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Jednatel: Pavel Rehak
Jednatel: Libor Matura
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Popisna Cast

HLAVNI UDALOSTI PRVNIHO POLOLETI PO VZNIKU SPOLECNOSTI

Spole¢nost dne 23. bfezna 2022 vydala prvni emisi dluhopis@ (ISIN: CZ0003538399)
v nominalni hodnoté 650 000 tis. KC s fixnim kuponem 6,85 % p.a., ktery je splacen za pololeti
zpétné. V ramci dluhopisového programu ma SpoleCnost moznost navyseni objemu do
maximalni vyse 1 000 000 tis. KC nesplacenych dluhopist.

Penézni prostiedky z vydanych dluhopisli byly pouzity jako zdroj financovani skupiny
VIGO Investments a.s. na sceleni vlastnictvi Direct pojistovny a.s. pod skupinu VIGO a poté
na podporu rlstu a rozvoje Direct pojistovny véetné expanze do pFidruzenych segment
nezivotniho pojisténi.

DULEZITA RIZIKA, FAKTORY A NEJISTOTY OVLIVNUJici CINNOST SPOLECNOSTI

Riziko sekundarni zavislosti

Vzhledem k tomu, Ze Spolecnost prostiedky z emise dluhopisd poskytla jako vnitroskupinové
financovani spole¢nosti VIGO Finance a.s. (dale jen ,VIGO Finance"), a to zejména na
financovani nakupu akcii Direct pojistovny a vzhledem k tomu, Ze sama nevykonava zadnou
podnikatelskou ¢innost, je schopnost SpoleCnosti splacet zavazky z dluhopisl zavisla na

schopnosti spole¢nosti VIGO Finance zajistit dostatek zdrojli na splaceni téchto zavazki
Spolecnosti.

Na schopnosti Spolecnosti splacet své dluhy z emise dluhopisti se tak mohou nepfiznivé
projevit veskeré rizikové faktory vztahujici se k Direct pojistovné jako hlavni podnikatelské
entité spoluvlastnéné spole¢nosti VIGO Finance. SpoleCnost je ve vyse uvedeném ohledu z
hlediska viastnich vynosl, resp. vlastni penézni likvidity, zavisla primarné na hospodarské
¢innosti Direct pojistovny, pficemz hospodarské vysledky Direct pojistovny by se mohly
negativné projevit na hospodarskych vysledcich Spole¢nosti. Toto riziko je ¢astené zmirnéno
tim, Ze veskeré dividendy Direct pojistovny budou vyplaceny pfimo spole¢nosti VIGO Finance,
a to bez ohledu na pomér viastnénych akcii v Direct pojiStovné ve vztahu k druhému akcionafi
� spolecnosti VIGO Investments a.s.

Pojistné riziko v neZivotnim pojisténi

V ramci pojistnych rizik je Direct pojistovna vystavena riziku postacitelnosti pojistného, riziku
technickych rezerv, katastrofickému riziku a riziku storen. K fizeni pojistnych rizik Direct
pojistovna vyuziva interni metodiky pro vyvoj produktll, stanoveni vySe pojistného i vyse
technickych rezerv, strategii zajisténi a pravidla upisovani.

Trzni riziko

Direct pojistovna je vystavena trznimu riziku, které vyplyva z otevienych pozic v Urokovych,
ménovych a akciovych nastrojich, které jsou vSechny vystaveny obecnym a specifickym
pohybdm na finan¢nim trhu. Hlavnim rizikem je zde moznost poklesu hodnoty investicnich
nastrojd, které Direct pojiStovna ve svém portfoliu drzi. Trzni riziko je soustavné sledovano a
Fizeno.
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Uvérové riziko

Direct pojiStovna je vystavena tvérovému riziku, které vyplyva z neschopnosti protistrany
uhradit pri splatnosti dluzné ¢astky v pIné vysi.

Hlavni oblasti, kde je Direct pojistovna vystavena Gvérovému riziku, jsou nasledujici:

- podil zajistitele na vyplaceném pojistném plnéni a na budoucich pojistnych pInéni
Direct pojistovny;

- dluzné pojistné; a
- depozita u financnich instituci.

Direct pojistovna stanovuje limity pro skladbu investic a pro jednotlivé protistrany podie jejich
uvérové kvality a pravidelné monitoruje jejich dodrzovéni. Tyto limity jsou pravidelné
prehodnocovany.

