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ROZHODNUTÍ  

Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., 

o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, orgán dohledu nad kapitálovým trhem 

podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání 

na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný orgán podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, 

který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování 

na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „Nařízení“), rozhodla 

ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, o žádosti společnosti Aequitas Capital Investment a.s., IČO 08906190, se sídlem 

Na bělidle 997/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, o schválení unijního prospektu pro růst 

vyhotoveného ve formě základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci 

nabídkového programu podle článku 20 odst. 2 Nařízení, která byla České národní bance 

doručena dne 9. června 2021, takto: 

Společnosti Aequitas Capital Investment a.s., IČO 08906190, se sídlem 

Na bělidle 997/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, se podle článku 20 odst. 2 Nařízení 

pro účely veřejné nabídky 

s c h v a l u j e  

unijní prospekt pro růst vyhotovený ve formě základního prospektu dluhopisů 

vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2021 s maximální celkovou 

jmenovitou hodnotou vydaných a nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 Kč a s dobou 

trvání programu 10 let. Schválený základní prospekt tvoří jako příloha nedílnou součást 

tohoto výroku.  

O D Ů V O D N Ě N Í 

Česká národní banka schválením základního prospektu v souladu s čl. 2 písm. r) Nařízení 

osvědčuje, že základní prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti 

a soudržnosti dle článku 6 a násl. Nařízení, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou 

podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta a cenné papíry, které mají být 

předmětem veřejné nabídky a přijetí k obchodování na regulovaném trhu, s výhradou údajů, 

které tvoří shrnutí a konečné podmínky vztahující se k jednotlivým emisím cenných papírů 

ve smyslu ustanovení článku 8 odst. 4, 5 a 8 Nařízení. Konečné podmínky obsahují pouze 
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údaje, které se týkají popisu cenných papírů, a neslouží k doplnění základního prospektu 

a nenahrazují tedy dodatek základního prospektu ve smyslu čl. 23 Nařízení. 

V rámci správního řízení o schválení základního prospektu Česká národní banka 

neposuzovala hospodářské výsledky ani finanční situaci účastníka řízení a schválením 

základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost účastníka řízení ani jeho schopnost 

splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenných papírů vydávaných účastníkem řízení. 

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníkovi řízení v plném rozsahu vyhověla, není 

podle ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu další odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba. 

P O U Č E N Í 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad u České národní banky, Na Příkopě 28, 

Nové Město, 115 03  Praha 1, a to prostřednictvím sekce licenčních a sankčních řízení. Lhůta 

pro podání rozkladu činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí 

České národní banky rozhoduje bankovní rada České národní banky. 

 

 

 

 

 

Ing. Ondřej Huslar 

náměstek ředitele 

sekce licenčních a sankčních řízení 
podepsáno elektronicky 

Ing. Ladislav Slaník 

ředitel 

odbor cenných papírů a regulovaných trhů 
podepsáno elektronicky 

 

Doručuje se (prostřednictvím datové schránky): Aequitas Capital Investment a.s., se sídlem 

Na bělidle 997/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 (ID datové schránky p7kpy99) 
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Unijní prospekt pro růst vypracovaný ve formě základního 
prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2021 
v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených 
dluhopisů 1.000.000.000 Kč s celkovou dobou trvání programu 
10 let 
 


Tento dokument představuje unijní prospekt pro růst vypracovaný ve formě základního 
prospektu („Základní prospekt“) pro dluhopisy vydávané v rámci dluhopisového programu, 
jenţ byl vypracován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 
ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí 
cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES 
(„Nařízení o prospektu“) a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze 
dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1129, pokud jde o formát, obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být 
uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 809/2004 („Nařízení komise“). 


V souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších 
předpisů („Zákon o dluhopisech“) budou dluhopisy vydávány v rámci dluhopisového 
programu („Dluhopisový program“) zřízeného společností Aequitas Capital Investment 
a.s., se sídlem na adrese Na Bělidle 997/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 08906190, 
zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 25091 vedenou Městským soudem v Praze 
(„Emitent“nebo „Společnost“). 


Na základě Dluhopisového programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s právními 
předpisy jednotlivé emise dluhopisů („Emise dluhopisů“, „Emise“ nebo „Dluhopisy“). 


Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci 
Dluhopisového programu nesmí k ţádnému okamţiku překročit 1.000.000.000 Kč. 


Doba trvání Dluhopisového programu, během které můţe Emitent vydávat jednotlivé Emise 
dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, činí 10 let. Dluhopisy se řídí českým právem. 


Dluhopisy vydávané v rámci Dluhopisového programu budou uváděny na trh Emitentem, 
případně osobou, kterou Emitent takovou činností pro konkrétní Emisi dluhopisů pověří. 


Pro kaţdou Emisi dluhopisů určenou k veřejné nabídce v rámci Dluhopisového programu 
připraví Emitent zvláštní dokument představující tzv. konečné podmínky nabídky ve smyslu 
článku 8 odstavce 4 Nařízení o prospektu („Konečné podmínky“), které budou obsahovat 
doplněk Dluhopisového programu, tj. doplněk společných emisních podmínek Dluhopisového 
programu („Doplněk dluhopisového programu“), tj. konkrétní podmínky pro takovou 
Emisi. v Doplňku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet 
Dluhopisů tvořících danou Emisi, Datum emise dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos 
Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosů z Dluhopisů a datum, resp. 
data splatnosti jejich jmenovité, příp. jiné hodnoty, jakoţ i další specifické podmínky 
Dluhopisů dané Emise. V případě, ţe Emitent rozhodne o veřejné nabídce Dluhopisů aţ po 
datu Emise, vyhotoví Emitent Konečné podmínky bez zbytečného odkladu poté, co rozhodne 
o takové formě umísťování Dluhopisů. 







