
ŠD 189 

Emisné podmienky emisie štátnych dlhopisov č. 189 

 

Označenie emitenta: 
Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, Štefanovičova 5, 817 52 
Bratislava IČO: 00151742 

Názov dlhopisu: Štátny dlhopis 189 
Forma dlhopisu: na doručiteľa 
Podoba dlhopisu: zaknihovaný cenný papier 
ISIN: SK4120003674 
Dátum aukcie: 03.02.2003 
Dátum začiatku vydávania dlhopisov: 05.02.2003 
Predpokladaná lehota vydávania 
dlhopisov celej emisie č. 189: 

od 5.2.2003 do 5.8.2003 

Dátum splatnosti: 05.02.2010 
Celková suma celej emisie č. 189: max. 15 000 000 000 Sk 
Max. akcept. suma emisie č. 189A: max. 5 000 000 000 Sk 
Menovitá hodnota: 100 000 Sk 
Forma primárneho predaja: aukcia americkým spôsobom 
Emisný kurz: za a nad menovitú hodnotu 
Úrokový výnos z dlhopisu: pevný, 4,90 % p. a. 
Vyplácanie výnosu: ročne, k 5.2. bežného roka 
Spôsob vyplácania výnosu a 
menovitej hodnoty: 

bezhotovostne 

Číslo účtu emitenta: 34403 - 10724002/0720 
Dátum zaplatenia za objednané 
dlhopisy: 

do 5.2.2003 vrátane 

Výplatné miesto výnosov a menovitej 
hodnoty: 

Národná banka Slovenska, Bratislava 

Sekundárny trh: 
Bude organizovaný Burzou cenných 
papierov Bratislava 

 
Emitent oznamuje, že štátne dlhopisy sú verejne obchodovateľné cenné papiere. 
Emitent si vyhradzuje právo predávať emisiu po jednotlivých častiach za rovnakých emisných 
podmienok, dátumy aukcií jednotlivých častí budú zverejnené najneskôr týždeň pred dňom 
emisie danej časti. Pomerná časť úrokového výnosu (alikvótny úrokový výnos) je do ceny 
dlhopisu započítavaná od dátumu základnej emisie. 
Emitent si vyhradzuje právo určiť celkovú sumu emisie počas aukcie. 
Aukcie sa môžu zúčastniť subjekty - banky, poisťovne a obchodníci s cennými papiermi. 
Menovitá hodnota dlhopisu je splatná jednorázovo k dátumu splatnosti. 
Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi. 
Emitent sa zaväzuje splatiť doručiteľovi menovitú hodnotu dlhopisu a vyplácať úrokový výnos 
v termínoch stanovených emisnými podmienkami. 
V prípade ak na deň výplaty výnosu, resp. menovitej hodnoty, pripadne deň pracovného 
voľna alebo deň. pracovného pokoja, budú výnosy, resp. menovité hodnoty, vyplatené 
nasledujúci pracovný deň po predmetných dňoch bez ohľadu na predĺženú dobu držania 
dlhopisu. 


