
 

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ EMITENTA A VEDOUCÍCH SPOLUMANAŽERŮ O STANOVENÍ 

EMISNÍHO KURZU DLUHOPISŮ ISIN CZ0003544371 K DATU EMISE  

Společnost PASSERINVEST FINANCE, a.s., IČO: 05496446, se sídlem Želetavská 1525/1, Michle, 

140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 

B 21947 (dále jen „Emitent“), jakožto Emitent dluhopisů se zkráceným názvem emise PSG VAR/29, 

ISIN: CZ0003544371, datum emise 15.11.2022 (dále jen „Datum emise“ a „Dluhopisy“), a společnosti 

Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2051 (dále jen 

„Raiffeisenbank“), a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, se sídlem 

Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze pod sp. zn. B 3608 (dále jen „UniCredit“ a společně s Raiffeisenbank jen „Vedoucí 

spolumanažeři“), tímto ve smyslu podkapitoly 5.2 „Umístění a nabídka Dluhopisů“ prospektu 

Dluhopisů vyhotoveného Emitentem dne 12.9.2022 a schváleného rozhodnutím České národní banky 

č.j. 2022/093261/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00069/CNB/572 ze dne 13.9.2022, které nabylo právní 

moci dne 14.9.2022 (dále jen „Prospekt“), a čl. 2.3 Emisních podmínek, 

oznamují své společné rozhodnutí o stanovení výše emisního kurzu Dluhopisů k Datu emise 

ve výši 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. 

Emitent a Vedoucí spolumanažeři potvrzují, že emisní kurz Dluhopisů k Datu emise ve výši 100 % 

jmenovité hodnoty Dluhopisů byl v souladu s podkapitolou 5.2 „Umístění a nabídka Dluhopisů“ 

Prospektu a čl. 2.3 Emisních podmínek stanoven na základě zjištění zájmu potenciálních investorů 

do Dluhopisů. 

Toto společné oznámení bude uveřejněno na internetových stránkách Emitenta v sekci „Společnost“, 

podsekci „Pro investory“ na této adrese: www.passerinvest.cz, internetových stránkách Raiffeisenbank 

v sekci Povinně uveřejňované informace, Emise korporátních dluhopisů, Passerinvest finance, a.s. 

na této adrese: www.rb.cz, a internetových stránkách UniCredit v sekci Velké firmy, Operace na 

kapitálovém trhu na této adrese: www.unicreditbank.cz. Uveřejnění tohoto společného oznámení 

nabývá účinnosti okamžikem jeho uveřejnění na internetové stránce Emitenta v sekci „Společnost“, 

podsekci „Pro investory“ na této adrese: www.passerinvest.cz. 

Veškeré další relevantní informace a dokumenty týkající se Dluhopisů jsou k dispozici v elektronické 

podobě na internetových stránkách Emitenta v sekci „Společnost“, podsekci „Pro investory“ na této 

adrese: www.passerinvest.cz. 

Výrazy a pojmy s velkým počátečním písmenem nedefinované v tomto společném oznámení mají stejný 

význam jako v Prospektu. 

V Praze dne 8.11.2022 

 

PASSERINVEST FINANCE, a.s. 

Raiffeisenbank a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

 


