan Guy Libot; od téhož dne byl 
také jmenován členem Výboru pro audit ČSOB. V obou orgánech pan Guy Libot nahradil paní Riet Docx.  
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-
kapitaloveho-trhu/CSOB_Zmena_v_dozorci_rade_101201.pdf 
 

Vnitřní informace – Změna v dozorčí radě ČSOB  
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás/ Povinné informace / Další zveřejňované informace / Personální 
informace 
Uveřejněno dne: 8.7.2010 
Stručný popis: Od 29. června 2010 se stal novým členem dozorčí rady ČSOB pan Marko Voljč. Nahradil pana 
Johna Hollowse. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/CSOB_Zmena_v_dozorci_rade_100708.pdf 
 

Vnitřní informace – Změny v dozorčí radě ČSOB  
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás/ Povinné informace / Další zveřejňované informace / Personální 
informace 
Uveřejněno dne: 21.6.2010 
Stručný popis: Na základě výsledků voleb členů dozorčí rady ČSOB volených zaměstnanci se stali od 23. června 
2010 novými členy dozorčí rady pan František Hupka, paní Martina Kantová a paní Ladislava Spielbergerová  
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/CSOB_Zmena_v_dozorci_rade_100621.pdf 

http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Vyrocni-pololetni-zpravy/Vyrocni-zpravy/VZ_CSOB_2010.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Vyrocni-pololetni-zpravy/Vyrocni-zpravy/VZ_CSOB_2010.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Vyrocni-pololetni-zpravy/Pololetni-zpravy/CSOB_pol_zprava_1H2010.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Vyrocni-pololetni-zpravy/Pololetni-zpravy/CSOB_pol_zprava_1H2010.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zmena_vybor_pro_audit_110201.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zmena_vybor_pro_audit_110201.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zmena_v_predstavenstvu_101208.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zmena_v_predstavenstvu_101208.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/CSOB_Zmena_v_dozorci_rade_101201.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/CSOB_Zmena_v_dozorci_rade_101201.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_Zmena_v_dozorci_rade_100708.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_Zmena_v_dozorci_rade_100708.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_Zmena_v_dozorci_rade_100621.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_Zmena_v_dozorci_rade_100621.pdf
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Organizační změny 

Organizační schéma ČSOB od 1.1.2011 a Organizační a personální změny v ČSOB od 1.1.2011 
(nejedná se o vnitřní informace) 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / 
Organizační změny 
Uveřejněno: 6.1.2011 
Stručný popis: Organizační struktura ČSOB platná od 1.1.2011. Popis změn od 1.1.2011. 
Přímé odkazy:  
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/O-nas/Povinne-informace/110101_CSOB_organizacni_schema.pdf 

http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-
kapit-trhu/110101_CSOB_Orgchart_Hlavni_zmeny.pdf 
 

Organizační struktura od 1.5.2010 a Organizační a personální změny v ČSOB od 1.5.2010 
(nejedná se o vnitřní informace) 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / 
Organizační změny 
Uveřejněno: 5.5.2010 
Stručný popis: Organizační struktura ČSOB platná od 1.5.2010. Popis změn od 1.5.2010. 
Přímé odkazy:  
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-
kapit-trhu/100501_CSOB_Organizacni_struktura.pdf 

http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-
kapit-trhu/100501_CSOB_Orgchart_Hlavni_zmeny.pdf 
 

Tiskové zprávy k významným událostem 

Vnitřní informace -TZ Výsledky skupiny ČSOB za rok 2010 
 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Tiskové 
zprávy k významným událostem 
Uveřejněno: 10.2.2011 
Stručný popis: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za rok 2010. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Data/tz/TZ_2011/TZ110210.pdf 
 

Vnitřní informace -TZ Výsledky skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2010 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Tiskové 
zprávy k významným událostem 
Uveřejněno: 10.11.2010 
Stručný popis: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 1. - 3. čtvrtletí 2010. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Data/tz/TZ_2010/TZ101110a.pdf 
 

