
                                             

Řada A - Všeobecná 
poř. číslo v řadě: 12 
Č.j.: R1/1 436/21- 15 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE  

Č.  15/2021 

 
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., jako organizátor regulovaného trhu 
a provozovatel mnohostranného obchodního systému podle zákona č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „burza RM-S“), 
rozhodl podle článku 4 odst. 4 Pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování 
na mnohostranném obchodním systému, jejich vyřazení, vyloučení a pozastavení 
obchodování (dále též jen „Pravidla“) o přijetí níže specifikované emise investičních nástrojů 
k obchodování na mnohostranný obchodní systém, a to v souladu s parametry uvedenými 
v následující tabulce: 

Identifikační kód nástroje CZ0003706772 

Plný název nástroje Fio banka, a.s., 5,00%, 2021 - 2027 

Klasifikace nástroje DBFUGN 

Ukazatel komoditního derivátu 
 

N/A 

 
Identifikátor emitenta 

 

31570010000000050244   

Obchodní systém 
 

XRMO 

Zkrácený název finančního nástroje 
 

FIO BANKA 5,00/27  

Žádost emitenta o přijetí k obchodování 
 

ANO 

Datum schválení přijetí k obchodování 
 

2021-12-01T 10:00:00Z 

Datum žádosti o přijetí k obchodování 
 

2021-12-01T 13:00:00Z 

Datum přijetí k obchodování  
 
Datum zahájení obchodování 
 

2021-12-13T 10:00:00Z 
 
2021-12-15T 09:00:00Z 

Datum ukončení 
 

N/A 

Jmenovitá měna 
 

CZK 

Celková emitovaná jmenovitá částka 
 

600.000.000 CZK 

Datum splatnosti 
 

14. 12. 2027 

Měna jmenovité hodnoty 
 

CZK 

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. 

V Celnici 10, 117 21 Praha 1 



Jmenovitá hodnota na 
jednotku/minimální obchodovaná 
hodnota 

10.000 CZK 

Pevná sazba 
 

5,00 % p.a. 

Identifikátor indexu/referenční hodnoty 
dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou 

N/A 

Název indexu/referenční hodnoty 
dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou 

N/A 

Doba trvání indexu/referenční hodnoty 
dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou 

N/A 

Rozpětí bazických bodů 
indexu/referenční hodnoty dluhopisu s 
pohyblivou úrokovou sazbou. 

N/A 

Seniorita dluhu 
 

seniorní 

Pole 24 - 48 
 

N/A 

 

Rozhodnutí bylo přijato na základě žádosti podané emitentem Fio banka, a.s., se sídlem 

Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, Česká republika, IČO: 618 58 374, o přijetí 

předmětné emise dluhopisů k obchodování na MOS RM-S, která byla doručena burze RM-S 

dne 1. 12. 2021. 

Podle článku 15 odst. 1 Pravidel přijetím tohoto investičního nástroje k obchodování v MOS  

nepřebírá burza RM-S žádné závazky emitenta vyplývající z těchto investičních nástrojů ani 

neručí za jakékoliv případné škody, vzniklé v důsledku obchodování s těmito investičními 

nástroji.  

Pojmy s velkými písmeny nedefinované v tomto rozhodnutí mají význam, jaký je jim přiřazen 

v Pravidlech. 

 

V Praze dne 13. 12. 2021 

 

           Daniel Ditrich v. r. 
                  provozní ředitel 

v zastoupení generálního ředitele 
 RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.                                                            

 