 


 


 


Objeví-li se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost týkající 
se informací uvedených v tomto Základním prospektu, které by mohly ovlivnit hodnocení 
Dluhopisů a které se objevily nebo byly zjištěny od okamţiku, kdy byl tento Základní 
prospekt schválen ČNB, do ukončení doby trvání veřejné nabídky Dluhopisů, uvedou se tyto 
bez zbytečného odkladu v dodatku k tomuto Základnímu prospektu. Kaţdý takový dodatek 
bude schválen ČNB a uveřejněn tak, aby kaţdá Emise dluhopisů, která bude veřejně 
nabízena, byla nabízena na základě aktuálního prospektu cenného papíru. Pro účely veřejné 
nabídky je Základní prospekt platný po dobu 12 měsíců od jeho pravomocného schválení 
ČNB. 


Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů 
vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. 6 SPOLEČNÉ EMISNÍ 
PODMÍNKY v tomto Základním prospektu schváleném ČNB („Společné emisní 
podmínky“). 
Tento Základní prospekt byl vyhotoven dne 18. 08. 2021 a údaje v něm jsou platné pouze 
k tomuto dni. 


Tento Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky („ČNB“), jako 
příslušného orgánu podle Nařízení o prospektu, č. j. [●] ze dne [●], které nabylo právní moci 
dne [●]  


Tento Základní prospekt má platnost 12 (dvanáct) měsíců od jeho pravomocného 
schválení ČNB, tj. do ………………. včetně. 


Povinnost doplnit Základní prospekt v případě významných nových skutečností, 
podstatných chyb nebo podstatných nepřesností se neuplatní po datu uplynutí 
platnosti Základního prospektu. 
Rozhodnutím o schválení Základního prospektu cenného papíru ČNB schvaluje tento Základní 
prospekt pouze z hlediska toho, ţe splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti 
a soudrţnosti, které ukládá Nařízení o prospektu a toto schválení by se nemělo chápat jako 
podpora Emitenta, který tento Základní prospekt vyhotovuje, přičemţ ČNB neposuzuje 
hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu 
negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou 
hodnotu cenného papíru. Zájemci o koupi Dluhopisů jednotlivých Emisí, které mohou být 
v rámci tohoto Dluhopisového programu vydány, by měli provést své vlastní posouzení 
vhodnosti koupě těchto Dluhopisů. 


Tento Základní prospekt byl vypracován v rámci unijního prospektu pro růst podle článku 15 
Nařízení o prospektu. 


Tento Základní prospekt bude uveřejněn na internetových stránkách Emitenta 
www.aequitascapital.eu v sekci „Dluhopisy“ po dobu 10 let. Informace na webových 
stránkách nejsou součástí Základního prospektu a nebyly zkontrolovány ani schváleny ČNB. 


Tento Základní prospekt není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoli Dluhopisů. 
Zájemci o koupi Dluhopisů jednotlivých Emisí, které mohou být v rámci Dluhopisového 
programu vydány, musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených 
nejen v tomto Základním prospektu, ale i na základě dodatků Základního prospektu 
a Konečných podmínek příslušné Emise obsahujícího Doplněk dluhopisového programu. 



http://www.aequitascapital.eu/





 


 