Vnitřní informace -TZ  Výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí roku 2010 
 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O ČSOB / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Tiskové 
zprávy k významným událostem 
Uveřejněno: 5.8.2010 
Stručný popis: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 1. pololetí 2010. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Data/tz/TZ_2010/TZ100805b.pdf 

 
Vnitřní informace - TZ Výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2010 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O ČSOB / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Tiskové 
zprávy k významným událostem 
Uveřejněno: 12.5.2010 
Stručný popis: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 1. čtvrtletí 2010. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Data/tz/TZ_2010/TZ100512b.pdf 
 

Ostatní informace  

Vnitřní informace – Rozhodčí nález: Nároky MF ČR vůči ČSOB zamítnuty v plném rozsahu. ČSOB přiznán nárok 
J. Ring. 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Ostatní 
informace 
Uveřejněno: 29.12.2010 
Stručný popis: Rozhodčím nálezem zamítnuty v plném rozsahu nároky MF ČR vůči ČSOB týkající se záruk 
poskytnutých při převzetí krachující IPB. Rozhodčím nálezem byl zároveň přiznán ČSOB nárok vůči MF ČR na 
zaplacení záruky za pohledávku bývalé IPB za společností J.Ring. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-
kapitaloveho-trhu/CSOB_VI_Ring_20101229.pdf 

http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/O-nas/Povinne-informace/110101_CSOB_organizacni_schema.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/110101_CSOB_Orgchart_Hlavni_zmeny.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/110101_CSOB_Orgchart_Hlavni_zmeny.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/100501_CSOB_Organizacni_struktura.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/100501_CSOB_Organizacni_struktura.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/100501_CSOB_Orgchart_Hlavni_zmeny.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/100501_CSOB_Orgchart_Hlavni_zmeny.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Data/tz/TZ_2011/TZ110210.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Data/tz/TZ_2010/TZ101110a.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Data/tz/TZ_2010/TZ100805b.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Data/tz/TZ_2010/TZ100512b.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/CSOB_VI_Ring_20101229.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/CSOB_VI_Ring_20101229.pdf
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Vnitřní informace – Zamítnutí žaloby General factoring na ČSOB 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Ostatní 
informace 
Uveřejněno: 30.7.2010 
Stručný popis: Rozhodčí tribunál zamítl v plném rozsahu žalobu General factoring, která požadovala po ČSOB 
40 mld. Kč v souvislosti s převzetím IPB. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zamitnuti_zaloby_general_factoring_na_csob.pdf 
 

Přehled zveřejněných informací v období od 1.5.2009 do 4.5.2010 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Další zveřejňované informace / Ostatní 
informace 
Uveřejněno: 7.5.2010 
Stručný popis:  SOUHRNNÝ DOKUMENT o informacích, které ČSOB (emitent kótovaného dluhopisu) uveřejnila 
v období od 1.5.2009 do 4.5.2010  
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-
pozadavku-kapit-trhu/CSOB_Souhrnny_dokument_100507.pdf 
 

Informace o rozsahu poskytnutých investičních služeb ČSOB 

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Pravidelně zveřejňované informace / 
Informace o rozsahu poskytnutých investičních služeb ČSOB 
Stručný popis: Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb 

 
 Rozsah služeb 4. čtvrtletí 2010 

Uveřejněno: 27.1.2011 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-
kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2010_4.xls 
 

 Rozsah služeb 3. čtvrtletí 2010 
Uveřejněno: 16.11.2010 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-
kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2010_3.xls 
 

 Rozsah služeb 2. čtvrtletí 2010 
Uveřejněno: 30.7.2010 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-
kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2010_2.xls 
 

Pozn.: Rozsah služeb 1. čtvrtletí 2010 – uveřejněno 29.4.2010. 
 

