DODATOK Č. 1
K ZÁKLADNÉMU PROSPEKTU ZO DŇA 29. MÁJA 2015

Slovenská sporiteľňa, a. s.
50 000 000 EUR
Ponukový program Investičných certifikátov
Tento dokument predstavuje 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“) k základnému
prospektu zo dňa 29. mája 2015, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-6208/2015-1 zo dňa 4. júna 2015 (ďalej
len „Prospekt“), a ktorý sa týka nekapitálových cenných papierov vydávaných Slovenskou sporiteľňou, a. s. (ďalej len „Emitent“), formou
ponukového programu Investičných certifikátov (ďalej len „Program“) a bol pripravený Emitentom (ďalej len „Dodatok“). Pojmy uvedené
v tomto Dodatku majú rovnaký význam aký je uvedený v Prospekte.
Tento Dodatok je dodatkom k Prospektu a musí byť čítaný v súvislosti s Prospektom.
Predmetom Dodatku je zapracovanie údajov z priebežnej neauditovanej konsolidovanej účtovnej závierky Emitenta za polrok končiaci sa
30. júna 2015 podľa IAS 34, ktorá bola zverejnená na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk) dňa 7. augusta 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 webovom sídle Emitenta
(www.slsp.sk) a bude v písomnej forme dostupný k nahliadnutiu na odbore Riadenia bilancie Emitenta, pričom oznam o jeho bezplatnom
sprístupnení bude uverejnený v Hospodárskych novinách.

11. augusta 2015

Pôvodné znenie Prospektu sa mení a dopĺňa nasledovne:
I.

Časť 1. SÚHRN PROSPEKTU sa mení nasledovne:

1.

Text časti B.12 „Vybrané kľúčové historické finančné informácie a zmeny vyhliadok a pozície Emitenta“ sa
nahrádza textom: „
Auditovaná konsolidovaná súvaha pripravená
v súlade s IFRS (v tis. EUR)
AKTÍVA
Cenné papiere držané do splatnosti
Úvery a pohľadávky voči klientom
Aktíva spolu
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE
Záväzky voči klientom
Vydané dlhové cenné papiere
Vlastné imanie spolu
Záväzky a vlastné imanie spolu
Auditovaný konsolidovaný výkaz ziskov a strát
pripravený v súlade s IFRS (v tis. EUR)
Čisté úrokové výnosy
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
Zisk pred daňou z príjmov
Daň z príjmov
Čistý zisk po zdanení
Súvaha (priebežné neaudit. konsolidované údaje
podľa IAS 34 v tis. EUR)
AKTÍVA
Cenné papiere držané do splatnosti
Úvery a pohľadávky voči klientom
Aktíva spolu
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE
Záväzky voči klientom
Vydané dlhové cenné papiere
Vlastné imanie spolu
Záväzky a vlastné imanie spolu
Výkaz ziskov a strát (priebežné neaudit.
konsolidované údaje podľa IAS 34 v tis. EUR)
Čisté úrokové výnosy
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
Zisk pred daňou z príjmov
Daň z príjmov
Čistý zisk po zdanení

2014

2013

2 579 817
8 085 570
12 968 650

2 764 887
7 161 197
11 699 046

9 666 285
929 840
1 310 781
12 968 650

9 090 560
697 234
1 291 173
11 699 046

2014

2013

463 937
123 393
239 544
(56 798)
182 746

447 968
117 428
239 324
(53 950)
185 374

30.6.2015

31.12.2014

2 530 446
8 711 113
13 344 067

2 579 817
8 085 570
12 968 650

10 378 111
1 025 205
1 261 430
13 344 067

9 666 285
929 840
1 310 780
12 968 650

30.6.2015

30.6.2014

231 734
62 478
119 218
(28 853)
90 365

227 091
60 184
117 110
(27 045)
90 065

Za obdobie uvedené v tabuľkách vyššie nedošlo k žiadnej významnej
zmene vo finančnej situácii Emitenta.
Od dátumu naposledy uverejnených auditovaných finančných výkazov
Emitenta nedošlo k žiadnej rozhodujúcej nepriaznivej zmene vo
vyhliadkach Emitenta.
Po období, za ktoré sú uvedené historické finančné informácie, nedošlo
k žiadnej významnej zmene vo finančnej alebo obchodnej pozícii
Emitenta.
“
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II.
1.

Časť 4. ZOZNAM KRÍŽOVÝCH ODKAZOV POUŽITÝCH V PROSPEKTE sa dopĺňa nasledovne:
Text sa dopĺňa o odsek (3), ktorý znie:

„Neauditovaná priebežná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta za polrok končiaci sa 30. júna 2015 pripravená
v súlade s IAS 34 (viď informácia v časti Prospektu „Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej
situácie a zisku a strát Slovenskej sporiteľne, a. s.“), ktorá je súčasťou Polročnej správy Emitenta za prvý polrok
2015 („Polročná správa 2015“). Tento Prospekt musí byť čítaný spolu s vyššie uvedenou časťou Polročnej správy
2015, ktorá sa považuje za vsunutú do a tvoriacu časť tohto Prospektu. Ostatné časti Polročnej správy 2015, ktoré
nie sú vsunuté do tohto Prospektu formou odkazov nie sú pre investorov relevantné.“
III.

Časť 5. DOKUMENTY K NAHLIADNUTIU sa mení nasledovne:

1.

Text bodu (2) sa dopĺňa o bod:

„(iii) Polročná správa 2015.“
IV.
1.

Časť 10. SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A. S. sa mení nasledovne:
Text v časti „Finančné informácie týkajúce sa aktív a pasív, finančnej situácie a zisku a strát Slovenskej
sporiteľne, a. s.“ sa v časti „Priebežné finančné informácie“ dopĺňa o text:

„Priebežná neauditovaná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta pripravená v súlade s IAS 34 za polrok končiaci
sa 30. júna 2015 ako súčasť Polročnej správy 2015 je uvedená vo forme odkazu (pozri časť „Zoznam krížových
odkazov použitých v Prospekte“) a je dostupná na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk).“

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 Dodatku uzatvorené a cenné papiere
boli doručené 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 poverenými osobami RNDr. Vladimírom Polhorským, PhD. a Ing. Róbertom Herbecom na
základe Poverenia zo dňa 5. novembra 2009 vyhlasuje, že zodpovedá za informácie uvedené v tomto Dodatku.
Emitent vyhlasuje, že príprave tohto Dodatku venoval náležitú starostlivosť s cieľom zabezpečiť, aby informácie
obsiahnuté v tomto Dodatku boli podľa najlepšieho vedomia Emitenta v súlade so skutočnosťou a v Dodatku nebolo
vynechané nič, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť význam Dodatku.
V Bratislave, dňa 11. augusta 2015.

______________________

______________________

RNDr. Vladimír Polhorský, PhD.

Ing. Róbert Herbec

poverená osoba

poverená osoba

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Slovenská sporiteľňa, a. s.
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[Táto strana je zámerne prázdna.]
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