DŮLEŢITÁ UPOZORNĚNÍ 
Tento Základní prospekt představuje základní prospekt ve smyslu článku 8 Nařízení 
o prospektu a článku 25 Nařízení komise. 
Rozšiřování tohoto Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů 
jednotlivých Emisí vydávaných v rámci Dluhopisového programu jsou v některých zemích 
omezeny zákonem a obdobně nemusí být umoţněna ani jejich nabídka s výjimkou České 
republiky. Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či 
jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení tohoto Základního prospektu Českou 
národní bankou a obdobně nemusí být bez dalšího umoţněna ani jejich veřejná nabídka 
s výjimkou České republiky. Osoby, do jejichţ drţení se tento Základní prospekt dostane, 
jsou odpovědné za dodrţování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, 
nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo drţby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se 
k Dluhopisům. 
Zájemci o koupi Dluhopisů jednotlivých Emisí, které mohou být v rámci tohoto 
Dluhopisového programu vydány, si musí sami podle svých poměrů určit vhodnost takové 
investice. Kaţdý zájemce by měl především (i) mít dostatečné znalosti a zkušenosti k 
účelnému ocenění Dluhopisů, výhod a rizik investice do Dluhopisů, a ohodnotit informace 
obsaţené v tomto Základním prospektu (včetně jeho případných dodatků) a příslušných 
Konečných podmínkách přímo nebo odkazem, (ii) mít znalosti o přiměřených analytických 
nástrojích k ocenění a přístup k nim, a to vţdy v kontextu své konkrétní finanční situace, 
investice do Dluhopisů a jejího dopadu na své celkové investiční portfolio, (iii) mít 
dostatečné finanční prostředky a likviditu k tomu, aby byl připraven nést všechna rizika 
investice do Dluhopisů, a to včetně Dluhopisů v cizích měnách, (iv) úplně rozumět 
podmínkám Dluhopisů (tomuto Základnímu prospektu, jeho případný dodatkům a příslušných 
Konečných podmínkách) a být seznámen s chováním či vývojem jakéhokoliv příslušného 
ukazatele nebo finančního trhu a (v) být schopen ocenit (buď sám nebo s pomocí finančního 
poradce) moţné scénáře dalšího vývoje ekonomiky, úrokových sazeb nebo jiných faktorů, 
které mohou mít vliv na jeho investici a na jeho schopnost nést moţná rizika. 
Zájemci o koupi Dluhopisů jednotlivých Emisí, které mohou být v rámci tohoto 
Dluhopisového programu vydány, musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací 
uvedených v tomto Základním prospektu, případném dodatku Základního prospektu 
a v příslušných Konečných podmínkách. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými 
v tomto Základním prospektu a jeho dodatcích platí vţdy naposled uveřejněný údaj. 
Emitent ani ţádný z případných obchodníků, kteří by byli v takovém případě uvedeni 
v příslušných Konečných podmínkách, neschválili jakákoli jiná prohlášení nebo informace 
o Dluhopisovém programu, Emitentovi nebo Dluhopisech, neţ jaké jsou obsaţeny v tomto 
Základním prospektu, jeho dodatcích a jednotlivých Konečných podmínkách. Na ţádné 
takové jiné prohlášení nebo informace se nelze spolehnout jako na prohlášení nebo 
informace schválené Emitentem nebo obchodníky. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré 
informace v tomto Základním prospektu uvedeny k datu tohoto Základního prospektu. 
Předání tohoto Základního prospektu kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamená, ţe 
informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamţiku po datu vyhotovení tohoto 
Základním prospektu. Tyto informace mohou být navíc dále měněny či doplňovány 
prostřednictvím jednotlivých dodatků Základního prospektu a upřesňovány či doplňovány 
prostřednictvím jednotlivých Konečných podmínek. 
Pokud není dále uvedeno jinak, všechny finanční údaje Emitenta vycházejí z českých 
účetních standardů, jak poţaduje směrnice 2013/34/EU. Některé hodnoty uvedené v tomto 
Základním prospektu byly upraveny zaokrouhlením. Hodnoty uváděné pro tutéţ informační 
poloţku se proto mohou v různých tabulkách mírně lišit a hodnoty uváděné jako součty 
v některých tabulkách nemusí být aritmetickým součtem hodnot, ze kterých vycházejí. 
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 INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM 1


Následující informace a dokumenty jsou do tohoto Základního prospektu zahrnuty odkazem, 
přičemţ veškeré tyto informace a dokumenty lze nalézt na internetové stránce Emitenta.  
 


Informace 
o Emitentovi 


Dokument Strany Přesná URL adresa 


Zpráva auditora 
k účetní závěrce  
Emitenta za období 
31.1.2020 aţ 
31.12.2020 


Zpráva auditora 
o ověření účetní 
závěrky za období 
31.1.2020 aţ 
31.12.2020 


1-3 https://aequitascapital.eu/wp-
content/uploads/2021/07/Zpra
va-auditora-ACI-2020.pdf  


Účetní závěrka 
Emitenta za období 
31.1.2020 aţ 
31.12.2020 


Zpráva auditora 
o ověření účetní 
závěrky za období 
31.1.2020 aţ 
31.12.2020 


4-19 https://aequitascapital.eu/wp-
content/uploads/2021/07/Zpra
va-auditora-ACI-2020.pdf 


 OBECNÝ POPIS DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU 2


Emitent je na základě Dluhopisového programu oprávněn vydávat v souladu s právními 
předpisy jednotlivé Emise dluhopisů, přičemţ celková jmenovitá hodnota všech vydaných 
a nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k ţádnému 
okamţiku překročit 1.000.000.000 Kč (jedna miliarda korun českých). Doba trvání 
Dluhopisového programu, během které můţe Emitent vydávat jednotlivé Emise v rámci 
Dluhopisového programu, činí 10 let. Představenstvo Emitenta schválilo tento dluhopisový 
program dne 2. 6. 2021. 


Dluhopisy mohou být vydány jako listinné cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry. 
S Dluhopisy bude spojeno zejména právo na splacení jmenovité hodnoty ke dni jejich 
splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. 


S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníků Dluhopisů ţádat v Případech neplnění povinností 
(jak jsou uvedeny v Emisních podmínkách) předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je téţ 
spojeno právo účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je 
taková schůze svolána v souladu se Zákonem o dluhopisech, resp. emisními podmínkami 
Dluhopisů. Emitent má právo Dluhopisy předčasně splatit za podmínek uvedených Doplňku 
dluhopisového programu. 


Výnos z Dluhopisů bude stanoven jako pevný. 


Emitentovi nebyl udělen rating. Pokud bude Dluhopisům udělen rating, bude toto uvedeno 
v příslušném Doplňku dluhopisového programu. 


