Hypotekárny záložný list UCBHZL13H
ISIN:

SK4120010208 séria 01

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

15 000 ks

Menovitá hodnota:

1 000 €

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

28.8.2014

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

30.8.2021

Spôsob určenia výnosu:

fixný kupón 1,55% p.a.

Termín výplaty:

ročne, vždy k 28.8.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:
Záruky prevzali:

pohľadávky
z hypotekárnych
náhradné krytie v zmysle zákona
ručí emitent, bez účasti iných
alebo fyzických osôb

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

úverov

+

právnických

dlhopisy nie sú vymeniteľné

Hypotekárny záložný list HZL UCBSK14H
ISIN:

SK4120010752 séria 01

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

30 000 ks

Menovitá hodnota:

1 000 €

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

25.5.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

25.5.2022

Spôsob určenia výnosu:

fixný kupón 1,2% p.a.

Termín výplaty:

ročne, vždy k 25.5.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:
Záruky prevzali:

pohľadávky
z hypotekárnych
náhradné krytie v zmysle zákona
ručí emitent, bez účasti iných
alebo fyzických osôb

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

úverov

+

právnických

Hypotekárny záložný list UCBHZL16
ISIN:

SK4120011123 séria 01

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

10 000 000 ks

Menovitá hodnota:

1€

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

15.10.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.10.2025

Spôsob určenia výnosu:

fixný kupón 1,80% p.a.

Termín výplaty:

ročne, vždy k 15.10.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:
Záruky prevzali:

pohľadávky
z hypotekárnych
náhradné krytie v zmysle zákona
ručí emitent, bez účasti iných
alebo fyzických osôb

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

úverov

+

právnických

dlhopisy nie sú vymeniteľné

Hypotekárny záložný list UCBHZL17
ISIN:

SK4120011131 séria 01

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

5 000 000 ks

Menovitá hodnota:

1€

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

15.10.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.10.2024

Spôsob určenia výnosu:

fixný kupón 1,40% p.a.

Termín výplaty:

ročne, vždy k 15.10.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:
Záruky prevzali:

pohľadávky
z hypotekárnych
náhradné krytie v zmysle zákona
ručí emitent, bez účasti iných
alebo fyzických osôb

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

úverov

+

právnických

Hypotekárny záložný list UCBHZL20
ISIN:

SK4120011305 séria 01

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

200 ks

Menovitá hodnota:

100 000 €

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

10.12.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

10.12.2021

Spôsob určenia výnosu:

fixný kupón 0,625% p.a.

Termín výplaty:

ročne, vždy k 10.12.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:
Záruky prevzali:

pohľadávky
z hypotekárnych
náhradné krytie v zmysle zákona
ručí emitent, bez účasti iných
alebo fyzických osôb

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

úverov

+

právnických

dlhopisy nie sú vymeniteľné

Hypotekárny záložný list UCBHZL19
ISIN:

SK4120011313 séria 01

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

200 ks

Menovitá hodnota:

100 000 €

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

17.12.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

17.12.2020

Spôsob určenia výnosu:

6M Euribor+0,50% p.a.

Termín výplaty:

polročne, vždy k 17.6. a k 17.12.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:
Záruky prevzali:

pohľadávky
z hypotekárnych
náhradné krytie v zmysle zákona
ručí emitent, bez účasti iných
alebo fyzických osôb

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

úverov

+

právnických

UCB HZL 10Y floater 2037
ISIN:

CZ0002001910

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

120 000

Menovitá hodnota:

100000 CZK

Opis práv:

call a put opcie

Dátum začiatku vydávania:

21.12.2007

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

21.12.2027

Spôsob určenia výnosu:

10Y IRS + 2%

Termín výplaty:

vždy 21.12.

