DODATOK Č. 3
K ZÁKLADNÉMU PROSPEKTU ZO DŇA 22. OKTÓBRA 2015

Slovenská sporiteľňa, a. s.
2 000 000 000 EUR
Program vydávania dlhových cenných papierov
Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653
(ďalej len „Emitent“) v súvislosti s 2 000 000 000 EUR ponukovým programom vydávania dlhových cenných
papierov (ďalej len „Program“), ktoré budú priebežne alebo opakovane vydávané Emitentom, pripravila základný
prospekt zo dňa 22. októbra 2015, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska
č. ODT-12138/2015-1 zo dňa 28. októbra 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. októbra 2015,
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10. novembra 2015, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska
č. ODT-12974/2015-1 zo dňa 16. novembra 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. novembra 2015
a Dodatku č. 2 zo dňa 7. marca 2016, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska
č. ODT- 2724/2016-1 zo dňa 14. marca 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. marca 2016 (ďalej len
„Prospekt“).
Tento dokument pripravený Emitentom predstavuje dodatok k Prospektu (ďalej len „Dodatok“) v zmysle § 121
ods. 9 a § 125c zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“). Pojmy
s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený v Prospekte.
Tento Dodatok je dodatkom k Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom.
Predmetom tohto Dodatku je zapracovanie novej významnej skutočnosti, ktorá súvisí s negatívnymi úrokovými
sadzbami v Eurozóne, do Prospektu.
Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Zákona
o cenných papieroch.
Tento Dodatok bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bol zverejnený Prospekt, a to v elektronickej forme na
internetovej stránke Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html), ktorá je súčasťou webového sídla Emitenta,
a v písomnej forme bude dostupný k nahliadnutiu na odbore Riadenia bilancie Emitenta, pričom oznam o jeho
bezplatnom sprístupnení bude uverejnený v denníku Hospodárske noviny.

21. marca 2016

Pôvodné znenie Prospektu sa mení a dopĺňa nasledovne:
I.
1.

Časť 10. SPOLOČNÉ PODMIENKY sa mení nasledovne:
V bode 10.5 „Spôsob určenia výnosov z Cenných papierov“ sa v písm. c) nahrádza posledná veta
nasledujúcim textom:

„V prípade, ak by súčet Referenčnej sadzby a Marže bol nižší ako 0 (nula), na účely výpočtu Úrokovej sadzby
podľa týchto Spoločných podmienok sa použije Úroková sadzba s hodnotou 0 (nula).“

Právo na odstúpenie od ponuky
Nakoľko všetky verejné ponuky cenných papierov doteraz vyhlásené na základe Prospektu a Konečných podmienok
jednotlivých emisií cenných papierov boli do dátumu vypracovania a zverejnenia tohto Dodatku uzatvorené a cenné
papiere boli dodané investorom, a zároveň Emitent na základe Prospektu do dátumu zverejnenia Dodatku nezverejní
žiadne nové Konečné podmienky jednotlivej emisie cenných papierov, Emitent v Dodatku neuvádza informáciu
o práve na odstúpenie od prijatia ponuky na nákup alebo upísanie cenných papierov a konečný termín práva na
odstúpenie.
Vyhlásenie Emitenta
Emitent, zastúpený RNDr. Vladimírom Polhorským, PhD. a Ing. Tomášom Pavlákom, prokuristami, vyhlasuje, že
je výhradne zodpovedný za informácie uvedené v tomto Dodatku.
Emitent vyhlasuje, že pri vynaložení všetkej náležitej starostlivosti sú podľa jeho najlepšieho vedomia údaje
obsiahnuté v tomto Dodatku v súlade so skutočnosťou a že neboli opomenuté žiadne skutočnosti, ktoré by mohli
nepriaznivo ovplyvniť význam tohto Dodatku.

V Bratislave dňa 21. marca 2016

Slovenská sporiteľňa, a. s.

______________________

______________________

RNDr. Vladimír Polhorský, PhD.

Ing. Tomáš Pavlák

prokurista

prokurista
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