Pro kaţdou Emisi dluhopisů vydávanou v rámci Dluhopisového programu připraví Emitent 
Doplněk dluhopisového programu, tj. doplněk společných emisních podmínek Dluhopisového 
programu pro takovou Emisi. V Doplňku dluhopisového programu bude zejména určena 
jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, Datum emise dluhopisů 
a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty 
výnosů z Dluhopisů a datum, resp. data splatnosti jejich jmenovité, příp. jiné hodnoty, jakoţ 
i další specifické podmínky Dluhopisů dané Emise. 


 



https://aequitascapital.eu/wp-content/uploads/2021/07/Zprava-auditora-ACI-2020.pdf

https://aequitascapital.eu/wp-content/uploads/2021/07/Zprava-auditora-ACI-2020.pdf

https://aequitascapital.eu/wp-content/uploads/2021/07/Zprava-auditora-ACI-2020.pdf

https://aequitascapital.eu/wp-content/uploads/2021/07/Zprava-auditora-ACI-2020.pdf

https://aequitascapital.eu/wp-content/uploads/2021/07/Zprava-auditora-ACI-2020.pdf

https://aequitascapital.eu/wp-content/uploads/2021/07/Zprava-auditora-ACI-2020.pdf





 
 


Stránka 8 z 63  


 







 
 


Stránka 9 z 63  


Zpráva Auditora k účetní závěrce byla zpracována na základě ţádosti Emitenta a finanční 
údaje z této závěrky byly zařazeny do Základního prospektu se souhlasem Auditora. 


Auditor je nezávislou osobou na Emitentovi, není vlastníkem cenných papírů vydaných 
Emitentem, propojených osob či vlastníkem podílů obchodních společností patřících do 
skupiny Emitenta, ani neměl nikdy ţádná práva související s cennými papíry Emitenta, 
propojených osob či podíly obchodních společností patřících do skupiny Emitenta. Auditor 
nebyl zaměstnán Emitentem ani nemá nárok na jakoukoli formu odškodnění ze strany 
Emitenta, ani není členem jakéhokoli orgánu Emitenta nebo propojených osob. 


2.1 Informace od třetích stran 


Emitent v Základním prospektu na místech konkrétně označených poznámkou pod čarou 
vychází z následujících zdrojů: 


https://www.hypoindex.cz/clanky/nemovitosti-v-roce-2021-jaka-je-prognoza-realitnich-
makleru/ 


https://www.bidli.cz/blog/nemovitosti/vyhled-cen-nemovitosti-na-rok-2021/ 


https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ceny-nemovitosti-ceske-hory-krkonose-spindleruv-mlyn-
realitni-kancelar_2001030747_onz   


https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/autorske-clanky-rozhovory-s-
predstaviteli-cnb/Nemovitosti-zdrazuji-rychleji-nez-CNB-cekala.-Kroceni-hypotek-se-blizi/   


https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-
predikce/2021/makroekonomicka-predikce-duben-2021-41494 


https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/Rozhodnuti-bankovni-rady-CNB-
1624460400000/?tab=statement  


https://www.e15.cz/finexpert/pujcujeme-si/urokove-sazby-hypotek-stouply-v-kvetnu-
poctvrte-v-rade-1381349  


https://www.e15.cz/finexpert/bydlime/jak-koronavirus-promenil-realitni-trh-a-co-nas-ceka-
1378721  


Uvedené zdroje jsou aktuální k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu. Emitent 
prohlašuje a potvrzuje, ţe informace z výše uvedených zdrojů byly přesně reprodukovány, 
a ţe podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací 
zveřejněných třetí stranou, nebyly vynechány ţádné skutečnosti, kvůli kterým by 
reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. 


2.2 Schválení Základního prospektu 


Tento Základní prospekt schválila ČNB rozhodnutím č. j. [●] ze dne [●], které nabylo právní 
moci dne [●], jako příslušný orgán podle Nařízení o prospektu. 


ČNB schvaluje tento Základní prospekt pouze z hlediska toho, ţe splňuje normy týkající se 
úplnosti, srozumitelnosti a soudrţnosti, které ukládá Nařízení o prospektu. 


Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality Emitenta, který je předmětem 
tohoto Základního prospektu, a potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem 
tohoto Základního prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti 
investování do těchto cenných papírů. 


Tento Základní prospekt byl vypracován jako unijní prospekt pro růst podle článku 15 odst. 
1 písm. a) Nařízení o prospektu. 



https://www.hypoindex.cz/clanky/nemovitosti-v-roce-2021-jaka-je-prognoza-realitnich-makleru/

https://www.hypoindex.cz/clanky/nemovitosti-v-roce-2021-jaka-je-prognoza-realitnich-makleru/

https://www.bidli.cz/blog/nemovitosti/vyhled-cen-nemovitosti-na-rok-2021/

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ceny-nemovitosti-ceske-hory-krkonose-spindleruv-mlyn-realitni-kancelar_2001030747_onz

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ceny-nemovitosti-ceske-hory-krkonose-spindleruv-mlyn-realitni-kancelar_2001030747_onz

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/autorske-clanky-rozhovory-s-predstaviteli-cnb/Nemovitosti-zdrazuji-rychleji-nez-CNB-cekala.-Kroceni-hypotek-se-blizi/

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/autorske-clanky-rozhovory-s-predstaviteli-cnb/Nemovitosti-zdrazuji-rychleji-nez-CNB-cekala.-Kroceni-hypotek-se-blizi/

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2021/makroekonomicka-predikce-duben-2021-41494

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2021/makroekonomicka-predikce-duben-2021-41494

