24.2.2012

Emisné podmienky štátnych dlhopisov 220 – skrátená verzia

Názov emitenta

Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5,
817 82 Bratislava IČO: 00151742

Medzinárodné označenie dlhopisu - ISIN

SK 4120008400

Názov dlhopisu

Štátny dlhopis 220

Forma dlhopisu

na doručiteľa

Podoba dlhopisu

zaknihovaný cenný papier

Dátum začiatku vydávania dlhopisov

02.03.2012

Predpokladaná lehota vydávania
dlhopisov celej emisie č. 220

od 02.03.2012 do 02.09.2013

Dátum splatnosti

02.09.2015

Celková suma emisie č. 220

12 500 000 000,- CZK

Menovitá hodnota

10 000,- CZK

Spôsob vydania dlhopisov

aukcia, priamy predaj, upisovanie

Emisný kurz

nelimitovaný
Pohyblivý, 6 M PRIBOR + 1,5 % p.a.
fixovaný 2 pracovné dni pred začiatkom
úrokového obdobia. V prípade, ak 6 M

Úrokový výnos z dlhopisu

PRIBOR nebude 2 pracovné dni pred
začiatkom úrokového obdobia fixovaný,
bude použitý predchádzajúci fixovaný 6 M
PRIBOR.

Typ úročenia

aktual / 360
polročne, k 02.03. a k 02.09. bežného roka

Vyplácanie úrokového výnosu

majiteľovi, ktorý má na účte dlhopis pred
začiatkom druhého pracovného dňa pred
výplatou kupónu (ex-kupón)
majiteľovi, ktorý má na účte dlhopis pred

Vyplácanie istiny

začiatkom druhého pracovného dňa pred
výplatou istiny

Spôsob vyplácania úrokového výnosu
a menovitej hodnoty

bezhotovostne

Výplatné miesto úrokových výnosov

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity,

a menovitej hodnoty

Bratislava

Číslo účtu emitenta

SPSRSKBA f/o 7000442361/8180MFSRSKB1
Žiadosť o kótovanie na kótovanom hlavnom

Kótovanie dlhopisov

trhu

bude

podaná

na

Burzu

cenných

papierov Bratislava

Menovitá hodnota dlhopisu je splatná jednorazovo k dátumu splatnosti.
Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi.
Emitent sa zaväzuje splatiť doručiteľovi menovitú hodnotu dlhopisu a vyplácať úrokový výnos v termínoch
stanovených emisnými podmienkami.
V prípade, ak na deň výplaty úrokového výnosu, resp. menovitej hodnoty dlhopisu, pripadne deň
pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, bude úrokový výnos, resp. menovitá hodnota dlhopisu
vyplatená nasledujúci pracovný deň po predmetných dňoch bez ohľadu na predĺženú dobu držania
dlhopisu.

Zdroj: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity , Radlinského 32, 813 19 Bratislava