Možnosť predčasného splatenia:

áno

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB dluhopis ZERO II./2019
ISIN:

CZ0003703720

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

5 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

21.12.2012

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.6.2019

Spôsob určenia výnosu:

diskont

Termín výplaty:
Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný HZL GIGANTI 100/2019
ISIN:

CZ0002003189

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

1 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

13.12.2013

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

17.6.2019

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný HZL GIGANTI 90/2019
ISIN:

CZ0002003197

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

1 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

13.12.2013

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

17.6.2019

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:
Možnosť predčasného splatenia:
Záruka za splatnosť:

pri splatnosti
nie
pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis World Basket
2019
ISIN:

CZ0003703993

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

1 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

23.9.2013

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

17.6.2019

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný HZL EUR TOP 10 / 2019
ISIN:

CZ0002003239

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

50 000 000

Menovitá hodnota:

1 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

10.1.2014

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

10.7.2019

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB
strukturovaný
SELECTION IV/2019

HZL

PREMIUM

ISIN:

CZ0002003213

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

1 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

14.3.2014

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

13.9.2019

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

UCB strukturovaný
SELECTION IV/2019

HZL

EUR

dlhopisy nie sú vymeniteľné

PREMIUM

ISIN:

CZ0002003221

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

50 000 000

Menovitá hodnota:

1 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

14.3.2014

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

13.9.2019

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB
strukturovaný
100/2019

HZL

GIGANTI

II

ISIN:

CZ0002003429

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

1 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

2.5.2014

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

4.11.2019

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB dluhopis ZERO IV./2019
ISIN:

CZ0003703738

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

5 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

22.12.2012

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.12.2019

Spôsob určenia výnosu:

diskont

Termín výplaty:
Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný HZL TITANS II 90/2019
ISIN:

CZ0002003403

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

1 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

30.6.2014

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

20.12.2019

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

UCB
strukturovaný
100/2019
ISIN:

HZL

TITANS

dlhopisy nie sú vymeniteľné

II
CZ0002003411

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

1 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

30.6.2014

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

20.12.2019

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis
ENERGY II 100/2019

EUR

NEXT

ISIN:

CZ0003704207

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

100 000

Menovitá hodnota:

500 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

30.6.2014

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

20.12.2019

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

UCB strukturovaný
ENERGY I 100/2019

dluhopis

EUR

dlhopisy nie sú vymeniteľné

NEXT

ISIN:

CZ0003704215

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

100 000

Menovitá hodnota:

500 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

30.6.2014

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

20.12.2019

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB HZL 0.625/20
ISIN:

XS1225180949

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

2 500

Menovitá hodnota:

100000 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

30.4.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

30.4.2020

Spôsob určenia výnosu:

Fix 0,625%

Termín výplaty:

vždy 30.4.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis EUR HVIEZDY
100/2020
ISIN:

CZ0003704264

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

100 000

Menovitá hodnota:

500 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

20.11.2014

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

20.5.2020

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB HZL 2.00/2020
ISIN:

CZ0002003080

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

500

Menovitá hodnota:

100000 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

3.6.2013

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

3.6.2020

Spôsob určenia výnosu:

Fix 2%

Termín výplaty:

vždy 3.6.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB HZL 0.75/2020
ISIN:

CZ0002004047

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

1 700

Menovitá hodnota:

3000000 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

12.6.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

12.6.2020

Spôsob určenia výnosu:

Fix 0,75%

Termín výplaty:

vždy 12.6.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB dluhopis ZERO II./2020
ISIN:

CZ0003703746

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

5 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

21.12.2012

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.6.2020

Spôsob určenia výnosu:

diskont

Termín výplaty:
Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis STELLAR FUND
100/2020
ISIN:

CZ0003704256

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

1 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

19.12.2014

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

19.6.2020

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB HZL EUR VAR/2020
ISIN:

CZ0002003148

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

300

Menovitá hodnota:

100000 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

18.7.2013

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

18.7.2020

Spôsob určenia výnosu:

6M Euribor + 80bps

Termín výplaty:

vždy 18.1.,18.7.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky
z hypotekárnych
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