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/Rozhodnuti-bankovni-rady-CNB-1624460400000/?tab=statement

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/Rozhodnuti-bankovni-rady-CNB-1624460400000/?tab=statement

https://www.e15.cz/finexpert/pujcujeme-si/urokove-sazby-hypotek-stouply-v-kvetnu-poctvrte-v-rade-1381349

https://www.e15.cz/finexpert/pujcujeme-si/urokove-sazby-hypotek-stouply-v-kvetnu-poctvrte-v-rade-1381349

https://www.e15.cz/finexpert/bydlime/jak-koronavirus-promenil-realitni-trh-a-co-nas-ceka-1378721

https://www.e15.cz/finexpert/bydlime/jak-koronavirus-promenil-realitni-trh-a-co-nas-ceka-1378721
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 STRATEGIE, VÝSLEDKY a PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 3


3.1 Základní údaje o Emitentovi 


Obchodní firma: Aequitas Capital Investment a.s. 


Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 25091 vedenou 
Městským soudem v Praze 


IČO: 08906190 


LEI: 315700IQ4UN82S4ZX548 


Datum vzniku: 31. ledna 2020 


Sídlo: Na Bělidle 997/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 


Právní forma: akciová společnost 


Telefonní číslo: +420 222 200 250 


E-mail: info@aequitascapital.eu 


Internetová webová adresa: www.aequitascapital.eu 


 Informace na webových stránkách nejsou součástí Základního 
prospektu a nebyly zkontrolovány ani schváleny ČNB. 


Doba trvání: na dobu neurčitou 


Emitent byl zaloţen a řídí se právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a druţstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon 
o obchodních korporacích“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, zákonem 
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, 
zákonem č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb. 
o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2013 Sb., katastrální 
zákon, ve znění pozdějších předpisů. 


Za účelem realizace podnikatelských aktivit vlastní Emitent 100% podíl v následujících 
společnostech Apartmány Mlýn Herlíkovice s.r.o. (IČO: 09848657) vzniklé dne 21. ledna 
2021, Rezidence Medlovka s.r.o. (IČO: 10883762) vzniklé dne 24. května 2021 a Rezidence 
Javoří potok s.r.o. (IČO: 10883771) vzniklé dne 24. května. 2021, která je od 1. července 
2021 jediným společníkem společnosti Hotel HELA s.r.o. (IČO: 25290355).   


Emitent zapůjčil do dne vyhotovení Základního prospektu částku 6.143.000 Kč společnosti 
Apartmány Mlýn Herlíkovice s.r.o. na nákup pozemků pro realizaci developerského projektu 
Apartmány Herlíkovice popsaného v bodě 3.2.1 a 2.000.000 Kč společnosti Rezidence Javoří 
potok s.r.o. na nákup společnosti Hotel Hela s.r.o. vlastnící pozemky pro realizaci 
developerského projektu Javoří potok popsaného v bodě 3.2.1 a 2.000.000 Kč na projekt 
výstavby bytových domů Rezidence Říční Svitavy, ve které nemá majetkovou účast. 


Emitent si není vědom ţádné události, která by měla podstatný význam při hodnocení 
platební schopnosti Emitenta, s výjimkou plánovaných Emisí dluhopisů. 


Emitentovi nebyl udělen rating. 


 


 



http://www.aequitascapital.eu/
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3.1.1 Změny ve struktuře výpůjček a financování Emitenta 


Od poslední ověřené účetní závěrky nedošlo u Emitenta k významným změnám struktury 
výpůjček a financování Emitenta. 


3.1.2 Popis očekávaného financování Emitenta 


Emitent očekává, ţe jeho činnost bude financována dle aktuálních trţních podmínek jednou 
či více z následujících variant: z finančních prostředků získaných prostřednictvím emisí 
dluhových cenných papírů, prostřednictvím bankovních či nebankovních úvěrů, případně 
z finančních prostředků poskytnutých jako kapitál případným individuální investorem. Dále 
bude k financování vyuţívat finanční prostředky od kvalifikovaných investorů získané v rámci 
správy majetku. Konkrétní poskytovatelé externího financování nejsou k datu vyhotovení 
Základního prospektu známi. 


3.2 Přehled podnikání 


3.2.1 Hlavní činnosti Emitenta 


Předmět podnikání Emitenta podle stanov zahrnuje: (i) pronájem nemovitostí, bytů 
a nebytových prostor, (ii) správu vlastního majetku, (iii) výrobu, obchod a sluţby neuvedené 
v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona s obory činnosti č. 1-79, (iv) výrobu, obchod 
a sluţby jinde nezařazené, tedy správa majetku srovnatelná s obhospodařováním ve smyslu 
§ 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve 
znění pozdějších předpisů, tj. zejména shromaţďování peněţních prostředků nebo penězi 
ocenitelných věcí od investorů nebo věcí nabytých za tyto peněţní prostředky nebo penězi 
ocenitelné věci, za účelem jeho společného investování.  


