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Dodatok č. 1 k Prospektu Investičného certifikátu zo dňa 26. mája 2015.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej aj
„Emitent“), zastúpená na základe Poverenia zo dňa 5. novembra 2009 poverenými osobami RNDr. Vladimírom
Polhorským, PhD. a Ing. Róbertom Herbecom, týmto Dodatkom č. 1 k Prospektu Investičného certifikátu zo dňa
26. mája 2015 (ďalej len „Dodatok č. 1“), upravuje Súhrnný dokument a Registračný dokument v súvislosti so
zmenou ratingu Emitenta. Prospekt Investičného certifikátu sa skladá z troch samostatných dokumentov, a to
(i) Registračného dokumentu zo dňa 14. mája 2015 (ďalej len „Registračný dokument“); (ii) Súhrnného
dokumentu zo dňa 14. mája 2015 (ďalej len „Súhrnný dokument“) a (iii) Opisu cenných papierov zo dňa
14. mája 2015 (ďalej len „Opis“) schválených Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS“) rozhodnutím
č. ODT-5582/2015-1 zo dňa 20. mája 2015 v súvislosti s verejnou ponukou investičných certifikátov v celkovom
objeme 500 000 EUR, ISIN: SK5110000372 séria 01(ďalej aj „Investičné certifikáty“).
Oprava sa uskutočňuje v súlade s ustanovením § 4a ods. 7 a § 125c ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „Zákon o cenných papieroch“) a jej znenie je nasledovné:

I.

SÚHRNNÝ DOKUMENT sa mení nasledovne:

1. V oddiele B – Emitent sa text B.17 „Rating Emitenta, rating Investičných certifikátov“ nahrádza textom: „
Rating Emitenta: ratingová agentúra Fitch Ratings: dlhodobý rating
BBB+, výhľad: stabilný. Rating Investičných certifikátov: nepoužije
sa, Emitent nepožiadal o vyhotovenie a pridelenie ratingu Investičných
certifikátov.
“

REGISTRAČNÝ DOKUMENT sa mení nasledovne:

II.

1. Časť INFORMÁCIE O SLOVENSKEJ SPORITEĽNI, A. S. odsek „Rating Slovenskej sporiteľne, a. s.“ sa
nahrádza textom: „
V nasledujúcej tabuľke je uvedené ratingové hodnotenie Slovenskej sporiteľne, a.s. udelené ratingovou
agentúrou Fitch Ratings Limited (ďalej len „Fitch Ratings“). Agentúra Fitch Ratings poskytuje Banke pravidelný
platený rating. Ratingové hodnotenie Banky bolo naposledy pridelené 20. mája 2015.
Agentúra Fitch Ratings podala 27. augusta 2010 žiadosť o registráciu podľa Nariadenia EP a Rady (ES)
č. 1060/2009 a bola zaregistrovaná 31. októbra 2011.
Rating Slovenskej sporiteľne, a. s.
Ratingová agentúra/rating
Fitch Ratings
BBB+
F2
2
bbb+
stabilný

Dlhodobý rating
Krátkodobý rating
Podporný rating
Rating individuálnej bonity (Viability Rating)
Výhľad

“
Dodatok č. 1, vyhotovený podľa § 4a ods. 7 a § 125c ods. 1 Zákona o cenných papieroch, bude po schválení
NBS zverejnený bezplatným sprístupnením v písomnej forme v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie
a v elektronickej forme na webovom sídle emitenta (www.slsp.sk). Oznam o sprístupnení bude zverejnený
v Hospodárskych novinách.
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Právo na odstúpenie od ponuky
V súlade s § 125c ods. 5 Zákona o cenných papieroch, investori, ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie
Investičných certifikátov na základe Prospektu Investičného certifikátu pred zverejním Dodatku č. 1, majú právo
zrušiť príslušné objednávky na nákup Investičných certifikátov (resp. odstúpiť od nich) do dvoch pracovných dní
po zverejnení Dodatku č. 1.
Zodpovedné osoby
Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej aj
„Spoločnosť“ alebo „Emitent“), zastúpená na základe Poverenia zo dňa 5. novembra 2009 poverenými osobami
RNDr. Vladimírom Polhorským, PhD. a Ing. Róbertom Herbecom, vyhlasuje, že zodpovedá za zostavenie
Dodatku č. 1, a vyhlasuje, že jeho príprave bola venovaná náležitá starostlivosť a podľa jej najlepších vedomostí
a znalostí údaje v ňom uvedené sú k dátumu podpisu tohto dokumentu aktuálne, úplné, pravdivé a v súlade so
skutočnosťou. Ďalej tiež vyhlasuje, že neboli vynechané žiadne údaje a informácie, ktoré by mohli ovplyvniť
význam Dodatku č. 1, ako aj celého Prospektu Investičného certifikátu a presné a správne posúdenie Emitenta
a ním vydávaných cenných papierov.
V Bratislave, dňa 26. mája 2015.

_________________________
RNDr. Vladimír Polhorský, PhD.
poverená osoba
Slovenská sporiteľňa, a. s.

_________________________
Ing. Róbert Herbec
poverená osoba
Slovenská sporiteľňa, a. s.
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