ozNÁMENí povrnNĚ uvnŘnŇov,q.NE INFoRMAcE
J&T ENERGY FINANCING CZK
Dluhopisy JTEF CZKI

5,00 l23,

I, a.s.

ISIN CZ0003518631

ENERGY FINANCING CZKI, a.s,, se sídlem Sokolovská 700ll13a, Karlín,
186 00 Praha 8, Česká republika, tČO: OO+ 33 855 (dále jen Emitent), je emitentem
dluhopisů ISIN CZ00035l8631 (dále jen Dluhopisy), ve vžahu ke kíer,ým vypracovala a
uveřejnila prospekt ze ďne 19. února 2018 (dále jen Prospekt). SoučástíProspektu jsou
emisní podmínky Dluhopisů (dále jen Podmínlry). Dluhopisy byly přija§ k obchodovárrí na
Regulovaný trh Burzy cenných papíru Praha, a.s. (dále jen BCPP).
Spoleěnost J&T

Ke dni 30. 12.202I se Emitent stal součástítransakce, v jejimž rámci jeho jediný akcionář,
česká společnost J&T ENERGY HOLDING, a.s., se sídlem Sokolovská 700lII3a, Karlín,
186 00 Pra}ra 8, Česká republika, rČO: tOg 63 8I2 (dále jen JTEH), převedla 5I oÁ podil na
zálJrJadntm kapitálu a hlasovacích právech Emitenta kyperské společnosti SADLENIAN
LIMITED se sídlem Klimentos, 41-43 Klimentos Tower, 2nd floor, Flat/Office 23, Nikósie,
1 06l , Kyperská republika, identifikační číslo:HE 398714 (dále jen Transakce).
Ovládající osobou Emitenta po uskutečnění Transakce i nadále z:ůstává pan Ing. Patrik Tkáč,
jelikož je konečným vlastníkem a ovládající osobu společnosti SADLENIAN LIMITED.
Jelikož Transakcí nedochází ke změně kontroly Emitenta ve smyslu čl. 5.5 Podmínek, nejsou
dle tohoto článku Vlastníci dluhopisů oprávněni požéňatEmitenta o odkoupení jimi
vlastněných Dluhopisů. Stejně tak vzhledem k povaze Transakce nenastal ani jeden zPiipadtt
neplnění povinností ve smyslu č1. 8.1 Podmínek. Vlastríci dluhopisů tedy nejsou podle tohoto
ělanku oprávněni požádat o svolárú Schůze za úěelem hlasovtínío možnosti Vlastníků
dluhopisů požadovat předčasnésplacení Dluhopisů v Případě neplnění povinnosti.

Toto oznámení se uveřejňuje jako povinně uveřejňovaná (vnitřní) informace, zejména pro
účelyinformovtíníVlastníkůdluhopisů o Transakci, a dále je zasíltírro mj. Českénarodní
bance a BCPP za účelemsplnění regulatorních povinností Emitenta. Samotrá Transakce však
nemění Podmínky a ani nezasahuje do práv a povinností Emitenta a Vlastníkůdluhopisů
lyplývaj ícíchz Podmínek.
Pojmy uvedené velkým počátečnímpísmenem, které zde nejsou samostatně definovány, mají
v|znam jim přirazený v Podmínkách.

Y Praze, dne31.1.2022
J&T ENERGY FINANCING CZKI,

Jméno: Pavel Dobiáš
Funkce: člen představenstva

a.s.

