Dluhopisový program
v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů
15 000 000 000 Kč
s dobou trvání programu 10 let

ZVÝŠENÍ OBJEMU EMISE DLUHOPISŮ

HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY
S PEVNOU ÚROKOVOU SAZBOU 4,10 %
V PŘEDPOKLÁDANÉM OBJEMU
300 000 000 CZK
SPLATNÉ V ROCE 2016
ISIN: CZ0002002199

ZVÝŠENÍ OBJEMU
2. EMISE DLUHOPISŮ HZL VB CZ 4.10/16
Rozhodnutím ČNB č.j. 2010/1613/570, ze dne 22. února 2010, které nabylo právní moci dne
23. února 2010, byl schválen dluhopisový program Volksbank CZ, a.s., se sídlem Na Pankráci
1724/129, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ: 25083325, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353 (dále jen "Emitent" a "Emisní podmínky"), v maximálním
objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let
(dále jen "Dluhopisový program" a jednotlivé hypoteční zástavní listy vydávané v jeho rámci dále
jen "Dluhopisy").
Rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/1613/570, ze dne 22.2.2010, které nabylo právní moci
dne 23.2.2010, byl schválen základní prospekt Dluhopisového programu (dále jen "Základní
prospekt").
Dne 19. dubna 2010 byl vydán emisní dodatek (dále jen "Emisní dodatek"), který představuje
konečné podmínky 2. emise Dluhopisů, tj. společně se Základním prospektem představuje
kompletní prospekt Dluhopisů. Tento Emisní dodatek je tvořen:
- doplňkem dluhopisového programu, který představuje doplněk k Emisním podmínkám, který byl
schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/2683/570 ze dne 19.3.2010, které nabylo právní
moci dne 24.3.2010 (dále jen "Doplněk Emisních podmínek"), a
- dalšími informacemi týkajícími se 2. emise Dluhopisů, které tvoří náležitosti prospektu v souladu
se zákonem a které nejsou součástí Základního prospektu ani nejsou obsaženy v Doplňku Emisních
podmínek ("Další informace").
Pojmy zde nedefinované mají význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách, nevyplývá-li z
kontextu jejich použití v Emisním dodatku jinak. Emisní dodatek nemůže být studován samostatně,
ale pouze společně se Základním prospektem včetně jeho případných dodatků.
Základní prospekt (a všechny jeho případné dodatky) jsou k dispozici ke stažení na webové
stránce Emitenta www.volksbank..cz .
ZVÝŠENÍ OBJEMU EMISE DLUHOPISŮ
Emitent do konce emisní lhůty (tj. do 19.11.2010, 24:00 hod. pražského času) vydal dluhopisy v celkové
jmenovité hodnotě 300 000 000,- Kč. Dle bodu 9. Doplňku Emisních podmínek a v souladu s § 11
Zákona o dluhopisech je Emitent oprávněn vydat Dluhopisy ve větším objemu, než je předpokládaná
celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů (do 500.000.000 CZK), a to i po uplynutí Emisní lhůty. V
takovém případě začne Dodatečná emisní lhůta běžet v den, který bezprostředně následuje po uplynutí
Emisní lhůty, a skončí dne 19.1.2016 (včetně tohoto dne).
Emitent tímto oznamuje, že rozhodl o vydání Dluhopisů až do výše předpokládané jmenovité hodnoty
500 000 000,- Kč (zvýšení stávajícího objemu Dluhopisů o 200 000 000,- Kč) a stanovuje dodatečnou
emisní lhůtu, která počíná dne 5. května 2011 v 00:00 hod. pražského času a skončí dne 19.1.2016 ve
24:00 hod. pražského času.

______________________________________
Ing. Pavol Komzala
člen představenstva a náměstek generálního
ředitele

______________________________________
Ing. Libor Holub
předseda představenstva a generální ředitel

V Praze dne 19. dubna 2011
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