
ozNÁMENí povINNĚ uvnŘnŇov,q.NE INFoRMAcE

J&T ENERGY FINANCING CZKIV, a.s.

Dluhopisy J&T EF IY 5,60122,ISIN CZ00035224l9

Společnost J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a.s., se sídlem Sokolovská 700ll13a,
Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: OZ: 81 158 (dále jen Emitent), je emitentem
dluhopisů ISIN CZ00035224I9 (dále jen Dluhopisy), ve váatru ke kte4ým vypracovala a
uveřejnila prospekt ze dne 9. července 2019 (dále jen Prospekt). Součástí Prospektu jsou
emisní podmínky Dluhopisů (dále jen Podmínky). Dluhopisy byly přťaŤ k obchodovárrí na
Regulovaný trh Burzy cenných papíru Praha, a.s. (dále jen BCPP).

Ke dni 30. 12. 202l se Emitent stal součástí transakce, v jejímž rámci jeho jediný akcionař,
česká společnost J&T ENERGY HOLDING, as, se sídlem Sokolovská 700lll3a, Karlín, 186
00 Praha 8, Česká republika, IČO: tOg 63 8l2 (dále jen JTEH), převedla 5I % podíl na
zákJadním kapitálu a hlasovacích právech Emitenta kyperské společnosti SADLENIAN
LIMITED se sídlem Klimentos, 41-43 Klimentos Tower, 2nd floor, FlaťOffrce 23, Nikósie,
106l, Kyperskárepublika, identifikaění číslo: HE 398714 (dále jen Transakce).

Ovládající osobou Emitenta po uskutečnění Transakce i nadále zfstávápan lng. Patrik Tkáč,
jelikož je konečným vlastníkem a ovládající osobu spoleěnosti SADLENIAN LIMITED.

Jelikož Transakcí nedochézí ke změně kontroly Emitenta ve smyslu čl. 5.5 Podmínek, nejsou
dle tohoto článku Vlastníci dluhopisů oprávněni požádat Emitenta o odkoupení jimi
vlastněných Dluhopisů. Stejně tak vzhledem k povaze Transakce nenastal ani jeden z Případů
neplnění povinností ve smyslu č1. 8.1 Podmínek. Vlastníci dluhopisů tedy nejsou oprávněni
podle tohoto článku požádat o svolání Schůze za účelem hlasování o možnosti Vlastrúků
dluhopisů požadovat předčasné splacení Dluhopisů v Případě neplnění povinnosti.

Toto oznámení se uveřejňuje jako povinně uveřejňovaná (vnitřní) informace, zejména pro
účely informování Vlastníků dluhopisů o Transakci, a dále je zasílráno mj. České narodní
bance a BCPP za účelem splnění regulatorních povinností Emitenta. Samotná Transakce však
nemění Podmínky a ani nezasahuje do práv a povinností Emitenta a Vlastníků dluhopisů
vyplývaj ících z Podmínek.

Pojmy uvedené velkým poěátečním písmenem, které zde nejsou samostatně definovány, mají
v,ýznam jim přírazený v Podmínkách.

Y Praze, dne 31.1 .2022

J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a.s.

Jméno: Pavel Dobiáš
Funkce: člen představenstva