Minifond 


Hlavní činností Emitenta je provozování „minifondu“ dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., 
o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), tedy spravuje majetek, 
spočívající ve shromáţděných peněţních prostředcích od investorů nebo nabytý za tyto 
peněţní prostředky za účelem jeho společného investování na základě určené strategie ve 
prospěch těchto investorů. Cílem investiční politiky minifondu je dosaţení kapitálového růstu 
ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku minifondu 
prostřednictvím kapitálového vstupu do vybraných restrukturalizačních projektů, akvizicí 
komerčních nemovitostí a menších developerských projektů s cílem dalšího rozvoje těchto 
nemovitostí a jejich správy a pronájmu či prodeje. Minifond obhospodařuje ke dni 
vyhotovení Základního prospektu 9 mil. Kč, které byly pouţity na financování projektů 
Apartnány Herlíkovice a Rezidence Javoří potok viz níţe a 2.000.000 Kč byly zapůjčeny na 
projekt výstavby bytových domů Rezidence Říční Svitavy, ve které nemá minifond 
majetkovou účast.  


Investiční záměr a další činnost 


Emitent kromě výše uvedené činnosti bude poskytovat úvěry, zápůjčky či jiné formy 
financování ze zdrojů získaných emisemi dluhopisů společnostem SPV (Special Purpose 
Vehicle – společnost zvláštního určení, která je účelově zaloţena k provedení jednoho 
konkrétního projektu), které má nebo bude mít Emitent ve svém vlastnictví, případně kde 
bude Emitent drţet většinový podíl a bude je ovládat. 


Investice Emitenta a společností ve Skupině budou směřovat především do oblasti 
nemovitostního trhu na území České republiky. Emitent a společnosti ve Skupině budou 
vyhledávat nemovitosti, které vykazují příznivý poměr cena/návratnost, z hlediska zaměření 







 
 


Stránka 12 z 63  


by mělo převaţovat vyhledávání vhodných developerských projektů, které jsou v různé fázi, 
zaměřených na výstavbu rezidenčních objektů, bytových a rodinných domů, průmyslových 
budov, komerčních budov a hotelů, dále nákup rezidenčních, komerčních, průmyslových 
a bytových nemovitostí za účelem rekonstrukce a následného prodeje či pronájmu.  


Emitent a společnosti ve Skupině budou nabývat nemovitosti do svého vlastnictví, mohou 
rovněţ v souvislosti s akvizicí a drţením nemovitosti zaloţit nebo koupit obchodní korporaci.  


Emitent a společnosti ve Skupině budou realizovat především investice zaměřené do 
dokončení výstavby nemovitostí, jejichţ trţní hodnota se bude pohybovat od 20 mil. Kč do 
500 mil. Kč. 


Dále Emitent a společnosti ve Skupině budou investovat do vybraných restrukturalizačních 
projektů, a to prostřednictvím kapitálových vstupů, koupě pohledávek, poskytnutím úvěrů, 
včetně tollingového financování (financováním materiálu a nákladů na výrobu a  následný 
odkup výrobků za zpracovatelskou odměnu, které pak tollingová společnost prodává na svůj 
účet odběratelům) Bude se jednat o kapitálové vstupy do společností v předúpadkových 
a úpadkových situacích, kdy tyto společnosti budou obvykle postiţeny nedostatkem likvidity 
či předluţením. Společnosti budou vybírány tak, aby se jednalo o společnosti, které by za 
jiných makroekonomických podmínek byly ţivotaschopné a je u nich zachován provoz 
podniku (going concern). Emitent bude upřednostňovat podniky s inovativním přístupem, 
které přistoupily k automatizaci a digitalizaci výroby. Cílovými společnostmi jsou zejména 
malé a střední podniky v různých průmyslových oborech, které zaměstnávají méně neţ 250 
zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejich bilanční suma 
roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 


Aktuálně se Emitent zaměřuje na menší rezidenční projekty (za účelem prodeje apartmánů) 
v horských oblastech, kde je trvalá vysoká poptávka a Emitent tak předpokládá dobrou 
prodejnost takových projektů.  


Emitent v minulosti poskytl finanční prostředky ve Skupině na níţe uvedené projekty (výše 
poskytnutých prostředků je uvedena v bodě 3.1):  


Apartmány Herlíkovice  
Emitent realizuje tuto investici prostřednictvím k tomu zaloţené společnosti Apartmány Mlýn 
Herlíkovice s.r.o. (IČO: 09848657), ve které Emitent vlastní 100% podíl. Společnost jiţ 
zakoupila pozemek s původní stavbou určenou k demolici. Společnost na základě vydaného 
stavebního povolení započala s demolicí a stavbou nového apartmánového domu, který 
bude rozvrţen na 29 apartmánů různých velikostí od 1+kk aţ po 5+kk. Umístění nového 
apartmánového domu bude v krásné přírodě a cca 400 m od sjezdovky. Plánovaný termín 
dokončení je zima 2022. Apartmány plánuje Emitent prodat. Financování projektu je pomocí 
zápůjček od Emitenta a dalších fyzckých osob viz bod 9. 4., výstavbu plánuje Emitent 
financovat také pomocí bankovního financování, jehoţ podmínky Emitent ke dni vyhotovení 
Základního prospektu nezná.   
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Základní plánované finanční údaje: 


Vstupní investice (nákup) 30.000.000,- Kč 


Investiční náklady (výstavba) 95.000.000,- Kč 


Neinvestiční náklady (vč. projekt. fin.) 14.250.000,- Kč 


Trţby 180.000.000,- Kč 


Hrubý zisk (bez nákladů na ekvitní kapitál) 40.750.000,- Kč 


 


Apartmány Javoří potok 


Emitent realizuje tuto investici prostřednictvím k tomu zaloţené společnosti Rezidence Javoří 
potok s.r.o. (IČO: 10883771), ve které Emitent vlastní 100% podíl. Společnost nabyla 100% 
podíl ve společnosti Hotel Hela s.r.o. (IČO: 25290355), která vlastní pozemek s původní 
stavbou určenou k demolici. Původní hotel určený k demolici bude nahrazen novým 
apartmánovým domem o min. 21 apartmánech o čisté uţitné ploše cca 2.000 m2. Dům je 
situován přímo u dolní stanice lanové dráhy. Projekt je nyní ve fázi přípravy projektové 
dokumentace. Po dokončení projektové přípravy očekává Emitent zahájení stavby v létě 
2022, dokončení stavby v zimě 2023. Vybudované apartmány plánuje Emitent prodat. 