Dále ČSOB čtvrtletně uveřejňuje „Informace o ČSOB“ 

Jedná se o informace publikované podle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Povinné informace / Pravidelně zveřejňované informace / 
Informace uveřejňované bankou podle vyhlášky ČNB 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Pravidelne-zverejnovane-
informace/Stranky/Informace-uverejnovane-bankou-podle-vyhlasky-CNB.aspx 

 
Informace k vydaným cenným papírům 

Informace o uveřejnění 3. Dodatku Základního prospektu 
 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB  
Uveřejněno: 28.5.2010  
Stručný popis: 3. Dodatek Základního prospektu aktualizuje údaje ve 2. Základním prospektu. 

Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_2_zakladni_prospekt_3dodatek.pdf 

 
Informace o uveřejnění 4. Dodatku Základního prospektu 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB  
Uveřejněno: 31.8.2010  
Stručný popis: 4. Dodatek Základního prospektu aktualizuje údaje ve 2. Základním prospektu. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_2_zakladni_prospekt_4dodatek.pdf 

 
Informace o uveřejnění 3. Základního prospektu 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB  
Uveřejněno: 4.10.2010  
Stručný popis: Základní prospekt obsahující aktuální údaje o ČSOB. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_3_Zakladni_prospekt_CSOB.pdf 

http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zamitnuti_zaloby_general_factoring_na_csob.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_zamitnuti_zaloby_general_factoring_na_csob.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_Souhrnny_dokument_100507.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Vztahy-k-investorum/Povinne-informace/Info-dle-pozadavku-kapit-trhu/CSOB_Souhrnny_dokument_100507.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2010_4.xls
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2010_4.xls
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2010_3.xls
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2010_3.xls
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2010_2.xls
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Informace-dle-pozadavku-kapitaloveho-trhu/Rozsah_IN_sluzeb_2010_2.xls
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Pravidelne-zverejnovane-informace/Stranky/Informace-uverejnovane-bankou-podle-vyhlasky-CNB.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Povinne-informace/Pravidelne-zverejnovane-informace/Stranky/Informace-uverejnovane-bankou-podle-vyhlasky-CNB.aspx
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_2_zakladni_prospekt_3dodatek.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_2_zakladni_prospekt_3dodatek.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_2_zakladni_prospekt_4dodatek.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_2_zakladni_prospekt_4dodatek.pdf
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_3_Zakladni_prospekt_CSOB.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_3_Zakladni_prospekt_CSOB.pdf
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Informace o uveřejnění 1. Dodatku Základního prospektu 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB  
Uveřejněno: 30.11.2010  
Stručný popis: 1. Dodatek Základního prospektu aktualizuje údaje ve 3. Základním prospektu. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_3_zakladni_prospekt_1dodatek.pdf 
 

Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis ČSOB ZERO CZK XIV/2013 
 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 12.7.2010 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_inflace_ZERO_CZK_XIV_2013.pdf 

 
Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis ČSOB Komodity II/2013 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 12.8.2010 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_komodity_II_2013.pdf 

 
Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis ČSOB Koš akcií/2015 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 24.9.2010 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_kos_akcii_2015.pdf 
 

Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis ČSOB likvidní/2015 
 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 30.11.2010 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Strukturovany_dluhopis_opce_38.pdf 
 

Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis ČSOB ZERO USD III/2014 
 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 12.1.2011 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_ZERO_USD_III-2014.pdf 
 

Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis ČSOB 3M PRIBOR/2016 
 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 25.1.2011 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopisu_CSOB_3M_PRIBOR_2016.pdf 

 
Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis ČSOB likvidní/2016 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 1.2.2011 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Strukturovany_dluhopis_opce_38.pdf 

 
Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis ČSOB Inflace II/2016 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 7.3.2011 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/Dluhopis_CSOB_Inflace_II-2016.pdf 

 
Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis ČSOB Měny II/2016 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 28.3.2011 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/Dluhopis_CSOB_Meny_II-2016.pdf 

