CPI BYTY, a.s.

Oznámení

V Praze, dne 7.4.2017

Dne 7. května 2017 nastane splatnost dvou níže specifikovaných emisí
dluhopisů vydaných společností CPI BYTY a.s. v rámci dluhopisového programu v
maximální jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 17.000.000.000 Kč a současně v
maximální jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3 000.000.000 Kč, s výjimkami
stanovenými v emisních podmínkách, s dobou trvání dluhopisového programu do
30.4.2031 (dále jen „Program“). Jedná se o následující emise:
a) název emise: CPI BYTY 2,50/17, ISIN: CZ0003512485, datum emise: 11. května
2015, datum splatnosti: 7. května 2017, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 2,50 %
ročně, o jmenovité hodnotě každého dluhopisu 1.000 CZK;
b) název emise: CPI BYTY 3,50/17, ISIN: CZ0003510687, datum emise: 7. května
2013, datum splatnosti: 7. května 2017, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,50 %
ročně, o jmenovité hodnotě každého dluhopisu 1.000 CZK.
Výše uvedené emise dluhopisů budou společností CPI BYTY a.s. splaceny z
vlastních
zdrojů
nebo
prostřednictvím
úvěrového
financování.
Společnost CPI BYTY a.s. v tuto chvíli dále zvažuje vydaní další emise dluhopisů v
rámci Programu. Za účelem učinění informovaného rozhodnutí společnosti CPI BYTY
a.s. o případném vydání nové emise, se společnost CPI BYTY a.s. obrátila na
společnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78,
IČO: 49240901 (dále jen „Raiffeisenbank“), s žádostí o spolupráci a provedení
analýzy aktuální situace na trhu a podmínek pro případné uskutečnění emise. Na
základě výsledků této analýzy, jakož i na základ dalších relevantních skutečností,
společnost CPI BYTY a.s. následně uváží, zda tuto emisi realizuje či nikoli, přičemž
pro případ rozhodnutí o realizaci emise společnost CPI BYTY a.s. pověřila
Raiffeisenbank, aby v rámci této nové potenciální emise působila jako aranžér.

…………………………………
Mgr. Kristína Magdolenová
předseda představenstva
CPI Byty, a.s.

…………………………………
Ing. Zdeněk Havelka
člen představenstva
CPI Byty, a.s.

CPI BYTY a.s., Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, IČO: 262 28 700, DIČ: CZ26228700, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského
soudu v Praze oddíl B, vložka 7990, www.cpibyty.cz