úverov

+

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis Balance Index
100/2020
ISIN:

CZ0003704231

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

1 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

15.8.2014

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

14.8.2020

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB
strukturovaný
SELECTION 85/2020

dluhopis

BALANCE

ISIN:

CZ0003704322

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

1 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

1.4.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

2.11.2020

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis EUR BALANCE
EUROPE 85/2020
ISIN:

CZ0003704330

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

10 000 000

Menovitá hodnota:

1 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

1.4.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

2.11.2020

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB
strukturovaný
SELECTION 2020

HZL

PREMIUM

ISIN:

CZ0002002546

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

1 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

27.11.2012

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

27.11.2020

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

UCB
strukturovaný
SELECTION EUR 2020

HZL

dlhopisy nie sú vymeniteľné

PREMIUM

ISIN:

CZ0002002561

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

20 000

Menovitá hodnota:

500 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

27.11.2012

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

27.11.2020

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB dluhopis ZERO IV./2020
ISIN:

CZ0003703688

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

5 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

21.12.2012

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.12.2020

Spôsob určenia výnosu:

diskont

Termín výplaty:

-

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

UCB strukturovaný
FUNDS 2020

dluhopis

EUR

dlhopisy nie sú vymeniteľné

STAR

ISIN:

CZ0003704314

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

20 000

Menovitá hodnota:

500 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

19.12.2014

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

20.12.2020

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis MULTI ASSET
100/2021
ISIN:

CZ0003704272

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

2 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

13.2.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

12.2.2021

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis MULTI ASSET
90/2021
ISIN:

CZ0003704306

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

2 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

13.2.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

12.2.2021

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB HZL 3M FLOAT/21
ISIN:

XS1206761139

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

2 340

Menovitá hodnota:

100000 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

20.3.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

16.3.2021

Spôsob určenia výnosu:

3M EURIBOR +43.7 bps

Termín výplaty:

vždy 16.3.,16.6.,16.9.,16.12.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky
z hypotekárnych
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

úverov

+

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný HZL TITANS III 95/2021
ISIN:

CZ0002003809

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

1 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

27.3.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

29.3.2021

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis EUR HVIEZDY
II 100/2021
ISIN:

CZ0003704371

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

10 000 000

Menovitá hodnota:

1 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

31.3.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

31.3.2021

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis EUR HVIEZDY
II VIP 100/2021
ISIN:

CZ0003704389

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

10 000 000

Menovitá hodnota:

1 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

31.3.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

31.3.2021

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB
strukturovaný
FUNDS 100/2021

dluhopis

STELLAR

ISIN:

CZ0003704363

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

1 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

30.4.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

30.4.2021

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

UCB
strukturovaný
FUNDS VIP 100/2021

dluhopis

dlhopisy nie sú vymeniteľné

STELLAR

ISIN:

CZ0003704397

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

500 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

30.4.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

30.4.2021

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB dluhopis ZERO II./2021
ISIN:

CZ0003703753

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

5 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

21.12.2012

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.6.2021

Spôsob určenia výnosu:

diskont

Termín výplaty:
Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis GLOBAL MULTI
ASSET 100/2021
ISIN:

CZ0003704439

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

1 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

23.11.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

23.11.2021

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB dluhopis ZERO IV./2021
ISIN:

CZ0003703761

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

5 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

21.12.2012

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.12.2021

Spôsob určenia výnosu:

diskont

Termín výplaty:
Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis EUR GLOBAL
MULTI ASSET 100/2021
ISIN:

CZ0003704447

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

20 000 000

Menovitá hodnota:

1 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

18.12.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

20.12.2021

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis MULTI ASSET
100/2021
ISIN:

CZ0003704454

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

200 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

22.12.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

22.12.2021

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis EUR HEALTH
CARE 95/2022
ISIN:

CZ0003704470

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

5 000 000

Menovitá hodnota:

1 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

15.2.2016

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.2.2022

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis HEALTH CARE
100/2022
ISIN:

CZ0003704488

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

200 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

15.2.2016

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.2.2022

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis HEALTH CARE
102/2022
ISIN:

CZ0003704504

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

500 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

29.4.2016

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

29.4.2022

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB HZL 7.00/2022
ISIN:

CZ0002002975

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

5000000000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

21.12.2012

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.6.2022

Spôsob určenia výnosu:

Fix 7%

Termín výplaty:

vždy 15.6.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB dluhopis ZERO II./2022
ISIN:

CZ0003703779

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

5 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

21.12.2012

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.6.2022

Spôsob určenia výnosu:

diskont

Termín výplaty:
Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis WATER 2022
ISIN:

CZ0003704520

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

100 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

25.11.2016

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

25.11.2022

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis WATER II 2022
ISIN:

CZ0003704538

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

200 000 000

Menovitá hodnota:

100 000 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

25.11.2016

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

25.11.2022

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB strukturovaný dluhopis WATER III 22
ISIN:

CZ0003704546

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

100 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

25.11.2016

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

25.11.2022

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB dluhopis ZERO IV./2022
ISIN:

CZ0003703787

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

100 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

21.12.2012

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.12.2022

Spôsob určenia výnosu:

diskont

Termín výplaty:
Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB HZL 3M FLOAT/23
ISIN:

XS1206759406

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

1 318

Menovitá hodnota:

100000 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

20.3.2015

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.9.2023

Spôsob určenia výnosu:

3M EURIBOR +48.3 bps

Termín výplaty:

vždy 15.3.,15.6.,15.9.,15.12.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky
z hypotekárnych
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

úverov

+

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB HZL 7.00/2024
ISIN:

CZ0002002983

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

5 000 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

21.12.2012

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.6.2024

Spôsob určenia výnosu:

Fix 7%

Termín výplaty:

vždy 15.6.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

HVB HZL 5% 2025
ISIN:

CZ0002000680

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

1 000 000

Menovitá hodnota:

10000 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

23.11.2005

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

15.11.2025

Spôsob určenia výnosu:

Fix 5%

Termín výplaty:

vždy 15.11.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB HZL 3.04/2028
ISIN:

CZ0002003114

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

100 000

Menovitá hodnota:

10000 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

7.6.2013

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

7.6.2028

Spôsob určenia výnosu:

Fix 3,04%

Termín výplaty:

vždy 7.6.

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB HZL 1,00/24
ISIN:

XS1892859577

Druh:

dlhopis

Forma:

na doručiteľa

Podoba:

zaknihované cenné papiere

Počet:

50 000

Menovitá hodnota:

10000 EUR

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

16.10.2018

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

16.10.2024

Spôsob určenia výnosu:

fix 1,00%

Termín výplaty:

vždy 16.10

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

pohľadávky z hypotekárnych úverov +
náhradné krytie v zmysle zákona

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB SD ROBOTICS 100/2023
ISIN:

CZ0003704637

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

300 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

23.7.2018

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

24.7.2023

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB SD SILVER AGE 2021
ISIN:

CZ0003704686

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

300 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

21.12.2018

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

21.12.2021

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

UCB SD SILVER AGE II. 2021
ISIN:

CZ0003704694

Druh:

dlhopis

Forma:

na rad

Podoba:

listinné

Počet:

100 000 000

Menovitá hodnota:

1 CZK

Opis práv:

s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné
alebo výmenné práva

Dátum začiatku vydávania:

10.12.2018

Termín splatnosti menovitej hodnoty:

10.12.2021

Spôsob určenia výnosu:

štrukturovaný

Termín výplaty:

pri splatnosti

Možnosť predčasného splatenia:

nie

Záruka za splatnosť:

-

Záruky prevzali:

-

IČO:

-

Obchodné meno:

-

Sídlo:

-

Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich
výmene za akcie:

dlhopisy nie sú vymeniteľné