Rizika vyplyvajici z konkurence na pojistném trhu

Direct pojiStovna na pojistném trhu soutéZi s dalsimi neZivotnimi a smidenymi pojistovnami.
Obor financnich sluzeb vetné pojistovnictvi je velmi kompetitivni jak v oblasti produkt@, tak
cen. Chovani konkurence tak mize mit nepfiznivy vliv na podnikani a finanéni situaci Direct
pojistovny, coz se prenesené mize také negativné projevit na finanéni situaci Spole¢nosti a
jeji schopnosti dostat svym zavazk(m z diuhopis(.

Riziko koncentrace pojistného kmene na pojisténi motorovych vozidel

Pojisténi motorovych vozidel pfedstavovalo 82 % a samotné povinné ruéeni 61 % portfolia
Direct pojistovny (dle podilu na portfoliu k 31. bfeznu 2022). Direct pojistovna postupné
diverzifikuje své portfolio s cilem rlistu podilu pojisténi majetku a odpovédnosti obéand. V
ramci povinného ruceni je riziko vyznamného negativniho finanéniho dopadu omezeno trzni
regulaci postacitelnosti pojistného, ktera se vztahuje na véechny poijistovny nabizejici povinné
ruceni na trhu.

VLIV PANDEMIE COVID-19 A INVAZE RUSKA NA UKRAJINU NA OBSAH POLOLETNI ZPRAVY

Pandemie COVID-19

Podnikatelské prostredi na pocatku roku 2022 nadale negativné ovliviiovalo $ifeni choroby
COVID-19 a sni spojené restrikce, které byly v pribéhu prvniho kvartdlu roku 2022
rozvolnény. Potencidini rizika na obchodni a provozni fungovani Spole¢nosti a Direct
pojistovny v dlisledku moznych administrativnich omezeni (lockdown atd.) jsou nizkd, u Direct
pojistovny diky pIné digitalizaci sjednani pojistnych smluv, obsluze klientl po telefonu
pokryvajici veskeré poZadavky klientd a silné pozici Direct pojistovny v online prodejnich
kanalech.

Invaze na Ukrajiné

V pribéhu ucetniho obdobi doslo k invazi Ruska na Ukrajinu. Tato udalost, vyzadujici zvy$enou
pozornost Spole¢nosti, nastala 24. nora 2022. Spole¢nost ma velmi nizkou nepfimou expozici
vic Ukrajing, Bélorusku a Rusku, pochazejici zejména z aktivit klientd Direct pojidtovny.
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Spolecnost a Direct pojistovna nadale sleduji celkové dopady, a to jak finanéni, tak provozni,
mimo jiné s velkym dlirazem na hrozby informaéni bezpeénosti.

HOSPODARENI V PRUBEHU PRVNIHO POLOLETI PO VZNIKU SPOLECNOSTI

Spolecnost vykazala za obdobi od 15. listopadu 2021 do 30. dubna 2022 Ucetni ztratu ve vysi
17 tis. KC kterd souvisi zejména s naklady spojenymi se zalozenim Spole¢nosti.
K 30. dubnu 2022 byla celkova aktiva v hodnoté 613,3 mil. K¢ tvofena zejména poskytnutym
vnitroskupinovym financovanim ve vysi 577,7 mil. K¢, ¢asovym rozlisenim nakladd spojenych
s emisi dluhopisd ve vysi 27,5 mil. K¢ a kratkodobou pohledavkou z titulu prodanych diuhopis@
ve vySi 8,2 mil. KE Ke stejnému datu Spole¢nost vykazovala na strané zavazkl zejména
vydané dluhopisy v celkové vysi 612,5 mil. K¢.

Rok 2021 byl pro Direct pojistovnu rekordni, a to nejen z pohledu hlavnich ekonomickych
Cisel, ale i z pohledu poctu klientl. Predepsané hrubé pojistné, coz je Castka, kterou v daném
roce klienti zaplatili za pojiSténi, mezirocné vzrostlo na 2,6 miliardy, tedy 0 14 %. I v roce
2021 patrila Direct pojistovna mezi nejrychleji rostouci nezivotni pojistovny na trhu. Kromé
toho se Direct pojistovné podafilo dosdhnout i na historicky nejvyssi zisk, a to 101,6 milionu

korun, tedy meziro¢né o 10 miliond vic. To potvrzuje, Ze Direct pojiStovna je ekonomicky
zdrava a sobéstacna firma. Direct pojistovné také stabilné roste poet klientl, v roce 2021

jich mélo smlouvu u Directu pies 400 000.

