Heureka FinCo CZ a.s.
Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,25% p.a.
v celkové jmenovité hodnotě 3.200.000.000 Kč
(po navýšení ze dne 9. prosince 2020)
splatné v roce 2025
ISIN CZ0003523920
(dále jen „Dluhopisy“)

OZNÁMENÍ O AKVIZICI NOVÉ SPOLEČNOSTI

Emitent Dluhopisů, společnost Heureka FinCo CZ a.s. tímto v souladu s článkem 4.7 (Založení či
akvizice Neomezované společnosti) emisních podmínek Dluhopisů informuje, že Heureka Group a.s.,
jakožto Člen Skupiny Heureka Group, má v úmyslu uskutečnit akvizici:


100% podílu ve společnosti Balíkobot, s.r.o., IČO: 062 83 799, se sídlem Revoluční 1200/16,
Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze pod spisovou značkou C 279465,

(dále jen „Nová společnost“).
V souladu s článkem 4.7 (Založení či akvizice Neomezované společnosti) emisních podmínek Dluhopisů
dále určujeme, že Nová společnost nemá být tzv. „Neomezovanou společností“, bude proto pro účely
emisních podmínek součástí Skupiny Heureka Group.

Akvizice Nové společnosti je součástí strategického plánu rozvoje Skupiny Heureka Group a podpoří
rozvoj Skupiny Heureka Group v oblasti podpory pro jednotlivé e-shopy využívající službu Heureka
Marketplace a Ověřeno zákazníky, a to v oblasti logistiky, kde technologické řešení Balíkobotu pomáhá
e-shopům zrychlit a zefektivnit expedici zboží, ať už jde o palety, balíky či listovní zásilky. Řešení
Balíkobotu je integrováno přímo do administrace ERP, WMS, e-shopových systémů nebo do vlastního
řešení. Součástí integrace je tisk adresních štítků, validace dat, odeslání dat dopravcům, sledování
zásilek (Track & Trace). Služba je poskytována na českém a slovenském trhu.
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Informace o emitentovi
Emitentem dluhopisů je společnost Heureka FinCo CZ a.s., založená pro účely vydání dluhopisů.
Jediným akcionářem Emitenta je společnost Heureka Group a.s. Heureka Group a.s. je silným
subjektem na e-commerce trhu. Společnost Heureka Group a.s. stojí v čele Skupiny Heureka Group
a aktuálně generuje 70 % příjmů Skupiny. Heureka Group funguje jako marketplace pro obchodníky,
kde probíhá propagace a zprostředkování prodeje zboží. Společnost dále působí jako online srovnávač
cen zboží a nákupní rádce. Skupinu Heureka Group tvoří spolu s Emitentem a společností Heureka
Group též další významné dceřiné společnosti: Dataweps Services se sídlem v Brně a působností v ČR
a v SR, Online Comparison Shopping (dále OCS) se sídlem v Maďarsku a působící také v Rumunsku
a Bulharsku, Ceneje d.o.o. se sídlem ve Slovinsku a působností také v Srbsku a Bosně a Hercegovině
a sMind d.o.o. se sídlem v Chorvatsku. Skupina Heureka Group se vyznačuje silnou obchodní značkou
a výrazným povědomím mezi zákazníky, což dokazuje fakt, že společnosti ze Skupiny Heureka Group
jsou největšími poskytovateli těchto služeb na trzích, kde působí.

Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají význam, který je jim přiřazen
v Prospektu Dluhopisů, který je k dispozici na webových stránkách skupiny Heureka Group
www.heureka.group, sekce O nás, podsekce Pro investory a na webových stránkách Hlavního
manažera na https://www.jtbank.cz/informacni-povinnost/ v sekci 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 24. srpna 2022

Tomáš Braverman
člen představenstva

Lukáš Gulík
člen představenstva
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