
 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ EMISNÍCH PODMÍNEK DLUHOPISU 

TENA EDM PROGRESS 2025 

 
Obchodní společnost TENA EDM s.r.o., IČO: 054 05 963, se sídlem Českobratrská 4279, 796 

01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 

95188 (dále jen „Emitent“), jako emitent Dluhopisů TENA EDM PROGRESS, s datem emise 

1.2.2020, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 25.000 Kč (dále jen „Dluhopis“), tímto 

oznamuje, že na základě rozhodnutí Emitenta a v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 

190/2004 Sb., o dluhopisech, dochází ke změně emisních podmínek Dluhopisů, a to následovně: 

 

 
S účinností od 17.5.2021 se: 

• mění název Dluhopisu na TENA EDM PROGRESS 2024 

• zkracuje doba splatnosti. Datum splatnosti mění z původního 1.2.2025 na 1. 2. 2024; 

• mění termíny výplaty úrokových výnosů takto: 1. 8. 2021, 1. 11. 2021, 1. 2. 2022, 

1. 5. 2022, 1. 8. 2022, 1. 11. 2022, 1. 2. 2023, 1. 5. 2023, 1. 8. 2023, 1. 11. 2023, 

1. 2. 2024; 

• ustanovení čl. 1.6.5 se mění takto: Dosáhne-li Celkový obrat výše, která je rozhodná 

pro vyplacení Prémie, vyplatí emitent vlastníkům předčasně splacených dluhopisů 

Prémii v den splatnosti emise. Vyplyne-li skutečnost, že Celkového obratu rozhodného 

pro výplatu Prémie bylo dosaženo, až z řádné účetní závěrky emitenta za rok 2023, 

vyplatí emitent vlastníkům předčasně splacených dluhopisů Prémii dne 1. 8. 2024. 

Vlastníci předčasně splacených dluhopisů, jimž byla vyplacena Prémie již ke dni 

splatnosti emise na základě údaje o Celkovém obratu zveřejněného na webu emitenta, 

nemají povinnost Prémii vracet, ani kdyby z řádné účetní závěrky za rok 2023 vyplynulo, 

že Celkového obratu rozhodného pro výplatu Prémie nakonec dosaženo nebylo, 

• ustanovení čl. 1.6.2 - 1.6.5 a všechny další obsahově navazující ustanovení Emisních 

podmínek se přizpůsobují změně tak, že termín 2024 se nahrazuje termínem 2023 a 

termín 2025 termínem 2024 a to v logickém smyslu. 

 
Úplné znění emisních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách Emitenta 
www.tenaedm.cz 
 
 
V Prostějově dne 17.5.2021 
 
                                                                                           TENA EDM s.r.o. 
                                                                                           Ing. Marek Hlaváč 
 
 