V prvnim ctvrtleti roku 2022 Direct pojistovna pokracuje v riistu. Pfedepsané hrubé pojistné
mezirocné vzrostlo o 13 %, coz je 0 2 p.b. vysSi rst, nez vykazoval cely trh neZivotniho
pojisténi. Pojistovna vykazala zisk 22,2 mil KE., coZ je meziroéné o 5,7 mil. K¢ vice.

OCEKAVANE HOSPODARENI V DALSICH MESICICH ROKU 2022

Spolecnost ocekava, Ze i v nasledujicim obdobi bude zejména generovat Urokové vynosy
plynouci z poskytnutého vnitropodnikového financovani a urokové naklady z prodanych
dluhopisl s neutralnim dopadem na celkovy hospodafsky vysledek Spoleénosti.

Direct pojistovna planuje rlst i ve zbyvajici ¢asti roku podobnym tempem jako v prvnim
Ctvrtleti roku 2022. Oclekava se, Ze rok 2022 bude uzavien s hrubym pojistnym ve vysi
ca. 2,9 miliardy, ziskem v podobné vysi jako v roce 2021 a poctem klientd blizicim se 500 000.

28. Cervence 2022

Pavel Rehak
jednatel
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Direct Financing s.r.o.

Mezitimni UCetni zavérka
30. dubna 2022
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ROZVAHA
Vv piném rozsahu Obchodnl firma nebo jiny n&zev utetnl jednotky

ke dni; 3004 2022 Direc' Financing 0
Sidhe

U pruonu 15837122

(v celych tisicich K¢&) Prana
17000

Ceska republika

Datum sestaven! Getni Z&vérky
28 7 2022

Rok Mésic Io]

2022 4 13975323

Oznaéeni AKTIVA Cislo Bé2né ucetni obdobi 15.11.2021
fadku Brutto Korekce Netto Netto

b 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 001 613315 613 315 100

Obézna aktiva 037 585 847 585 847 100C

CH Pohledavky 046 585 829 585 829 00

ci 047 572686 572 686Dlouhodobé pohledavky 00

cl1.2 Pohledavky - oviadana nebo oviadajici osoba 049 572 686 572 686 00

cuz Kratkodobé pohledavky 057 13143 13143 8}0

CH.22 Pohledavky - oviadana nebo oviadaijici csoba 059 4978 4978 00

Cl.24 Pohledavky - ostatni 061 8165 8165 00

Civ Penézni prostfedky 071 18 18 1000

civa PenéZni prostfedky na Gétech 073 18 18 1000

Casové rozlideni aktiv 074 27 468 27 468 00D

D1 075 27 468 27 468Naklady pfistich obdobi 00

Oznaceni PASIVA Cislo Bézne
fadku uéetni obdobi 15.11 2021

a b 5 6

PASIVA CELKEM 001 613315 10

Vlastni kapitat 002 83 0A

Al 003 100 10Zakladni kapital

Alt Zakladni kapital 004 100 0

AV Vysledek hospodafeni bézného utetniho obdobi {+/-) 022 -17 0

B +C. Cizi zdroje 024 612 869 0

Zavazky 030 612 869 0C

Cl 031 608 453Diouhodobé zavazky 0

cit Vydané dluhopisy 032 608 453 0

Cl12 Ostatni diuhopisy 034 608 453 0

cll Kratkodobe zavazky 046 4 416 0

047 4 057Vydané diuhopisy 0

cil1.2. Ostatni diuhopisy 049 4 057 0

Cli 4 Zavazky z obchodnich vztahu 052 359 0

Casové rozliseni pasiv 363 0D

D1 Vydaje pfistich obdobi 065 363 0
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VYKAZ ZISKU A ZTRATY Obchodni firma nebo jiny nazev

