OZNÁMENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA NA PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA

Společnost BigBoard Praha, a.s., IČO: 242 26 491, se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18563 (dále jen
„Emitent“), která je emitentem následujících dluhopisů:
název:
ISIN:

BIGBOARD 4,50/22
CZ0003502312

(dále jen „Dluhopisy“), tímto oznamuje vlastníkům Dluhopisů (dále jen "Vlastníci"), že
Představenstvo Emitenta na svém zasedání dne 16. října 2019 rozhodlo v souladu s bodem 4.6.2.
emisních podmínek Dluhopisů o uplatnění práva Emitenta na předčasné splacení dluhopisů
z rozhodnutí Emitenta. Předčasné splacení se vztahuje na všechny vydané a nesplacené dluhopisy.
Předčasné splacení dluhopisů proběhne ke dni 28. Listopadu 2019 (dále jen „Den výplaty“).
Emitent splatí postupem podle kap. 4.7 emisních podmínek Dluhopisů v Den výplaty jmenovité
hodnoty všech vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů spolu s narostlým a dosud nevyplaceným
úrokovým výnosem a spolu s mimořádným výnosem (prémií) odpovídající částce ve výši 1,5 % ze
jmenovité hodnoty každého Dluhopisu. Oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet jmenovité
hodnoty Dluhopisů spolu s narostlým a nevyplaceným úrokem a spolu s mimořádným výnosem,
jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci Dluhopisů u Centrálního depozitáře ke konci dne,
který předchází o 30 (třicet) dnů příslušný Den výplaty úroku:
Rozhodný den:
Datum Ex-kupónu:

29. 10. 2019
30. 10. 2019.

V souladu s emisními podmínkami bude výplata zajišťována bezhotovostně v určené provozovně
Administrátora: J&T BANKA a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8.
Emitent se pro tento krok rozhodl z důvodu přípravy nové struktury financování, která Emitentovi
umožní flexibilnější financování budoucích zásadních rozvojových projektů, konkrétně zejména
pořízení a provoz nového pražského městského mobiliáře. Jeho stávajícímu provozovateli končí
smlouva s hl. m. Prahou dne 30. 6. 2021 a Rada hl. m. Prahy připravuje veřejnou soutěž na nového
provozovatele, která by měla být vyhlášena v nejbližších týdnech.
Bližší informace na telefonním čísle +420 221 710 157 nebo +420 221 710 624
V Praze dne 18. Října 2019

