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ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. 
 

(the “Company” or the “Issuer”) 
(dále jen “Společnost” nebo “Emitent”) 

 
 

secured bonds with fixed interest rate of 6.50 % p.a. 
in an expected aggregate nominal amount of up to CZK 530,000,000 with the possibility to increase the 

total nominal value up to CZK 1,060,000,000 due 2023 
 

zajištěné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 6,50 % p.a. 
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 530.000.000 Kč s možností navýšení celkového objemu 

emise do výše 1.060.000.000 Kč splatné v roce 2023  
 

ISIN: CZ0003527749 
  

(the “Bonds”) 
(dále jen “Dluhopisy”) 

 
 

ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF PUBLIC OFFER 
 

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY  
 
 
 
Prague, 16 November 2020 / V Praze, dne 16. listopadu 2020 

 
 
The Issuer announces that based on strong investor demand the aggregate nominal amount of the 
issued Bonds is CZK 530,000,000. The Bonds are listed and traded on the Regulated Market of the 
Prague Stock Exchange. 
 
Emitent oznamuje, že na základě silné poptávky investorů došlo k vydání Dluhopisů v celkové 
jmenovité hodnotě emise 530.000.000 Kč. Dluhopisy jsou kótovány a obchodovány na Regulovaném 
trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. 
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Information about the Issuer 
 
The Bonds are issued by ENERGO-PRO Green Finance s.r.o., a company established for the purpose of 
the bond issue. The Issuer is a wholly owned subsidiary of DK Holding Investments, s.r.o. (the 
“Guarantor”) and it forms, together with the Guarantor and its other subsidiaries, DKHI Group. DKHI 
Group is owned and controlled by Mr. Jaromír Tesař. The main activities of DKHI Group consist of the 
generation of electricity in hydropower plants located in Bulgaria, Georgia and Turkey and the 
distribution of electricity in Bulgaria and Georgia. DKHI Group is also engaged in the manufacturing of 
hydro turbines (LITOSTROJ POWER, D.O.O., Slovenia) and the design and engineering (Litostroj 
Engineering a.s., formerly ČKD Blansko Engineering, a.s.). 
 
Informace o Emitentovi 
 
Emitentem Dluhopisů je společnost ENERGO-PRO Green Finance s.r.o., založená za účelem emise 
dluhopisů. Emitent je 100% dceřinou společností DK Holding Investments, s.r.o. (dále jen “Ručitel”) a 
spolu s ním a dalšími dceřinými společnostmi Ručitele tvoří Skupinu DKHI. Skupina DKHI je vlastněná a 
ovládaná panem Jaromírem Tesařem. Hlavní činnost Skupiny DKHI spočívá ve výrobě elektrické energie 
prostřednictvím vodních elektráren v Bulharsku, Gruzii a Turecku a distribuci elektrické energie v 
Bulharsku a Gruzii. Skupina DKHI se vedle výroby elektrické energie zabývá i výrobou vodních turbín 
(slovinský výrobce LITOSTROJ POWER, D.O.O.) a konstrukční a projekční činností (Litostroj Engineering 
a.s., dříve ČKD Blansko Engineering, a.s.). 
 
Capitalized terms not defined in this announcement have the meaning assigned to them in the 
Prospectus of the Bonds, which is accessible on the website of the Issuer at http://www.energo-
pro.com/pro-dkhi-investory and on the website of the Lead Manager at www.jtbank.cz in section 
Important Information, Issuance of Securities. This announcement is published in the same manner as 
the Prospectus and it must be read together with the Prospectus (and its amendments, if any). 
 
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://www.energo-
pro.com/pro-dkhi-investory, 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). 
 

* * * 
 
For enquiries or further information please contact / Pro další informace se prosím obraťte na: 
 
Investor Relations / Oddělení pro vztahy s investory 
 
ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. 
Palladium 
Na Poříčí 1079/3a 
110 00 Praha 1 
Czech Republic  
 
tel.: +420 222 310 245 
e-mail: ir@energo-pro.com 
 

http://www.jtbank.cz/
mailto:ir@energo-pro.com

