DODATOK Č. 2
K PROSPEKTU ZO DŇA 12. MARCA 2021

Slovenská sporiteľňa, a.s.
5 000 000 000 EUR
Program vydávania dlhových cenných papierov
Tento dokument predstavuje dodatok (ďalej len Dodatok) pripravený podľa článku 23 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných
papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len
Nariadenie o prospekte), k základnému prospektu zo dňa 12. marca 2021, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej
banky Slovenska č. 100-000-278-357 / NBS1-000-058-824 zo dňa 24. marca 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 29. marca 2021, a ktorý bol aktualizovaný dodatkom č. 1 zo dňa 19. apríla 2021, schváleným rozhodnutím
Národnej banky Slovenska č. 100-000-283-849 / NBS1-000-059-885 zo dňa 21. apríla 2021, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 21. apríla 2021 (ďalej len Prospekt). Prospekt vypracoval emitent, spoločnosť Slovenská
sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej len Emitent) v súvislosti s
ponukovým programom vydávania dlhových cenných papierov v objeme do 5 000 000 000 EUR, ktoré budú
priebežne alebo opakovane vydávané Emitentom (ďalej len Program).
Tento Dodatok je súčasťou Prospektu a musí byť čítaný spolu a v súvislosti s Prospektom.
Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v tomto Dodatku, majú význam uvedený
v Prospekte.
Predmetom tohto Dodatku je aktualizácia časti 4. Prospektu „Dokumenty zahrnuté prostredníctvom odkazu“, časti 5.
Prospektu „Dostupné dokumenty“, a časti 12. Prospektu „Slovenská sporiteľňa, a.s.“ o priebežné hospodárske
výsledky Emitenta k 31. marcu 2021, ktoré boli dňa 30. apríla 2021 zverejnené na webovom sídle Emitenta
(www.slsp.sk).
Tento Dodatok podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska a následnému zverejneniu v zmysle Nariadenia
o prospekte. Emitent požiada Národnú banku Slovenska o notifikáciu o schválení Dodatku rakúskemu Úradu pre
dohľad nad finančným trhom (Finanzmarktaufsichtsbehörde) (FMA).
Tento Dodatok bude prístupný v elektronickej forme v osobitných častiach webového sídla Emitenta
www.slsp.sk/sk/investori/dlhopisy a/alebo www.slsp.sk/en/investors/bonds počas platnosti Prospektu.

6. mája 2021

Prospekt sa mení a dopĺňa nasledovne:
I.

ČASŤ 4. DOKUMENTY ZAHRNUTÉ PROSTREDNÍCTVOM ODKAZU sa mení a dopĺňa
nasledovne:

V časti 4. Prospektu „Dokumenty zahrnuté prostredníctvom odkazu“ sa tabuľka dopĺňa o neauditovanú priebežnú
individuálnu účtovnú závierku Emitenta pripravenú v súlade s IAS 34 za štvrťrok končiaci sa 31. marca 2021
v slovenskom jazyku a jej preklad do anglického jazyka:
Odkaz na
stránku v
príslušnej
účtovnej
závierke

Dokument/Nadpis

Neauditovaná priebežná individuálna účtovná závierka Emitenta pripravená v súlade s
IAS 34 za štvrťrok končiaci sa 31. marca 2021 v slovenskom jazyku (Neauditovaná
priebežná individuálna účtovná závierka k 31. marcu 2021) 9
0F

Individuálny výkaz ziskov a strát

1

Individuálny výkaz ostatných súčastí komplexného výsledku

2

Individuálny výkaz o finančnej situácii

3

Individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní

4

Individuálny výkaz peňažných tokov

5–6

Porovnanie štvrťročných výsledkov

7

Poznámky k individuálnym účtovným výkazom
https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/documents/financneukazovatele/priebezna-individualna-uctovna-zavierka-slsp-k31032021.pdf?forceDownload=1

8 – 87

Preklad neauditovanej priebežnej individuálnej účtovnej závierky Emitenta pripravenej
v súlade s IAS 34 za štvrťrok končiaci sa 31. marca 2021 do anglického jazyka 10
1F

