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ŽÁDOST O PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ

 

Doručováno:   J&T BANKA, a.s.
   Sokolovská 700/113a
   186 00 Praha 8 
   Česká republika
   (Administrátor)

Určeno pro:   Allwyn International a.s.
   Evropská 866/71
   160 00 Praha 6
   Česká republika

V                 dne 

 

Vážení,

Emitent Dluhopisů, společnost Allwyn International a.s. (dříve SAZKA Group a.s.), se sídlem Evropská 866/71, 160 00 
Praha 6, Česká republika, IČO: 242 87 814, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
sp. zn. B 18161, svolal v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění a emisními podmínkami 
Dluhopisů (Emisní podmínky) schůzi vlastníků dluhopisů (Schůze), která se konala dne 23. ledna 2023 v 11:00 
v prostorách advokátní kanceláře Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, na adrese Karolinská 707/7, 
7. patro, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, a která přijala usnesení uvedená v zápisu ze Schůze.

Žadatel tímto žádá, v souladu s článkem 12.4.1 Emisních podmínek, o předčasné splacení výše specifikovaných 
Dluhopisů z důvodu, že se Žadatel Schůze nezúčastnil nebo Žadatel na Schůzi hlasoval proti přijetí usnesení přijatých 
Schůzí.

Žadatel bere na vědomí, že pro účely předčasného splacení Dluhopisů musí Administrátorovi ve lhůtě stanovené 
článkem 12.4.1 Emisních podmínek taktéž doručit i veškeré dokumenty vyžadované pro provedení výplaty podle 
článku 7 Emisních podmínek.

Žadatel bere na vědomí, že ověřením podpisu Žadatele nestvrzuje Administrátor správnost vyplněných údajů. 
V případě vyplnění chybných údajů nedojde k předčasnému splacení dluhopisu. V případě pozdního dodání pokynu 
nedojde k  předčasnému splacení dluhopisu. Dluhopis bude i nadále v držení Žadatele. Žádost musí být dodána 
Administrátorovi nejpozději do 23. 2. 2023 do 16:00. 

Všechna pole musí být vyplněna. V případě nevyplnění, nemusí dojít k předčasnému splacení.

Žadatel prohlašuje, že nepřevede ani neprodá dluhopisy, které jsou předmětem této Žádosti, u jiného obchodníka.

Instrukce k vyplnění pokynu:

*  Kód účastníka (převodce) – jedná se o třímístný kód účastníka, u kterého máte vedeny cenné papíry. Je to společnost, 
u které cenné papíry držíte v Centrálním depozitáři cenných papírů – CDCP.

**  Typ majetkového účtu – vyberte jednu ze tří variant. Typ účtu Vám sdělí obchodník s cennými papíry, u kterého 
cenné papíry držíte v CDCP.



2 / 2

***  Číslo majetkového účtu – jedná se o majetkový účet společnosti v CDCP, na kterém prostřednictvím obchodníka 
držíte cenné papíry SAZKA GR. 5,20/24, jedná se o dvanáctimístné číslo, začíná vždy trojčíslím 808 nebo 100. Číslo 
účtu je vždy numerické. Číslo účtu, kde fyzicky držíte papíry, Vám sdělí obchodník s cennými papíry.

****  Počet převáděných CP – počet všech Vámi držených a nesplacených cenných papírů SAZKA GR. 5,20/24 Vám 
sdělí Váš obchodník.

*****  Identifikace klienta pro CDCP – podle toho, který typ účtu jste vybrali, bude identifikace následující:

31 (účet zákazníků) – identifikace bude IČO společnosti, u které držíte papíry, 

21 a 11 – identifikace bude Vaše rodné číslo, IČO nebo NID (náhradní identifikační číslo) – platí pro cizí státní 
příslušníky.

Vyplnění všech polí je povinné. V případě dotazů se obraťte telefonicky na naše Klientské centrum 800 707 606 
nebo na adresu J&T Banka, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8.

Právnické osoby doloží se Žádostí i aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Žádost o předčasné splacení dluhopisů SAZKA GR. 5,20/24,
s jednotkovou jmenovitou hodnotou ve výši 10 000 Kč, ISIN CZ0003522930

Žadatel (Žadatel) a specifikace Dluhopisů, o jejichž předčasné splacení se žádá:

Kód účastníka (převodce)*: 

Typ majetkového účtu**:    31 (číslo účtu zákazníků v CDCP)

21 (číslo účtu majitele v CDCP)

11 (vlastní účet obchodníka v CDCP)

Číslo majetkového účtu v CDCP***: 

Kód cenného papíru – ISIN: CZ0003522930

Počet převáděných CP****:  

Identifikace klienta pro CDCP*****:    

Jméno, příjmení:   

Rodné číslo/IČO:  

Bydliště/Sídlo:

Kontakty – e-mail, telefon:

S pozdravem

[jméno a příjmení] [jméno a příjmení]

[funkce] [funkce]

úředně ověřený podpis úředně ověřený podpis
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