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Dluhopisový program společnosti Českomoravská Projektová V a.s. 
zřízený v roce 2022  

v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 
3.000.000.000,- CZK s celkovou dobou trvání programu 10 let 

 

Oznámení o změně konečných podmínek 1. – 5. emise dluhopisů 
(dále jen „Oznámení“) 

Společnost Českomoravská Projektová V a.s., IČO: 14375737, se sídlem Václavské náměstí 
806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27177 (dále jen „Emitent“), vyhotovila dne 26.7.2022 
konečné podmínky pěti (5) níže specifikovaných emisí dluhopisů, a to pro účely článku 8 
odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14.6.2017 o prospektu, 
který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování 
na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, ve znění pozdějších předpisů, sdělené 
České národní bance (dále jen „ČNB“) dne 26.7.2022 a současně uveřejněné na webových 
stránkách Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: cmpv.cz (dále společně jen 
„Konečné podmínky“): 

No. Název cenných papírů Datum emise ISIN 

1.  ČMP V – I 5,00/27 1.8.2022 CZ0003542953 

2.  ČMP V – II 5,50/29 1.8.2022 CZ0003542961 

3.  ČMP  V – III VAR/23 1.8.2022 CZ0003542979 

4.  ČMP V – IV VAR/24 1.8.2022 CZ0003542987 

5.  ČMP V – V 4,5-5,5/25-28 1.8.2022 CZ0003542995 

(výše uvedené emise dluhopisů dále společně jen „Emise dluhopisů“). 

Emitent tímto oznamuje, že dnešního dne 11.8.2022 provedl změny 
všech Konečných podmínek, 

a to konkrétně následujícím způsobem v následujících částech shrnutí každé Emise dluhopisů, 
které je součástí Konečných podmínek: 

1. v oddílu 2 „Klíčové informace o Emitentovi“, bodu 2.2. „Které finanční informace 
o Emitentovi jsou klíčové?“, spočívající v záměně základních finančních údajů 
z auditované mezitímní účetní závěrky Emitenta za období od 24.3.2022 do 30.4.2022 za 
klíčové finanční informace z této auditované mezitímní účetní závěrky Emitenta ve 
smyslu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/979 ze dne 14.3.2019, kterým 
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde 
o regulační technické normy pro klíčové finanční informace ve shrnutí prospektu, 
zveřejňování a klasifikaci prospektů, propagační sdělení týkající se cenných papírů, 
dodatky prospektu a oznamovací portál, a zrušuje nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 382/2014 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/301, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení 2019/979“); 
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2. v oddílu 3 „Klíčové informace o Dluhopisech“, bodu 3.1. „Jaké jsou hlavní rysy 
Dluhopisů?“, spočívající v doplnění konkrétních relevantních údajů pro stanovení 
úrokové sazby dluhopisů každé Emise dluhopisů, a 

3. v oddílu 3 „Klíčové informace o Dluhopisech“, bodu 3.3. „Je za cenné papíry poskytnuta 
záruka?“, spočívající v záměně základních finančních údajů z auditované konsolidované 
účetní závěrky společnosti Českomoravská Nemovitostní a.s., IČO: 05142202, se sídlem 
Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24261 (dále jen „Ručitel“), za období 
končící k 31.12.2021 a z auditované konsolidované účetní závěrky Ručitele za období 
končící k 31.12.2020, za klíčové finanční informace z těchto auditovaných 
konsolidovaných účetních závěrek Ručitele ve smyslu Nařízení 2019/979. 

Změnové verze všech Konečných podmínek, upravené ve smyslu tohoto Oznámení, byly 
dnešního dne 11.8.2022 sděleny ČNB a uveřejněny na webových stránkách Emitenta v sekci: 
„Pro investory“ na této adrese: cmpv.cz. Emitent pro vyloučení všech pochybností upozorňuje, 
že žádná ze změn Konečných podmínek popsaných výše pod body 1. - 3. tohoto Oznámení 
se žádným způsobem nedotýká podmínek stanovených jednotlivými doplňky dluhopisového 
programu, které jsou součástí jednotlivých Konečných podmínek, a proto není k žádné z těchto 
změn Konečných podmínek zapotřebí souhlasu schůze vlastníků dluhopisů jednotlivých Emisí 
dluhopisů ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění 
pozdějších předpisů, a příslušných ustanovení společných emisních podmínek Emisí dluhopisů.  
 
V Praze dne 11.8.2022 
 

 

Jméno: Ing. et Ing. Radek Stacha 
Funkce: předseda správní rady 

 


