Dlhopisy s pevným úrokovým výnosom 5,30 % p.a.
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote do 50.000.000 EUR splatné v roku 2023
ISIN SK4120014390
(ďalej len „Dlhopisy“)
OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY
Emitent Dlhopisov, spoločnosť JOJ Media House, a.s. ,(ďalej len „Emitent“), oznamuje, že na základe
veľkého dopytu investorov, došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie
50.000.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných
papierov v Bratislave, a.s.

Informácie o Emitentovi
JOJ Media House, a.s. je najväčšou mediálnou spoločnosťou holdingového charakteru na Slovensku.
Emitent vlastní, spravuje a financuje účasti v spoločnostiach v rámci skupiny JOJ Media House. Tieto
spoločnosti podnikajú v rámci mediálnych trhov na Slovensku, v Čechách v Rakúsku a v Chorvátsku.
Medzi významné spoločnosti v skupine JOJ Media House patria spoločnosť Slovenská produkčná,
a.s., ktorá prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastrešuje podnikateľské aktivity v segmente
televízneho vysielania na Slovensku a v Čechách. Drží tak 100% podiel v spoločnosti MAC TV s.r.o.,
ktorá vlastní licencie na vysielanie televíznych staníc TV JOJ, PLUS, WAU, RiK a ŤUKI. A tiež v
spoločnosti DONEAL, s.r.o., ktorá vlastní licenciu na vysielanie televíznej stanice JOJ CINEMA na
území Českej republiky. Podnikateľské aktivity Emitenta na trhu vonkajšej reklamy zabezpečujú
spoločnosti: Akzent BigBoard, a.s. (trh vonkajšej reklamy na Slovensku), BigBoard Praha, a.s. (trh
vonkajšej reklamy v Čechách), EPAMEDIA EUROPAISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN
GmbH (trh vonkajšej reklamy v Rakúsku). Emitent svoje podnikateľské aktivity v roku 2015 rozšíril
prostredníctvom spoločnosti Harad, a.s. o poskytovanie služieb vysielateľom rádií. Od roku 2016 je
skupina zastúpená aj na chorvátskom trhu, kde vlastní významné podiely vo vydavateľských
spoločnostiach periodík s regionalnou pôsobnosťou. Najvýznamnejšími zdrojmi príjmov Emitenta sú
príjmy z predaja televízneho reklamného priestoru a príjmy z predaja vonkajšieho reklamného
priestoru. Podľa odhadov manažmentu všetky skupiny spoločností pôsobiace na trhoch televíznej a
vonkajšej reklamy patria k trhovým lídrom..
Pojmy začínajúce veľkými písmenami, definované v tomto oznámení, majú význam, ktorý je im
priradený v Prospekte Dlhopisov. Prospekt Dlhopisov je k dispozícii na webových stránkach Emitenta
- http://jojmediahouse.sk a na webových stránkach Hlavného manažéra na www.jtbanka.sk, v sekcii
Užitočné informácie, Emisie cenných papierov. Toto oznámenie sa uverejňuje rovnakým spôsobom
ako Prospekt a nemožno ho čítať samostatne, ale len spoločne s Prospektom (a jeho prípadnými
dodatkami).

V Bratislave dňa 13.8.2018

