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Základní parametry
Emitent
Administrátor, Manažer emise
Kotační agent, Agent pro zajištění
Název dluhopisu
ISIN
Celkový objem emise
Jmenovitá hodnota dluhopisu
Úrok
Výplata úroku
Měna emise
Emisní kurs
Datum emise dluhopisů
Upisovací lhůta
Splatnost dluhopisů
Call opce
Status
Forma cenného papíru
Podoba cenného papíru
Kotace
Kovenanty
Riziková třída

APS Finance, a.s.
J&T Banka, a.s.
J&T Banka, a.s.
APS FINAN. 5,00/23
CZ0003518656
500 000 000 CZK, s možností navýšení
až na 620 mil. CZK
10 000 CZK
5,00 % p. a., od. 2. roku postupná amortizace dluhu
Pololetně , vždy 22. 8. a 22. 2.
CZK
100 %
22. 2. 2018
12 měsíců od data emise
22. 2. 2023
Ano, po prvním roce od data emise
Seniorní, zajištěné ručitelským
prohlášením
Na doručitele
Zaknihované
BCPP
Ano, viz "Informace o emisi"
4/9

APS Finance a.s., vydává emisi zajištěných
dluhopisů splatných v roce 2023 v celkové
předpokládané jmenovité hodnotě
500 000 000 CZK, s možností navýšení
až na 620 mil. CZK. Nominální hodnota
jednoho dluhopisu činí 10 000 CZK, roční
výnos dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,0 % p. a. bude vyplácen
pololetně. Od druhého roku bude docházet k postupné amortizaci dluhu.
Postavení vlastníků dluhopisů je posíleno
ručitelským prohlášením mateřské společnosti APS Holding (Lux), a dále APS Recovery (CZ) a APS Investments (Lux)
a zajištěním, a to konkrétně zástavním
právem k 100 % akcií APS Recovery, zástavním právem k 100% podílu v APS Management Services, zástavním právem
k 100% podílu na základním kapitálu APS
Romania, zástavním právem k 100% podílu na základním kapitálu APS Holding
Cyprus. Emitent se zavázal dodržovat řadu
povinností z oblasti pravidel zřízení dalšího
zajištění a transakcí s propojenými osobami, zadluženosti, nakládání s majetkem
a další. Detailní popis kovenant je uveden v emisních podmínkách.
Čistý výtěžek emise dluhopisů bude použit
na refinancování současných závazků společností APS Holding, interní restrukturalizaci dluhu a na rozvoj podnikání.
Emise je vydána podle českého práva formou veřejné nabídky. Emitent požádal
o přijetí dluhopisu k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

Popis Emitenta
Emitentem Dluhopisů je společnost APS
Finance, a.s., která je součástí holdingu
APS Holding S.A. se sídlem v Lucembursku.
APS Holding je středoevropským a východoevropským leaderem v oblasti investic
a managementu pohledávek po splatnosti.
Společnost vystupuje jednak jako inkasní
specialista, dále pak jako investiční poradce a správce investic; v neposlední řadě
se dostává do pozice samotného investora
v podobě odkupu pohledávek či celých
portfolií, na kterém se často podílí s prověřeným obchodním partnerem. Takovými partnery jsou např. Deutsche Bank, IFC
(World Bank), Balbec Capital a jiní. Je tak
schopna pro své klienty navrhnout a realiPrávní upozornění naleznete na další straně.

zovat individuální, na míru šité řešení.
Prioritou a základním předpokladem pro
dlouhodobě úspěšnou činnost je profesionální, vysoce etický přístup, vždy respektující veškeré platné právní normy.
Společnost APS Holding byla založena
v roce 2004, kdy společně s JP Morgan
provedla první odkup pohledávek od České
spořitelny. V následujících letech postupně
expandovala do dalších zemí regionu, jako
je např. Srbsko, Rumunsko, Polsko, Řecko
atd. Aktuálně působí ve 12 zemích. V současné době APS Holding zaměstnává celkem 750 profesionálů. Za dobu svého působení na trhu úspěšně restrukturalizoval
500 000 dluhů v rámci 80 portfolií
o celkové hodnotě 5,5 mld. EUR.

Vybrané ekonomické ukazatele
K 31. 12. 2016 (APS Holding)
Tržby:
26,3 mil. EUR
EBITDA:
10,2 mil. EUR

Dluhopis - cenný papír s pevným
výnosem
Dluhopis představuje povinnost Emitenta
splatit dlužnou částku a úroky z ní za podmínek a v termínu stanovené emisními
podmínkami dluhopisu. Dluhopis vyplácí
obvykle úroky (kupóny) v pravidelných
intervalech. Splatnost jistiny dluhopisu
při jeho vydání bývá delší než jeden rok,
a běžné jsou například státní dluhopisy
s dobou do splatnosti třicet let.

Právní upozornění
Toto propagační sdělení vytvořila
J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“),
která při své činnosti podléhá kontrole
ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není
návrhem k uzavření smlouvy. Banka není
povinna vstoupit s kteroukoli osobou
do smluvního vztahu ani poskytnout
jakoukoli službu na základě tohoto
sdělení.
Toto sdělení není nabídkou ke koupi
či úpisu.
Žádná z informací uvedených v tomto
sdělení není míněna a nemůže být
považována za analýzu investičních
příležitostí, investiční doporučení nebo
investiční poradenství a při tvorbě tohoto
sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem
předepsané specifické postupy a pravidla
pro jejich tvorbu a distribuci.
Sdělení má pouze informační charakter
a jeho účelem je poskytnout investorům

základní informace. Účelem sdělení
naopak v žádném případě není nahradit
Emisní podmínky. Banka investory vyzývá,
aby se s Emisními podmínkami seznámili.
Emisní podmínky jsou k dispozici
na v papírové podobě u emitenta,
na centrále Banky i na jejich pobočkách.
Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta
jsou k dispozici u emitenta. Podrobnější
informace o výhodách, rizicích a dalších
podstatných okolnostech týkajících se
dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž
pracovníci Banky.
Banka výslovně upozorňuje na skutečnost,
že tento dokument může obsahovat
informace týkající se investičních nástrojů
nebo emitentů, u kterých má Banka nebo
některý ze subjektů, který se podílí
na přípravě tohoto sdělení, své vlastni
zájmy, zejména má přímou či nepřímou
účast na těchto subjektech nebo provádí
operace s investičními nástroji tykajícími
se těchto subjektů.

V případě poskytnutí služby upisování
a umisťování investičních nástrojů může
Banka po ukončení úpisu dluhopisů
od emitenta obdržet odměnu
za umisťování investičních nástrojů. Výše
odměny je určena procentuální sazbou
z celkového objemu investic do těchto
investičních nástrojů zprostředkovaných
Bankou. Za zprostředkování úpisu
investičních nástrojů pak může Banka
po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním
partnerům (zprostředkovatelům) provizi
z objemu zprostředkovaných investic,
a to ve výši nepřevyšující odměny Banky.
Obecné informace o pobídkách ve vztahu
k poskytování investičních služeb Bankou
jsou zveřejněny na internetových
stránkách Banky www.jtbank.cz.
Tento dokument je aktualizován ke dni
3. 10. 2018 a Banka je oprávněna jej
kdykoli změnit.

