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V Praze dne 30. července 2020 

 

Společné oznámení Heureka Group a.s. a Heureka FinCo CZ a.s. majitelům dluhopisů 

 

Společnost Heureka FinCo CZ a.s., IČO: 085 55 931, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 
Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 24734 je 
emitentem dluhopisů s emisními podmínkami uvedenými v Prospektu dluhopisů HEUREKA 
5,25/2025 (ISIN: CZ0003523920). Ručitelem za Emitenta ve vztahu k Dluhopisům je společnost 
Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 24131 (dále jen „Heureka 
Group") a společnost Online Comparison Shopping Kft., se sídlem Rákóczi út 70-72, 1074 Budapešť, 
Maďarská republika, Identifikační číslo: 01-09-186759, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Maďarským rejstříkovým soudem, registrační číslo Cg.01-09-186759 (společně jako „skupina" nebo 
“Heureka Group”). 

Současná situace v Heureka Group odráží celkový pozitivní trend v online nakupování. Celá 
e-commerce rostla vlivem koronavirové situace meziročně o 28 %. Tento meziroční růst je z části 
způsoben opatřeními souvisejícími s koronakrizí, kdy se na čas celý retail přesunul téměř výhradně do 
online prostředí. Část e-shopů během měsíců března a dubna zažívala špičku srovnatelnou s vánoční 
sezónou. Změnu nákupního chování Čechů odráží také využívání jednotlivých platebních metod 
v e-shopech. Nutnost využívat především bezkontaktní platební metody zapříčinila růst obliby platby 
online, a naopak v e-shopech výrazně snížila využívanost platby na dobírku.  

V této souvislosti jsme také zaznamenali zvýšený počet e-shopů registrovaných na Heurece a enormní 
nárůst požadavků jak ze strany e-shopů, tak ze strany samotných zákazníků. Všechny tyto okolnosti 
mají za následek to, že celá situace nemá na podnikání skupiny negativní dopad.  

Skupina klade důraz na neustálou výměnu potřebných informací mezi všemi svými společnostmi a 
pravidelně seznamuje všechny zaměstnance s nově přijatými opatřeními. Zdraví našich zaměstnanců 
a jejich rodinných příslušníků je pro nás stejně důležité jako zabezpečení plynulého provozu 
poskytovaných služeb všem zákazníkům. Díky uvedeným opatřením se skupině Heureka Group daří 
dosahovat všech svých cílů a všechny společnosti skupiny fungují v běžném provozu. Vzhledem ke 
zvýšenému počtu odbavovaných požadavků dojde ke zveřejnění auditované účetní závěrky společnosti 
Heureka FinCo CZ a.s. o měsíc později, než jsme původně předpokládali, tj. nejpozději do 30. září 
2020. 
 
 
 


