Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve
Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo Americkým
subjektům (jak je tento pojem definován v americkém zákoně o cenných papírech z roku 1933,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Americký zákon o cenných papírech“)), v Austrálii,
Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by příslušné právní předpisy
takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly.

CZG – Česká zbrojovka Group SE
EMISE DLUHOPISŮ
s pohyblivým úrokovým výnosem ve výši 6M PRIBOR + 1,80 % p.a.
v celkové jmenovité hodnotě 5.000.000.000 Kč
splatné v roce 2027
ISIN CZ0003530776
(dále jen „Dluhopisy“)
OZNÁMENÍ KONEČNÝCH VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉ NABÍDKY DLUHOPISŮ
Praha, 23. března 2021
Emitent Dluhopisů, CZG – Česká zbrojovka Group SE (dále jen „CZG“ nebo „Emitent“),
v souladu s kapitolou Úpis a prodej (Subscription and Sale) prospektu schváleného dne
23. února 2021 rozhodnutím ČNB č.j. 2021/020400/CNB/570, sp. zn. S-Sp2021/00010/CNB/572, které vstoupilo v účinnost dne 25. února 2025 (dále jen „Prospekt“)
tímto oznamuje, že v rámci veřejné nabídky bude k Datu emise 23. března 2021 vydáno
celkem 500.000 kusů Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 5 000 000 000 Kč. Emisní kurz
Dluhopisů upsaných v rámci veřejné nabídky činí 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů. Veřejná
nabídka byla ukončena dne 10. března 2021. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na
Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.

Pojmy začínající velkými písmeny nedefinované v tomto oznámení mají stejný význam, který
je jim přiřazen v Prospektu, který je k dispozici na webových stránkách Emitenta
www.czg.cz/cz/investori, v sekci Dluhopisy a rovněž na webových stránkách příslušného
Vedoucího spolumanažera, v případě České spořitelny na adrese www.csas.cz v sekci
Dokumenty ke stažení a dále Prospekty a emisní dodatky a v případě KB na adrese
www.kb.cz, v sekci O bance, Vše o KB, Povinně uveřejňované informace, Informace o
cenných papírech, Dluhopisy klientů Komerční banky. Toto oznámení se uveřejňuje stejným
způsobem jako Prospekt a nemůže být studováno samostatně, ale pouze společně
s Prospektem (a jeho případnými dodatky).
Vedoucí spolumanažeři
Česká spořitelna, a.s.

Komerční banka, a.s.
Co-manažer *
Conseq Investment Management, a.s.

* Společnost Conseq Investment Management, a.s. byla přijata na pozici Co-manažer a stala se stranou Smlouvy
o upsání a koupi dluhopisů (Subscription Agreement).

Administrátor
Komerční banka, a.s.

O CZG - Česká zbrojovka Group SE
CZG – Česká zbrojovka Group (CZG) a její dceřiné společnosti patří k předním evropským
výrobcům střelných zbraní pro vojsko, policii, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další
civilní použití. Své produkty propaguje a prodává zejména pod značkami CZ (Česká
zbrojovka), CZ-USA, Dan Wesson, Brno Rifles a 4M SYSTEMS. Mezi dceřiné společnosti
CZG patří Česká zbrojovka, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. CZG vlastní menšinový
podíl ve společnosti Spuhr i Dalby, což je švédský výrobce optických montážních řešení pro
zbraně.
CZG sídlí v České republice. Má výrobní provozy v České republice a Spojených státech
amerických a v České republice, Spojených státech a Německu má zhruba 1 650
zaměstnanců.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Tento dokument, jakož i veškeré materiály a informace v něm obsažené nebo distribuované
investorům v souvislosti s tímto dokumentem, nepředstavují a nejsou součástí žádné nabídky
ani výzvy k prodeji, ani nabídky ke koupi či úpisu cenných papírů, adresované jakékoli osobě
v libovolné jurisdikci, a tento dokument (ani žádná jeho část) a jeho distribuce nezakládá
žádnou smlouvu v tom smyslu, a ani se na něj nelze spoléhat v souvislosti s žádnou smlouvou
v tomto ohledu. Nabídka a distribuce tohoto dokumentu a jiných informací v souvislosti s
nabídkou může v určitých jurisdikcích podléhat zákonným omezením a osoby, kterým se
dostane tento dokument či jiné informace zde uvedené do dispoziční sféry, by se měly o
takových omezeních informovat a dbát jich.
Tento dokument ani jeho kopie nesmí být dopravován, přenášen ani distribuován, ať již přímo
nebo nepřímo, ve Spojených státech amerických, jejich územích ani državách, v kterémkoli
jednotlivém státu Spojených států amerických a v District of Columbia (přičemž "državy"
zahrnují Portoriko, Americké Panenské ostrovy, Guam, Americkou Samou, Ostrov Wake a
Severní Mariánské ostrovy). Tento dokument nepředstavuje veřejnou nabídku podeje cenných
papírů ve Spojených státech amerických. Dluhopisy nebyly a nebudou registrovány dle
Amerického zákona o cenných papírech.
Dluhopisy nesmí být nabízeny, prodávány nebo převáděny na území Spojených států
amerických, ani nabízeny, prodávány nebo předávány na účet nebo ve prospěch amerických
subjektů, kde nebyla provedena registrace nebo udělena výjimka z povinnosti registrace dle
Amerického zákona o cenných papírech. Emitent nemá v úmyslu registrovat žádnou část
navrhované nabídky v souladu s příslušnými americkými zákony o cenných papírech, ani
nehodlá žádné Dluhopisy veřejně nabízet ve Spojených státech amerických. Nedodržení
těchto omezení může představovat porušení amerických zákonů o cenných papírech.
Toto sdělení je určeno a adresováno pouze subjektům v členských státech Evropského
hospodářského prostoru mimo České republiky, které jsou "kvalifikovanými investory" ve
smyslu Nařízení o prospektu, nebo v jiných situacích, kdy Nařízení o prospektu nevyžaduje
uveřejnění prospektu. Ve Spojeném království je toto sdělení určeno a adresováno pouze
investorům, kteří (i) disponují odbornými zkušenostmi v oblasti investic a spadají pod definici
"investičních profesionálů" dle čl. 19 odst. 5 zákona o finančních službách a trzích z roku 2000,
nařízení (o propagaci finančních služeb) z roku 2005, v platném znění (dále jen "Nařízení"),
nebo (ii) jsou společnostmi o vysoké čisté hodnotě, sdruženími a spolky bez právní subjektivity
a správci svěřeneckých fondů vysoké hodnoty ve smyslu čl. 49 odst. 2 písm. (a) až (d)
Nařízení, nebo (iii) jsou jinými osobami, kterým toto sdělení může být určeno a adresováno
jinak v souladu se zákonem.
Tento dokument ani žádná jeho část či kopie není určen ani zamýšlen k distribuci ani užívání
žádné osobě ani subjektu, který je občanem nebo residentem jakéhokoli místa, státu, či jiné
jurisdikce, kde by jeho distribuce, uveřejnění, dostupnost nebo využívání bylo v rozporu se
zákonem nebo podzákonnými předpisy, nebo kde by bylo zapotřebí v dané jurisdikci provést
registraci nebo získat licenci. Jakákoli osoba, které se dostane tento dokument či jakákoli jeho
část, by se měla o takových omezeních informovat a dbát jich.