Vv plném rozsahu utetni jednotky

ke dni: 30.04.2022 Direct Financing s 10
Sidlo
U pruhonu 1589:13a

(v celych tisicich K¢&) Praha
17000

Datum sestaveni Uletni zdvarky
287.2022

Rok Mesic Ic

2022 4 13975323

Ozaceni TEXT Cislo za obdobi
fadku] 30.4.2022 - 15.11.2021

Cc 1b

A.jVykonova spotfeba 003 222

A3.iSluZby 006 222

"IProvozni vysledek hospodareni (+/-) 030 -222

Vi.}Vynosové Groky a podobné vynosy 039 4978

040 4978VI.1.{Vynosové Groky a podobné vynosy - oviadana nebo ovladajici osoba

J.|Nakladové uroky a podobné naklady 043 4 056

J.2.|Ostatni nakladové uroky a podobné naklady 045 4 056

K.{Ostatni finan¢ni naklady 047 717

048 205*|Finanéni vysledek hospodareni (+/-)

"*{Vysledek hospodafenl pted zdanénim (+/-) 049 -17

**|Vysledek hospodafeni po zdanénl (+/-) 053 -17

***|Vysledek hospodafeni za ucetni obdobi (+/-) 055 -17

*ICisty obrat za utetni obdob 056 4978
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Direct Financing s.r.o.

U prihonu 1589/13a

17000 Praha

IC: 13975323

PREHLED O PENEZNICH TOCICH
(v celych tisicich K&)

oznac. TEXT Skuteénost v ucetnim obdobi

30.4.2022 -15.11.2021

a b 1

PenéZni toky z provozni innosti
Ugetni zisk / ztrata pfed zdan&nim -17

A 1. Upravy o nepenézni operace: -214
A. 1. 5 Vyuctované nakladové (+) a vynosové (-) uroky -922
A 1. 6 Upravy o ostatni nepenézni operace 708

Cisty pen&2ni tok z provozni &innosti pfed zdandnim a
A * zménami pracovniho kapitalu -231
A 2 Zmény stavu nepenéznich sloZzek pracovniho kapitalu: 149

A. 1 Zména stavu pohledavek a pfechodnych Uctu aktiv* -573
Zména stavu kratkodobych zavazk( a prechodnych Gétl

A. 2. 2.|pasiv 722
A * Cisty pen&2ni tok z provozni &innosti pfed zdandnim -82
A = Cisty pen&2ni tok z provoznf &innosti -82
B. 3. Zaplijéky a uvéry spiiznénym osobam -572 686
B Cisty pen&2ni tok z investi&nf &innosti -572 686
Cc. 1. Zména stavu dlouhodobych a kratkodobych zavazk(* 572 686
Cc Cisté pend2ni toky z finan&nf &innosti 572 686

Cisté zvySeni / sniZeni penéZnich prostfedku a pend2nich
ekvivalentu -82
Stav penéZnich prostfedki a penéZnich ekvivalentll na
pod&atku obdobi 100
Stav pené2nich prostfedkl a pené2nich ekvivalentl na
konci obdobi 18
cast dlouhodobych zavazkl a prechodnych Utd aktiv byla zapo&tena,viz.
poznamka &. 4. Pohledavky a Sasoveé rozliSeni

Datum sestaven|( ucetni zavérky: 28.7.2022

11
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Direct Financing s.r.0.

U prahonu 1589/13a

17000 Praha

IC: 13975323

PREHLED O ZMENACH VLASTNIHO KAPITALU
(v celych tisicich KE)

Datum sestaveni G&etnf
zavérky: 28.7.2022

12

Nerozdéleny
zisk (+) /

Neuhrazena
Zakladn[ kapital ztrata () Celkem

Zastatek k 15.11.2021 100 0 100
Vysledek hospodareni za

ucéetni obdobi 0 -17 -17
Zustatek k 30.4.2022 100 -17 83



1. Vseobecné informace

1.1 Zakladni informace o Spolec¢nosti

Direct Financing s.r.o. (dale ,Spolenost") byla zapsana do obchodniho rejstfiku vedeného
Méstskym soudem v Praze oddil C, vioZzka 358217 dne 15. listopadu 2021 a jeji sidlo je U prihonu
1589/13a, Holesovice, 170 00 Praha 7.

Hlavnim predmétem podnikani Spolecnosti je sprava vlastniho majetku.

Dne 20. dubna 2022 rozhodl statutarni organ Spolecnosti v souladu s § 3 odst. 4 pism. a) zdkona
¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, tak, Ze Ucetni obdobi Spole¢nosti se prodiuzuje na dobu del$i nez
12 mésicd, to na obdobi od 15. listopadu 2021 do 31. prosince 2022.

