Financovanie prostredníctvom listinných
korporátnych dlhopisov na meno

Základné fakty a výhody:
▪ emitovanie dlhopisov v zmysle zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch
▪ neequitná forma financovania dostupná pre všetky právnické osoby so sídlom v SR
▪ alternatívna forma úverového financovania oproti bežnému úverovaniu bankami
▪ administratívne nenáročný proces emitovania a následnej správy emisie
▪ činnosť spojenú s vydávaním dlhopisov, splácanie menovitej hodnoty dlhopisov a vyplácanie výnosov z dlhopisov
môže vykonáva aj priamo emitent
▪ vedenie zoznamu majiteľov samotným emitentom alebo osobou ním poverenou
▪ možnosť predčasného splácania dlhopisov
▪ možnosť transformácie na equitné financovanie (v prípade akciových spoločností)
▪ možnosť vydávania vo forme zabezpečených dlhopisov
▪ emisiu dlhopisov je možné vydávať v lehote pre upisovanie aj postupne po častiach (tranžiach)
▪ práva z dlhopisov sa premlčujú uplynutím 10 rokov odo dňa ich splatnosti
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Odporúčaný postup pri vydávaní listinných korporátnych
dlhopisov obchodnou spoločnosťou alebo družstvom (nie
na základe verejnej ponuky)
▪ Vymedzenie emisných podmienky dlhopisov (menovitá hodnota dlhopisov, výnos, termíny výplaty výnosu a splatnosti,
deň začiatku vydávania dlhopisov, súhrn práv a povinností emitenta a majiteľa dlhopisu, atď.) v písomnej forme
▪ Rozhodnutie príslušného orgánu emitenta o vydaní dlhopisov a schválení emisných podmienok
▪ Registrácia emitenta – identifikátor LEI (realizácia cez CDCP SR)
▪ Pridelenie ISIN-u pre emisiu dlhopisov (realizácia cez CDCP SR)

▪ Najneskôr v deň začiatku vydávania dlhopisov sprístupnenie emisných podmienok na webovom sídle emitenta
▪ Začatie upisovania dlhopisov a ich vydávanie (zmluva o upísaní a vydaní dlhopisov)
▪ Do 15 dní odo dňa začatia vydávania dlhopisov predloženie emisných podmienok CDCP SR)

Zaujalo Vás to? Kontaktujte nás a my Vám s tým radi pomôžeme.
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RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z.z.
Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360.
Zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”) dňa 04. júna 2009.
Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov
vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika.
Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi,
ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade
so slovenskými právnymi predpismi.
Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená zákonom č. 586/2003 Z.z.
Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr International (Europe) Ltd. Sídlo poisťovateľa: 30 Frenchurch Avenue, Londýn, EC3M 5AD, Spojené
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, registračné číslo: 09654797, zastúpená na základe plnomocenstva: Starr Underwriting Agents Limited, so sídlom 30 Frenchurch
Avenue, Londýn, EC3M 5AD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, konajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky Starr Underwriting Agents Limited
Slovakia, organizačná zložka. Organizačná zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 3941/B, s registrovaným sídlom na
adrese: Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a odborných služieb, č.z.: 7707024612. Limit poistného plnenia: 15 000
000,- eur na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania.
Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom
znení.
Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti.
Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.

Sídlo: Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika. Tel.: +421 (0)2/32 33 34 44, Fax: +421 (0)2/32 33 34 43 Mail: office-ba@r-p.sk, IČ DPH: SK2022827620

www.r-p.sk
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