 
Emisní dodatek - konečné podmínky emise – Dluhopis koš akcií II/2016 

 Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 20.4.2011 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-
CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_kos_akcii_2016_final.pdf 

http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_3_zakladni_prospekt_1dodatek.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_3_zakladni_prospekt_1dodatek.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_inflace_ZERO_CZK_XIV_2013.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_inflace_ZERO_CZK_XIV_2013.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_komodity_II_2013.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_komodity_II_2013.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_kos_akcii_2015.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_kos_akcii_2015.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Strukturovany_dluhopis_opce_38.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Strukturovany_dluhopis_opce_38.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_ZERO_USD_III-2014.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_ZERO_USD_III-2014.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopisu_CSOB_3M_PRIBOR_2016.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopisu_CSOB_3M_PRIBOR_2016.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Strukturovany_dluhopis_opce_38.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_Emisni_dodatek_Strukturovany_dluhopis_opce_38.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Dluhopis_CSOB_Inflace_II-2016.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Dluhopis_CSOB_Inflace_II-2016.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Dluhopis_CSOB_Meny_II-2016.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Dluhopis_CSOB_Meny_II-2016.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_kos_akcii_2016_final.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/CSOB_emisni_dodatek_dluhopis_CSOB_kos_akcii_2016_final.pdf
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Informace o objemu vydaných dluhopisů ČSOB 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 14.9.2010 
Stručný popis: Vydání emise dluhopisu ČSOB Komodity II/2013, ISIN CZ0003702425 - 1. tranše. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 

 
Informace o objemu vydaných dluhopisů ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 26.10.2010 
Stručný popis: Vydání emise dluhopisu ČSOB Koš akcií /2015, ISIN CZ0003702441 - 1. tranše. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 

 
Informace o objemu vydaných dluhopisů ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 30.11.2010 
Stručný popis: Vydání emise dluhopisu ČSOB likvidní/2015, ISIN CZ0003702490 - 1. tranše. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 

 
Informace o objemu vydaných dluhopisů ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 8.12.2010 
Stručný popis: Vydání emise dluhopisu ČSOB likvidní/2015, ISIN CZ0003702490 - 2. tranše. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 

 
Informace o objemu vydaných dluhopisů ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 25.1.2011 
Stručný popis: Vydání emise dluhopisu ČSOB likvidní/2015, ISIN CZ0003702490 - 3. tranše. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 

 
Informace o objemu vydaných dluhopisů ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 1.2.2011 
Stručný popis: Vydání emise dluhopisu ČSOB likvidní/2016, ISIN CZ0003702532 - 1. tranše. 

Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 
 
Informace o objemu vydaných dluhopisů ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 8.2.2011 
Stručný popis: Vydání emise dluhopisu ČSOB likvidní/2016, ISIN CZ0003702532 - 2. tranše. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 

 
Informace o objemu vydaných dluhopisů ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 15.2.2011 
Stručný popis: Vydání emise dluhopisu ČSOB likvidní/2016, ISIN CZ0003702532 - 3. tranše. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 

 
Informace o objemu vydaných dluhopisů ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 21.2.2011 
Stručný popis: Vydání emise dluhopisu ČSOB likvidní/2016, ISIN CZ0003702532 - 4. tranše. 

Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 

 
Informace o objemu vydaných dluhopisů ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 24.2.2011 
Stručný popis: Vydání emise dluhopisu ČSOB likvidní/2016, ISIN CZ0003702532 - 5. tranše. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 

 
Informace o objemu vydaných dluhopisů ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 1.3.2011 
Stručný popis: Vydání emise dluhopisu ČSOB 3M PRIBOR/2016, ISIN CZ0003702540 - 1. tranše. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 

 
Informace o objemu vydaných dluhopisů ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 16.3.2011 
Stručný popis: Vydání emise dluhopisu ČSOB Inflace II/2016, ISIN CZ0003702789 - 1. tranše. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
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Informace o objemu vydaných dluhopisů ČSOB 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB   
Uveřejněno: 29.3.2011 
Stručný popis: Vydání emise dluhopisu ČSOB Inflace II/2016, ISIN CZ0003702789 - 2. tranše. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 
 