Ve véci pouziti mezindrodnich Ucetnich standardd Spoleénost, jako emitent cennych papirl
obchodovanych na regulovaném trhu, uplatnila odklad dle §19a odst. 2 zakona ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, a rozhodla o jejich pouZiti od pocatku obdobi nasledujiciho po obdobi, ve kterém
doslo k pfijeti cenného papiru k obchodovani na regulovaném trhu, v tomto pfipadé od 1.1.2023.
SpoleCnost nesestavuje konsolidovanou ucetni zavérku.

Mezitimni Ucetni zavérka k 30. dubnu 2022 neni auditovana.

2. Ucetni postupy

2.1 Zakladni zasady zpracovani tGcetn
r 4 wv

| zaverky

Mezitimni G&etni zavérka je sestavena v souladu s G¢etnimi piedpisy platnymi v Ceské republice
pro velké ucetni jednotky a je sestavena v historickych cenach.

2.2 Finanéni majetek

Kratkodoby financni majetek tvofi cenné papiry k obchodovani, cenné papiry se splatnosti do
1 roku a ostatni kratkodoba financni aktiva.

Dlouhodoby finan¢ni majetek tvofi zapljcky, Gvéry a cenné papiry realizovatelné a drzené do
splatnosti se splatnosti nad 1 rok a jina dlouhodoba finanéni aktiva.

2.2.1 Ostatni cenné papiry a podily

Spolecnost rozdéluje cenné papiry a podily, které nejsou podilem v dcefiné nebo pfidruzené
spolecnosti, do nasledujicich kategorii: cenné papiry k obchodovani, cenné papiry drzené
do splatnosti a realizovatelné cenné papiry.
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Dluzné cenné papiry, které Spole¢nost zamysli a je schopna drZet do splatnosti, jsou klasifikovany
jako cenné papiry drzené do splatnosti a zahrnuty do dlouhodobého majetku, pokud jejich
splatnost nenastane béhem 12 mésicll od data ucetni zavérky.

Cenné papiry a podily jsou pfi ndkupu vykazany v pofizovaci cené vcetné transakcnich nakladd.
Cenné papiry drzené do splatnosti jsou nasledné ocefovany nabéhlou hodnotou.

Pokud zlstatkova hodnota cennych papirli drzenych do splatnosti prevysuje jejich odhadovanou
zpétné ziskatelnou Castku, pak je k témto cennym papir(im vytvorena opravna polozka.

2.3 Pohledavky

Pohledavky jsou vykazany v nominalni hodnoté snizené o opravnou polozku k pochybnym
pohledavkam. Opravna polozka k pochybnym pohledavkam je vytvofena na zakladé vékové
struktury pohledavek a individualniho posouzeni bonity diuznikd.

2.4 Penézni prostredky a penézni ekvivalenty

Penézni prostiedky jsou penize v hotovosti véetné cenin a penéznich prostredkl na uctu vcetné
precerpani bézného nebo kontokorentniho uctu.

Penéznimi ekvivalenty se rozumi kratkodoby likvidni financni majetek, ktery je snadno a pohotové
sménitelny za predem zndmou dastku penéinich prostfedkl a u tohoto majetku se
nepredpokladaji vyznamné zmény hodnoty v €ase. Za penéZni ekvivalenty jsou povazovany
penézni Ulozky s nejvyse tfimésicni vypovédni Ihdtou a likvidni dluhové cenné papiry
k obchodovani na verejném trhu.

a

Spolecnost sestavila prehled o penéznich tocich s vyuzitim nepiimé metody.

2.5 Prepodet cizich mén

Transakce provadéné v cizich ménach jsou pfepocteny a zalctovany devizovym kurzem platnym
v den transakce.

Zlstatky penéZnich aktiv, pohledavek a zavazk(i vedenych v cizich ménach byly pfepocteny
devizovym kurzem zvefejnénym Ceskou narodni bankou k rozvahovému dni. VSechny kurzové
zisky a ztraty z prepoctu penéznich aktiv, pohledavek a zavazk{ jsou uctovany do vykazu zisku
a ztraty a jsou vykazany souhrnné.