 
Základní plánované finanční údaje: 


Vstupní investice (nákup) 40.000.000,- Kč 


Investiční náklady (výstavba) 96.000.000,- Kč 


Neinvestiční náklady (vč. projekt. fin.) 14.000.000,- Kč 


Trţby 200.000.000,- Kč 


Hrubý zisk (bez nákladů na ekvitní kapitál) 50.000.000,- Kč 


 


Další záměry Emitenta 
Emitent v krátkodobém časovém horizontu plánuje nákup a realizaci dalších developerských 
projektů rezidenčního bydlení v horských oblastech České republiky. Dále vyhledávání 
vhodných komerčních nemovitostí – hotelů - za účelem rekonstrukce a dalšího prodeje, 
popřípadě pronájmu.  


Rezidence Medlovka 


Emitent dojednává podmínky nákupu dalšího developerského projektu, a to stávajícího 
hotelu, který bude rekonstruován na apartmánový dům o čisté uţitné ploše cca 2.700 m2. 
V apartmánovém domě bude zachován provoz stávající zavedené restaurace, součástí areálu 
je rovněţ i rozsáhlé sportoviště s bazénem a bude zde nově umístěno i 8 luxusních 
dřevostaveb (chalet). Areál je situován v rekreační lokalitě Tři Studně, poblíţ Vysočina 
Areny, přímo u běţeckých tratí. Projekt je ve fázi vyjednávání podmínek nákupu areálu. 
V případě koupě areálu Emitent očekává zahájení stavby po dokončení projektové přípravy 
na začátku roku 2022, dokončení stavby na konci roku 2022. Vybudované apartmány 
plánuje Emitent prodat. 


Základní plánované finanční údaje: 


Vstupní investice (nákup) 30.000.000,- Kč 


Investiční náklady (výstavba) 60.000.000,- Kč 


Neinvestiční náklady (vč. projekt. fin.) 9.000.000,- Kč 


Trţby 160.000.000,- Kč 


Hrubý zisk (bez nákladů na ekvitní kapitál) 61.000.000,- Kč 


 


Emitent v dlouhodobějším časovém horizontu cca. 3 roků plánuje nákup a realizaci dalších 
developerských projektů rezidenčního bydlení, bytových či rodinných domů. Zároveň má 
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ambici diverzifikovat své portfolio o akvizici několika komerčních nemovitostí – ať jiţ 
nákupem postavených budov či developmentu koupených projektů. 


Cílem Emitenta bude vytvářet přidanou hodnotu primárně z příznivých cen nákupů vůči trţní 
hodnotě a ze zvýšení hodnoty nemovitostí skrze vhodně provedené rekonstrukce, nikoliv 
z očekávání zhodnocení ceny nemovitosti do budoucna. Emitent můţe při akvizici 
nemovitostí čelit právním vadám nabývaných nemovitostí. Před nákupem těchto nemovitostí 
bude provedená řádná právní due diligence a akvizice dokončena pouze v případě, ţe si 
bude Emitent dostatečně jistý, ţe právní vady jsou odstranitelné nebo riziko z nich plynoucí 
je přijatelné. 


V případě investice do restrukturalizačních projektů bude cílem Emitenta vytvářet přidanou 
hodnotu zachováním provozu podniků a jejich následným prodejem či refinancováním. 


Emitent bude při vyhledávání akvizičních cílů vyuţívat odborných znalostí 
a zkušeností investičního týmu a projektových manaţerů. 


Emitent se bude na financování těchto projektů podílet formou zápůjček a úvěrů 
společnostem ve Skupině, přičemţ finanční prostředky pro tento účel získá Emitent emisí 
Dluhopisů a od kvalifikovaných investorů v rámci správy majetku. 


3.2.2 Hlavní trhy 


Emitent a společnosti ve Skupině působí na trhu nemovitostí na území České republiky. 
S ohledem na objem činnosti Emitenta lze současně trţní podíly Emitenta na tomto trhu 
povaţovat za nevýznamné.  


Trh nemovitostí je v současném trţním prostředí velmi stabilní. Z dostupných dat je patrné, 
ţe by tento trend měl v příštích letech pokračovat, a měl by pokračovat i růst cen 
nemovitostí1. Emitent se v současné době zaměřuje na rekreační nemovitosti v horských 
oblastech, kde je trend růstu cen a vysoká poptávka po rekreačních nemovitostech.2. 


