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EMMA GAMMA FINANCE a.s., IČO: 50 897 942, so sídlom: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 
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Vec: Oznámenie regulovaných (dôverných) informácií  

24.3.2020 

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s., IČO: 50 897 942, so sídlom: Dúbravská cesta 14, 841 04 
Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6599/B (ďalej len „Emitent“) vydala dlhopisy podľa slovenského 
práva s názvom Dlhopisy EMG 4,90/2024, s pevným úrokovým výnosom 4,90 % p.a., v celkovej 
menovitej hodnote emisie 90.000.000 eur, splatné v roku 2024, ISIN SK4000015210 (ďalej len 
“Dlhopisy”).  

Peňažné toky Emitenta, ktoré slúžia k obsluhe Dlhopisov, sú nepriamo závislé na dividendách zo 
spoločnosti Super Sport d.o.o., založenej podľa chorvátskeho práva, so sídlom na adrese Krčka 18/d, 
Záhreb, Chorvátsko, zapísanej v registri vedenom Obchodným súdom v Záhrebe pod registračným 
číslom (MBS) 080352592 a identifikačným číslom (OIB): 48471634697 (ďalej len „Super Sport“). V  
Chorvátsku sú na základe rozhodnutia vlády v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 (ďalej 
len „Pandémia“) zatvorené fyzické pobočky spoločnosti Super Sport na obdobie najmenej jedného 
mesiaca. Internetové stávkovanie nie je ovplyvnené žiadnymi regulačnými opatreniami, avšak aj 
v tejto oblasti sa veľmi výrazne prejavuje nízky počet športových podujatí a udalostí, na ktoré by bolo 
možné uzatvárať kurzové stávky. Pandémia teda má a naďalej môže mať nepriamo vplyv na Emitenta 
a zároveň aj spoločnosť EMMA GAMMA LIMITED, so sídlom na adrese Themistokli Dervi Avenue 48, 
Athienitis Centennial Building, 3. poschodie, miestnosť č. 303, 1066 Nikózia, Cyperská republika, 
zapísaná v registri vedenom Cyperským Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod 
registračným číslom HE 347073 (ďalej len „Ručiteľ“).  

Intenzita vplyvu Pandémie na spoločnosť Super Sport, Emitenta a Ručiteľa závisí predovšetkým na 
tom, ako dlho budú jednotlivé obmedzenia v Chorvátsku trvať. Toto však zatiaľ nebolo oficiálne 
stanovené. K dátumu tohoto oznámenia však Emitent neočakáva, že by vyššie uvedené skutočnosti 
mali negatívne ovplyvniť jeho schopnosť plniť platobné povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov.   

 

Ing. Pavel Zuna, manažér pre vonkajšie vzťahy skupiny Emma  
E-mail: zuna@emmacapital.cz 

 

 

 

 

 


