
 

   
 

 
J&T Global Finance XIII., s.r.o. 

dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 8,25 % p.a. 

zajištěné ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP SE 

v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 1.500.000.000,- Kč splatné v roce 2025, 

s možností navýšení objemu emise do výše 3.000.000.000,- Kč 

 

ISIN: CZ0003541237 

 (dále jen „Dluhopisy“) 

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY  

Emitent Dluhopisů, společnost J&T Global Finance XIII., s.r.o. (dále jen „Emitent“), 

oznamuje, že došlo k vydání Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise 1.500.000.000,- 

Kč. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů 

Praha a.s., a.s. 

Informace o emitentovi  

J&T Global Finance XIII, s.r.o. (Emitent) je součástí bankovního holdingu J&T FINANCE 

GROUP SE (Skupina), jehož hlavní aktivity zastřešují J&T Banka, 365.banka a jejich dceřiné 

společnos8. Emitent byl založen za účelem vydání dluhopisů. Skupina J&T Finance Group SE 

má povahu bankovního holdingu a zaměřuje se na poskytování komplexních služeb spojených 

s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, 

investičním bankovnictvím a projektovým financováním. Působí zejména na českém, 

slovenském a chorvatském trhu. J&T Banka má v současnosti více než 92 tisíc klientů, kterým 

poskytuje své služby v 6 pobočkách v Česku a na Slovensku. Banka v roce 2021 dosáhla čistý 

zisk téměř 2,8 mld. CZK při bilanční sumě téměř 203,25 mld. CZK a její kapitálová přiměřenost 

činila ke stejnému datu hodnotu 16,21 %. 365.bank působí na slovenském trhu od roku 1992 a 

je s více než milionem klientů, aktuální pátou největší bankou na Slovensku. Se sítí 40 poboček 

a 1 540 prodejních míst v pobočkách Slovenské pošty se jedná o banku s největším pokrytím na 

Slovensku. 

 

Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim 

přiřazen v Prospektu Dluhopisů, který je k dispozici na webových stránkách Emitenta 

http://xiii.jtglobalfinance.com, a na webových stránkách Hlavního manažera  na 

www.jtbank.cz, v sekci Důležité informace, Emise cenných papírů. Toto oznámení se 

uveřejňuje stejným způsobem jako Prospekt a nelze jej číst samostatně, ale pouze společně 

s Prospektem (a jeho případnými dodatky). 

 

V Praze dne 18.7.2022 


