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Hypoteční banka, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 13584324, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3511 (dále jen „Emitent“) 

 

se rozhodla vydat dne 11.8.2011 novou emisi hypotečních zástavních listů v zaknihované podobě, ve 

formě na doručitele, v objemu 2,7 miliardy Kč a s pevnou úrokovou sazbou. Emise bude splatná dne 

11.8.2016. Jmenovitá hodnota jednoho hypotečního zástavního listu je 10 000 Kč. Emitent vydává emisi 

jako čtyřicátou čtvrtou v pořadí v rámci schváleného druhého dluhopisového programu. Česká národní 

banka schválila doplněk dluhopisového programu svým rozhodnutím č.j. 2011/8222/570 ze dne 

12.7.2011, které nabylo právní moci dne 12.7.2011, ve znění změny, která byla schválena rozhodnutím 

České národní banky č.j. 2011/9199/570 ze dne 29.7.2011, které nabylo právní moci dne 1.8.2011.  

Emisi byl přidělen identifikační kód ISIN CZ0002002348. Společné emisní podmínky dluhopisů, které 

jsou stejné pro jednotlivé emise dluhopisů vydávané v rámci druhého dluhopisového programu, byly 

schváleny rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/36/2005/1 ze dne 9.5.2005, které nabylo právní 

moci dne 9.5.2005.  

 

Hypoteční zástavní listy budou veřejně nabízeny a přijaty k obchodování na volném trhu Burzy cenných 

papírů Praha, a.s. S emisními podmínkami vč. doplňku dluhopisového programu je možné se seznámit 

v sídle Hypoteční banky, kde jsou k dispozici ve formě brožury a dále na jejích internetových stránkách. 

Dále jsou k dispozici v Československé obchodní bance, a.s., jako osoby, která zajišťuje vydání 

hypotečních zástavních listů, vyplácení výnosů a splácení hypotečních zástavních listů a na Burze 

cenných papírů Praha, a.s. Na internetových stránkách Hypoteční banky, Československé obchodní banky 

a Burzy cenných papírů Praha je rovněž uveřejněn prospekt cenného papíru vč. jeho dodatku. 

 

Toto oznámení má pouze informativní charakter a není nabídkou k prodeji či nákupu cenných papírů. 

 


