
Tento dokument představuje propagační sdělení ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129 (dále 

jen “EU Nařízení o prospektu”) a souvisejících právních předpisů. Tento dokument není 

prospekt. Prospekt doposud nebyl schválen Českou národní bankou v souladu s režimem EU 

Nařízení o prospektu. Nicméně, schválení prospektu ze strany České národní banky by 

nemělo být chápáno jako potvrzení nabízených cenných papírů. Investoři by měli Dluhopisy 

(jak je definováno níže) upsat nebo koupit výhradně na základě prospektu Dluhopisů a měli by 

si prospekt přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální 

rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů. Jakmile bude prospekt 

schválen, bude k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce: 

https://www.ebmpartner.cz/investice, v sekci Prospekt. 

Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve 

Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo Americkým 

subjektům (jak je tento pojem definován v Nařízení S vydaném v souladu se zákonem USA o 

cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o cenných 

papírech“)), v Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by 

příslušné právní předpisy takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly. 

 
 
Skupina EBM Partner udělila společnosti UniCredit Bank mandát k 

umístění nových střednědobých zajištěných dluhopisů  

 

EBM Finance s.r.o. („Společnost“, člen skupiny EBM Partner) udělila UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s. („Vedoucí manažer“) mandát k umístění nové až 5 leté emise 

seniorních dluhopisů, zajištěných ručením poskytnutým společností EBM Partner a.s. a dále 

zástavním právem k nemovitému majetku, v objemu 10.000.000 EUR s možným navýšením 

až na 25.000.000 EUR („Dluhopisy“).  

  

Po získání všech regulatorních povolení plánuje Společnost nabídku kvalifikovaným 

investorům v České republice a požádá o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném 

trhu Burzy cenných papírů Praha. 

  

Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na webové adrese: 

https://www.ebmpartner.cz/investice. 

 

 
 


