CZG – Česká zbrojovka Group SE
EMISE DLUHOPISŮ
s pohyblivým úrokovým výnosem ve výši 6M PRIBOR + 1,40 % p. a.
v celkové jmenovité hodnotě 1 998 000 000 Kč
splatných v roce 2029
ISIN CZ0003537029
(dále jen „Dluhopisy“)
Oznámení o emisi dluhopisů

Praha (31. ledna 2022) - CZG – Česká zbrojovka Group SE (dále jen „CZG“ nebo „Společnost“) oznamuje, že k datu
27. ledna 2022 vydala celkem 666 kusů Dluhopisů o jmenovité hodnotě jednoho kusu 3 000 000 Kč, v celkové
jmenovité hodnotě emise 1 998 000 000 Kč. Dluhopisy nesou pohyblivý úrokový výnos (kupón) stanovený jako součet
referenční sazby šestiměsíční PRIBOR a marže ve výši 1,4 % p. a. Emisní kurz Dluhopisů činí 100 % jmenovité hodnoty
Dluhopisů. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha. Vedoucími
spolumanažery emise jsou Česká spořitelna, a. s., a Komerční banka, a. s.
Společnost původně zamýšlela vydat Dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě 1 500 000 000 Kč, ale objem emise byl
navýšen pro vysoký zájem investorů. Získané prostředky budou vynaloženy na splacení stávajícího dluhu, financování
investic a pracovního kapitálu Skupiny, na financování případných fúzí a akvizic a na další běžné účely.
Jan Drahota, prezident a předseda představenstva Společnosti, k emisi řekl: „Vysoký zájem investorů o dluhopisy
Společnosti a jejich důvěra, kterou vložili do Společnosti, nás velmi potěšily. Doba splatnosti nově vydaných dluhopisů
i dluhopisů vydaných vloni (7 a 6 let) poskytuje Společnosti finanční stabilitu pro realizaci dlouhodobých růstových
plánů Skupiny. V rámci řízení úrokového a měnového rizika má Skupina v současnosti zajištěno úrokové riziko
v hodnotě přibližně 100 % čistého dluhu a efektivní vážený průměr úrokových nákladů placených v Kč/EUR a USD činí
přibližně 2,7 % p. a.“

O společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE
CZG – Česká zbrojovka Group je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních výrobců ručních
palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další civilní využití. Součástí skupiny
CZG jsou společnosti Colt’s Manufacturing Company, Česká zbrojovka, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M
Systems a CZ Export Praha. CZG rovněž drží menšinový podíl ve švédském výrobci optických montážních řešení pro
zbraně, společnosti Spuhr i Dalby. Své produkty prodává CZG především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka),
Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Brno Rifles a 4M Systems.
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CZG má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených státech a v Kanadě. Ve svých
provozech v České republice, USA, Kanadě, Německu a Švédsku zaměstnává CZG více než 2 000 lidí.
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