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ROZHODNUTI
Česká národní banka, jako orgán dohledu nad ťrnančnímtľhem podle zétkoĺač. 6/1993 Sb.'
předpisů a orgán dohledu nad kapitálovým tľhem
o Českénárodní bance, ve zĺěĺípozdějších
podle zźlkona č. 15/1998 Sb., o dohledu voblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění
dalšíchzákoĺtl, ve znění pozdějšíchpředpisů a podle zźtkona č,. 25612004 Sb., o podnikání na
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZPI(I"), rozhodla ve spľávním
kapitálovém trhu, ve zĺéĺí
Íizenívedeném podle zálkona č,.50012004 Sb., spľávní łád, ve znění pozdějších předpisů
o žádosti společnosti J&T Global Fĺnance VII., s.ľ.o.,ICo 05243441, se sídlem Pobřežní
297114, KaľlÍn,186 00 Praha 8, právně zastoupené JUDr. Vlastimilem Piherou, Ph.D.,
advokátem, Kocián ŠolcBalaštík, advokátní kancelář, s.r.o.' se sídlem Praha 1, JungÍnannova
745124, PSČ 110 00' oschválení pľospektu dluhopisů podle $36codst. 1 ZP|{I,kterźt
byh Českénáľodní bance doručena dne Z2.listopadu 20l6,takto:

Společnosti J&T Global Finance VII., s.ľ.o., lčo 0524344l, se sídlem Pobřežní297t14,
Kaľlín, 186 00 Praha 8, se podle $ 36c odst. 1 ZPI{I pro účelypřijetí dluhopĺsů
k obchodování na ľegulovaném tľhu organizovaném Burzou cenných papíľůPľaha, a.s.,

schvalu

je

pľospekt zaknĺhovaných dluhopisů, ISIN cZ0003515199, v předpokládané celkové
jmenovité hodnotě aź 2001000000 Kč, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu
3 000 000 Kč, s pevným úľokoýmr1ýnosem 3 % p. a. a s datem splatnosti
25. lĺstopadu 2019, ve znění předloženém Ceské náľodní bance dne22.listopadu 2016.

oDŮvoDľĚľÍ
plném ľozsahu vyhověla' není
Vzhledem k tomu, Že Česká niíĺodníbanka účastníkovíÍizeĺiv
podle ustanovení $ 68 odst. 4 spľávního řádu dalšíodůvodnění tohoto rozhodnutí třeba'

POUCENI

Proti tomuto ľozlrodnutí lze podat ľozklad u
03, a to prostřednictvím sekce li
ľozkladu činí15 dnů ode dne doľučenírozho
banky rozhoiuje bankovní ľada Českénĺĺľodní
banky.
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