Separate Statement of Profit or Loss
(Individuálny výkaz ziskov a strát)

1

Separate Statement of Comprehensive Income
(Individuálny výkaz ostatných súčastí komplexného výsledku)

2

Separate Statement of Financial Position
(Individuálny výkaz o finančnej situácii)

3

Separate Statement of Changes in Equity
(Individuálny výkaz zmien vo vlastnom imaní)

4

Separate Statement of Cash Flows
(Individuálny výkaz peňažných tokov)

5–6

Comparison of Quarterly Results
(Porovnanie štvrťročných výsledkov)

7

Notes to the Separate Financial Statements
(Poznámky k individuálnym účtovným výkazom)
https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/sk/slsp/www_slsp_sk/en/financneukazovatele/interim-separate-financial-statements-31032021.pdf?forceDownload=1
9

10

8 – 87

Právne záväzná a rozhodujúca je len podpísaná neauditovaná priebežná individuálna účtovná závierka Emitenta
pripravená v súlade s IAS 34 za štvrťrok končiaci sa 31. marca 2021 v slovenskom jazyku.
Preklad neauditovanej priebežnej individuálnej účtovnej závierky Emitenta pripravenej v súlade s IAS 34 za štvrťrok
končiaci sa 31. marca 2021 do anglického jazyka nie je právne záväzný a do tohto Prospektu je začlenený pre komfort.

2

Text 1. odseku pod tabuľkou sa nahrádza nasledovným textom:
Pre vylúčenie pochybností, časti Auditovanej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020, 2019, respektíve 2018,
ako aj Neauditovaná priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. júnu 2020, Neauditovaná priebežná individuálna
účtovná závierka k 30. septembru 2020 a Neauditovaná priebežná individuálna účtovná závierka k 31. marcu 2021,
ktoré nie sú výslovne uvedené v tabuľkách vyššie, nie sú do Prospektu zahrnuté prostredníctvom odkazu, pretože tieto
časti nie sú pre investora relevantné.
II.

ČASŤ 5. DOSTUPNÉ DOKUMENTY sa dopĺňa nasledovne:

V časti 5. Prospektu „Dostupné dokumenty“ sa za bod (2) (xiii) pridávajú body:
(xiv) neauditovaná priebežná individuálna účtovná závierka k 31. marcu 2021 zahrnutá do Prospektu
prostredníctvom odkazu;
(xv)

preklad neauditovanej priebežnej individuálnej účtovnej závierky Emitenta pripravenej v súlade s IAS 34 za
štvrťrok končiaci sa 31. marca 2021 do anglického jazyka zahrnutý do Prospektu prostredníctvom odkazu.

III.

ČASŤ 12. SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti 12. Prospektu „Slovenská sporiteľňa, a.s.“:
1.

v bode 12.6 „Prehľad podnikateľskej činnosti“ sa 3. odsek v podkapitole „Hlavné činnosti“ nahrádza
nasledovným textom:

Emitent má rozsiahlu obchodnú sieť, ktorú k 31. marcu 2021 tvorilo 206 pobočiek. Klientom sú k dispozícii tiež
zamestnanci 18 regionálnych firemných centier a ústredia.
2.

v bode 12.8 „Nedávne udalosti“ sa 2. odsek nahrádza nasledovným textom:

Celosvetová pandémia COVID-19 mala výrazný negatívny vplyv na slovenskú ekonomiku aj na Emitenta. Výška
opravných položiek na straty z úverov vytvorených v roku 2020 sa oproti predošlému roku zvýšila približne
dvaapolkrát (108 mil. EUR oproti 43 mil. EUR) a ostala na zvýšenej úrovni aj v prvom štvrťroku 2021 (plus 56 %
medziročne). To malo značný negatívny vplyv na čistý zisk Emitenta, ktorý v roku 2020 klesol o 40 % na úroveň 108
miliónov EUR. Napriek pandémii prevádzkový výsledok poklesol v roku 2020 len o menej ako 1 % a vcelku priaznivý
trend pokračoval aj začiatkom roka 2021. Kvalita aktív sa počas krízy COVID-19, aj vďaka opatreniam vlády
Slovenskej republiky, výrazne nezhoršila. Preto Emitent v roku 2021 neočakáva tvorbu opravných položiek v takej
výške, ako v roku 2020. Doznievajúca druhá vlna pandémie (a potenciálne nasledujúce vlny) však môže mať
významný a negatívny vplyv na finančnú situáciu a výkonnosť Emitenta. Hoci sa zavedené reštriktívne opatrenia
zamerané na zabránenie šíreniu COVID-19 postupne uvoľňujú, dopad na trh práce a insolvencie hlavne v sektore
malých a stredných podnikov môže byť stále významný z dôvodu vyčerpania ich finančných rezerv a meškajúcej
štátnej pomoci, čo by v konečnom dôsledku viedlo k zhoršeniu ekonomickej situácie Emitenta.
3.

v bode 12.11 „Správne, riadiace a dozorné orgány“ sa tabuľka v časti „Dozorná rada“ nahrádza
nasledovnou tabuľkou:
Spoločnosť

Pozícia

Erste Group IT International GmbH
Sparkassen-Haftungs GmbH
Procurement Services GmbH
Wiener Börse AG
EB-Restaurantsbetriebe Ges.m.b.H.
OM Objektmanagement GmbH
Česká spořitelna, a.s.

podpredseda dozornej rady
člen dozornej rady
podpredseda poradného výboru
člen dozornej rady
predseda poradného výboru
predseda poradného výboru
člen dozornej rady

Meno a pozícia
Dipl. Ing. Stefan Dörfler
predseda

3

Mag. Jan Homan
podpredseda

FRAPAG Beteiligungsholding AG
podpredseda dozornej rady
HKW Privatstiftung člen predstavenstva / výkonného
výboru

Mgr. Alena Adamcová
členka

-

-

Paul Formanko, MBA
člen

-

-

-

-

-

-

JUDr. Beatrica Melichárová
člen
JUDr. Vazil Hudák
člen
4.

bod 12.14 „Priebežné finančné informácie“ sa nahrádza nasledovným textom:

Emitent vypracoval aj neauditovanú priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku pripravenú v súlade s IAS 34 za
polrok končiaci sa 30. júna 2020, neauditovanú priebežnú individuálnu účtovnú závierku pripravenú v súlade s IAS
34 za 9 mesiacov končiacich 30. septembra 2020 a neauditovanú priebežnú individuálnu účtovnú závierku pripravenú
v súlade s IAS 34 za štvrťrok končiaci sa 31. marca 2021. Tieto priebežné účtovné informácie neboli predmetom
auditu, skúmania ani akéhokoľvek iného overovania nezávislým audítorom.

Výrazné vyhlásenie o práve na odvolanie:
(a)

právo na odvolanie sa udeľuje len investorom, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním Dlhopisov
pred uverejnením tohto Dodatku, a ak v čase, keď sa vyskytol alebo bol zistený nový významný faktor,
ako sú informácie uvedené v tomto Dodatku, Dlhopisy ešte neboli dodané investorom;

(b)

vzhľadom na uvedené a v súlade s článkom 23 ods. 2 Nariadenia o prospekte, lehota, počas ktorej
investori môžu uplatniť svoje právo na odvolanie vo vzťahu ku všetkým emisiám Dlhopisov pred
uverejnením tohto Dodatku už uplynula, nakoľko všetky ponuky Dlhopisov boli ukončené a príslušné
Dlhopisy boli dodané investorom pred uverejnením tohto Dodatku; preto žiadny investor nemá v
súvislosti s týmto Dodatkom žiadne právo na odvolanie; a

(c)

v súvislosti s právom na odvolanie alebo inými otázkami môžu investori kontaktovať Emitenta v mieste
jeho sídla.

Vyhlásenie Emitenta
Emitent 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 6. mája 2021.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
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