2.6 Vlastni kapital

V pfipadé, ze Spolecnost rozhodne o vyplaté zaloh na podily na zisku, vykaze tuto skuteCnost
jako snizeni vlastniho kapitalu na rozvahovém fadku Rozhodnuto o zalohové vyplaté podilu na
zisku. V pripadé, ze k rozvahovému dni vznikne SpoleCnosti ztrata nebo dosdhne zisku nizsiho
neZ vyplacené podily na zisku, vykaze v rozvaze ke konci ucetniho obdobi vyplatu zéloh na podily
na zisku nebo jeji ast jako pohledavku za spolecniky.
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2.7 Rezervy

Spolecnost tvofi rezervy na kryti svych zavazkd nebo nakladi, jejichZ povaha je jasné definovana
a u nichz je k rozvahovému dni bud' pravdépodobné, nebo jisté, Ze nastanou, avsak neni presné
znama jejich vySe, nebo okamzik jejich vzniku. Rezerva k rozvahovému dni predstavuje nejlepsi
odhad nakladli, které pravdépodobné nastanou, nebo v pfipadé zavazk(, &astku, kterd je
zapotrebi k jejich vyporadani.

Spolecnost vytvari rezervu na zavazek z dané z prijmi snizeny o uhrazené zalohy na dan z pfijm@.
Pokud zalohy na dan z pfijm& prFevysuji pfedpokladanou dan, je pfislusny rozdil vykazan jako
kratkodoba pohledavka.

2.8 Sptiznéné strany

Spfiznénymi stranami Spole¢nosti se rozumi:

e strany, které pfimo nebo nepfimo mohou uplatriovat rozhodujici vliv u Spolecnosti,
a spolecnosti, kde tyto strany maji rozhodujici nebo podstatny vliv,

e strany, které pfimo nebo nepfimo mohou uplatfiovat podstatny vliv u Spolecnosti,
e Clenové statutarnich, dozorcich a fidicich organ( Spole¢nosti, nebo jeji matefské spole¢nosti

a osoby blizké témto osobam, vcetné podniki, kde tito ¢lenové a osoby maji podstatny nebo
rozhoduijici vliv,

e dcefiné a pridruzené spoleCnosti a spolecné podniky.

2.9 Urokové naklady

Veskeré Urokové naklady jsou uctovany do nakladl. Dlouhodobé zavazky nejsou diskontovany.

2.10 Nasledné udalosti

Dopad udalosti, které nastaly mezi rozvahovym dnem a dnem sestaveni Ucetni zavérky,
je zachycen v ucetnich vykazech v pripadé, Ze tyto udalosti poskytly doplnujici informace
o skutecnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

/

V pripadé, Ze mezi rozvahovym dnem a dnem sestaveni Uéetni zavérky doslo k vyznamnym
udélostem predstavujicim skutecnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou disledky téchto
udalosti popsany a jejich dopady kvantifikovany v pfiloze ucetni zavérky, ale nejsou zalctovany
v Ucetnich vykazech.
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3. Dlouhodoby a kratkodoby finan¢ni majetek

3.1 Ostatni cenné papiry a podily

3.1.1 ZapUjcky a uvéry:

(tis. KE) 30. dubna 2022 15. listopadu 2021
Pfimo ovladaijici osoba � dlouhodoba pohledavka (jistina) 572 686 0
Pfimo ovladaijici osoba � kratkodoba pohledavka (Urok) 4978 0
Celkem 577 664 0

Dne 28. bfezna 2022 Spole¢nost uzaviela smlouvu o zapljéce do vyse 1 000 000 tis. KE s pfimo
ovladajici osobou. Zapljcka je splatna 22. bifezna 2026. Zaptijcka je urofena Urokovou sazbou
8,6 % p.a. Urok je splacen s pololetni frekvenci. K pohledavkam ze zapdjcky je zfizené zastavni
pravo ve prospéch drzitelll dluhopisd, viz. poznamka ¢C. 7.

4, Pohledavky a ¢asové rozliSeni

Spolecnost k 30. dubnu 2022 evidovala ostatni kratkodobé pohledavky z titulu prodanych
dluhopis ve vysi 8 165 tis. KC (k 15. listopadu 2021: 0 tis. KC).

Spolecnost ¢asove rozliSuje naklady souvisejici s vydanim dluhopistl. Naklady na vydani diuhopisti
se ¢asové rozpousti do nakladd spolecné se splacenim dluhopist, viz. poznamka €. 7. Poplatky
za vydani dluhopisti byly v pribéhu prodeje dluhopisd zapocteny s penéznimi prostfedky
plynoucimi z prodeje diuhopisd. Spole¢nost vykazovala k 30. dubna 2022 casové rozliSené
naklady ve vysi 27 468 tis. KC (k 15. listopadu 2021: 0 tis. KE).