Informace o úrokových sazbách a výplatě úrokových výnosů a jistiny - dluhopis ČSOB VAR/2018  
(kótovaný cenný papír) 

Informace o úrokových sazbách - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o úrokových sazbách - dluhopis ČSOB VAR/2018 
Uveřejněno: 22.3.2011 
Stručný popis: Stanovení úrokové sazby pro desáté výnosové období v souladu s emisními podmínkami.  
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 
 

Informace o úrokových sazbách - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o úrokových sazbách - dluhopis ČSOB VAR/2018 
Uveřejněno: 23.12.2010  
Stručný popis: Stanovení úrokové sazby pro deváté výnosové období v souladu s emisními podmínkami. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 
 

Informace o úrokových sazbách - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o úrokových sazbách - dluhopis ČSOB VAR/2018 
Uveřejněno: 23.9.2010  
Stručný popis: Stanovení úrokové sazby pro osmé výnosové období v souladu s emisními podmínkami. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 

 
Informace o úrokových sazbách - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o úrokových sazbách - dluhopis ČSOB VAR/2018 
Uveřejněno: 21.6.2010 
Stručný popis: Stanovení úrokové sazby pro sedmé výnosové období v souladu s emisními podmínkami.  
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx 

 
Oznámení o výplatě úrokových výnosů - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o výplatách z dluhopisů ČSOB 
Uveřejněno: 22.3.2011  
Stručný popis: Informace k výplatě úrokových výnosů. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-
vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx 

 
Oznámení o výplatě úrokových výnosů - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 

Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o výplatách z dluhopisů ČSOB 
Uveřejněno: 23.12.2010  
Stručný popis: Informace k výplatě úrokových výnosů. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-
vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx 
 

Oznámení o výplatě úrokových výnosů - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o výplatách z dluhopisů ČSOB 
Uveřejněno: 23.9.2010  
Stručný popis: Informace k výplatě úrokových výnosů. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-
vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx 
 

Oznámení o výplatě úrokových výnosů - Dluhopis ČSOB VAR/2018, ISIN CZ0003701799 
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o výplatách z dluhopisů ČSOB 
Uveřejněno: 21.6.2010  
Stručný popis: Informace k výplatě úrokových výnosů. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-
vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx 

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
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http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/default.aspx
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx
http://www.csob.cz/
http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-vyplatach-z-dluhopisu-dluhopis-var-2018-CZ0003701799.aspx
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http://www.csob.cz/
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Informace o výplatě úrokových výnosů - Hypoteční zástavní list ČSOB 4,60% 2015 
(nekótovaný cenný papír) 

Oznámení o výplatě úrokových výnosů - Hypoteční zástavní list ČSOB 4,60%/2015, ISIN CZ0002000706  
Cesta k souboru: www.csob.cz / ČSOB / O nás / Emise cenných papírů / Emise ČSOB / Informace  
o výplatách z dluhopisů ČSOB 
Uveřejněno: 16.11.2010 
Stručný popis: Informace k výplatě úrokových výnosů - páté výnosové období. 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-CSOB/Stranky/Informace-o-
vyplatach-dluhopisu-CSOB-Hypotecni-zastavni-list-ISIN-CZ0002000706.aspx 

 
Informace, které ČSOB dále uveřejnila na svých internetových stránkách jako aranžér a administrátor emisí 
cenných papírů svých dceřiných společností 

Doplněk dluhopisového programu 63. emise HZL – Hypoteční banka 
 Cesta k souboru: http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-jinych-
emitentu/Stranky/default.aspx 
Uveřejněno: 25.11.2010 
Přímý odkaz: http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-Hypotecni-
banky/PB_emise_HB_doplnek42.pdf 

 

http://www.csob.cz/
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http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-Hypotecni-banky/PB_emise_HB_doplnek42.pdf
http://www.csob.cz/WebCsob/Csob/O-CSOB/Emise-cennych-papiru/Emise-Hypotecni-banky/PB_emise_HB_doplnek42.pdf