Spolecnost neevidovala vyznamné pohledavky po splatnosti k 30. dubnu 2020, resp.
k 15. listopadu 2021.

Pohledavky nejsou kryty vécnymi zarukami a zadna z nich nema splatnost delSi nez 5 let.

Spole¢nost neeviduje Zadné pohledavky a podminéné pohledavky, které nejsou vykazany
Vv rozvaze.

5. Vlastni kapital

Spolecnost je piné vlastnéna spolecnosti VIGO Finance a.s., se sidlem U priihonu 1589/13a, 170
00 Praha 7, v Ceské republice.

Spolecnost je soucasti jediného konsolidacniho celku, jehoZ matefskou spolecnosti je VIGO One
s.r.o., se sidlem U pr&honu 1589/13a, 170 00 Praha 7, v Ceské republice.

Konsolidovanou Ucetni zavérku je mozné ziskat v sidle spole¢nosti VIGO One s.r.0.

Do data vydani této mezitimni Ucetni zavérky nenavrhla Spolecnost rozdéleni mezitimni ztraty za
Ucetni obdobi koncici 30. dubna 2022.
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6. Zavazky

Zavazky nejsou kryty vécnymi zarukami a nemaji splatnost delsi nez 5 let.

Vyjma zastav uvedenych ve vztahu k vydanym dluhopisim v poznamce &. 7 Spolecnost
neposkytla Zadné vécné zaruky, které by nebyly vykazany v rozvaze.

7. Vydané dluhopisy

Spolecnost dne 23. bfezna 2022 vydala prvni emisi dluhopist (ISIN: CZ0003538399) v nominalni
hodnoté 650 000 tis. KE s fixnim kuponem 6,85 % p.a., ktery je splacen za pololeti zpétné. V
rémci dluhopisového program ma Spole¢nost moznost navySeni objemu do maximaini vyse
1 000 000 tis. KC nesplacenych dluhopist.

Penéini prostfedky z vydanych dluhopist jsou pouzity jako zdroj financovani skupiny VIGO
(viz. poznamka ¢&. 3) na sceleni viastnictvi Direct pojistovny a.s. pod skupinu VIGO a poté na

podporu riistu a rozvoje Direct pojistovny véetné expanze do pfidruzenych segmentl nezivotniho
pojisténi.

Kupon (%) 30.dubna 2022 15. listopadu 2021
Dluhopisy ISIN: CZ0003538399 6,85 % p.a. 612 510 0

Dluhopisy celkem 612 510 0
z toho kratkodobé 4 057 0
z toho dlouhodobé 608 453 0

K dluhopisim se vztahuji jisté smluvni podminky. Poruseni téchto podminek mize vést
k pfedcasné splatnosti zavazk( z titulu vydanych dluhopist. K datu této mezitimni Ucetni zavérky
byly podminky spinény.

Ve vztahu k vydanym dluhopisdim k 30. dubnu 2022 existuji zastavené podily a akcie spole¢nosti
vrdmci Perimetru dluhopisd popsaného v dluhopisovém programu a zastavni pravo
k pohledavkam Spolecnosti (viz. poznamka ¢. 3).

S vydanim prvni emise dluhopisd byly spojeny poplatky manazera emise, které jsou zejména
k 30. dubna 2022 vykazany jako naklady pristich obdobi a Casové rozliSeny po dobu emise.

8. Smluvni a potenciaini zavazky

Vedeni Spoletnosti si neni védomo Zadnych dalSich potencidlnich zavazk( SpoleCnosti
k 30. dubnu 2022 vyjma téch popsanych v poznamkach ¢. 3 a 7.
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9. Prehled o penéznich tocich

Penize a penézni ekvivalenty uvedené v piehledu o penéZnich tocich zahrnuiji:

(tis. KS) 30. dubna 2022 15. listopadu 2021
Penézni prostfedky na Uctech 18 0
Penize a penézni ekvivalenty celkem 18 0

10. Odmény managementu

Spolecnost nevyplatila odmény Clenlim klicového managementu a neposkytla ani Zadné zaruky
za Cleny klicového managementu.

11. Nasledné udalosti

Po rozvahovém dni nedoslo k Zzadnym udalostem, které by mély vyznamny dopad na
mezitimni Ucetni zavérku k 30. dubnu 2022.

28. Cervence 2022

3
Libor Matura
jednatel

avel Rehak
jednatel
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