3.3 Organizační struktura  


3.3.1 Popis skupiny, jíţ je Emitent členem a postavení Emitenta ve Skupině 


Emitent je akciovou společností. Společnost má dva druhy akcií, se kterými jsou spojena 
různá hlasovací práva a různá práva ve vztahu k podílu na zisku. Manaţerské akcie jsou 
spojeny s hlasovacím právem na valné hromadě společnosti, kdy s kaţdou Manaţerskou akcií 
je spojeno 1.000 (jeden tisíc) hlasů a s právem na podíl na zisku ve výši 20 % (dvacet 
procent). Investiční akcie jsou spojeny s hlasovacím právem na valné hromadě společnosti, 
kdy s kaţdou Investiční akcií je spojen 1 (jeden) hlas a právem podílet se společně 
s ostatními drţiteli Investičních akcií na zisku společnosti ve výši 80 % (osmdesáti procent), 
více informací o sloţení základního kapitálu Emitenta je v bodě  9.1. JUDr. Jan Langmeier 
vlastnící 99,9 % podíl na hlasovacích právech je osobou ovládající Emitenta.  


Skupinou se pro účely tohoto Základního prospektu rozumí Emitent a všechny společnosti, ve 
kterých má Emitent přímý či nepřímý majetkový podíl („Skupina“). 


Hlasovací práva nejsou u ţádné ze společností oddělena od obchodního podílu či akcie. 
Emitent je vlastníkem 100% obchodního podílu v následující společnosti: 


                                                      
1
 https://www.hypoindex.cz/clanky/nemovitosti-v-roce-2021-jaka-je-prognoza-realitnich-makleru/ 


https://www.bidli.cz/blog/nemovitosti/vyhled-cen-nemovitosti-na-rok-2021/ 


2 https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ceny-nemovitosti-ceske-hory-krkonose-spindleruv-mlyn-realitni-


kancelar_2001030747_onz  



https://www.hypoindex.cz/clanky/nemovitosti-v-roce-2021-jaka-je-prognoza-realitnich-makleru/

https://www.bidli.cz/blog/nemovitosti/vyhled-cen-nemovitosti-na-rok-2021/

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ceny-nemovitosti-ceske-hory-krkonose-spindleruv-mlyn-realitni-kancelar_2001030747_onz

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ceny-nemovitosti-ceske-hory-krkonose-spindleruv-mlyn-realitni-kancelar_2001030747_onz
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Apartmány Mlýn Herlíkovice s.r.o., IČO: 09848657, se sídlem Na Bělidle 


997/15, Smíchov, 150 00 Praha 5. Společnost byla zaloţena dne 21. 1. 2021 za 


účelem realizace projektu Apartmány Herlíkovice. Emitent doplňuje základní 


finanční údaje této společnosti vyčíslené ke dni 31. 5. 2021: 


 Aktiva: 30 485 635,- Kč 


 Základní kapitál: 200 000,- Kč 


 Výše dluhů: 29 057 529,99 Kč 


 Výnosy: 0,- Kč 


 Náklady: 1 200 894,99 Kč 


Rezidence Javoří potok s.r.o., IČO: 10883771, se sídlem Na Bělidle 997/15, 
Smíchov, 150 00 Praha 5. Společnost byla zaloţena dne 24. 5. 2021 za účelem 
realizace projektu Rezidence Javoří potok. Společnost má základní kapitál ve výši 
20.000 Kč. Společnost  vlastní 100% podíl ve společnosti Hotel Hela s.r.o. (IČO: 
25290355), která vlastní pozemek pro realizaci projektu. 


Rezidence Medlovka s.r.o., IČO: 10883762, se sídlem Na Bělidle 997/15, 
Smíchov, 150 00 Praha 5. Společnost byla zaloţena dne 24. 5. 2021 za účelem 
realizace projektu Rezidence Medlovka. Společnost má základní kapitál ve výši 
20.000 Kč a prozatím nevyvíjí ţádnou činnost. 


Emitent předpokládá zaloţení dalších společností pro účely realizace nemovitostních 
a restrukturalizačních projektů. 


Propojení jednotlivých členů Skupiny ke dni vyhotovení Základního prospektu vyplývá 
z následujícího schématu: 


 


3.3.2 Závislost na jiných subjektech ve Skupině 


Emitent bude kromě provozování „minifondu“ dle § 15 ZISIF poskytovat zápůjčky, úvěry 
a jiné financování společnostem ve Skupině, a proto bude ve velké míře závislý na 
investičních rozhodnutích společností ve Skupině. Schopnost Emitenta dostát svým dluhům 
bude významně ovlivněna schopností financovaného člena Skupiny dostát svým dluhům, 
a dosáhnout návratnosti investice, vůči Emitentovi, coţ můţe vytvořit formu závislosti 
zdrojů, zisku, resp. financí Emitenta na daném členovi Skupiny a jeho hospodářských 
výsledcích. Výše finančních prostředků, které Emitent poskytl společnostem ve Skupině do 
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dne vyhotovení Základního prospektu je v bodě 3.1  


3.4 Údaje o trendech 


a) Prohlášení o tom, ţe nedošlo k ţádné významné negativní změně vyhlídek 
Emitenta a finanční výkonnosti Skupiny 


Emitent prohlašuje, ţe neexistují jakékoli významné negativní změny vyhlídek Emitenta od 
data jeho ověřené účetní závěrky. 


Emitent prohlašuje, ţe neexistují jakékoli významné změny finanční výkonnosti Skupiny od 
konce posledního finančního období, za které byly zveřejněny finanční údaje do data tohoto 
Základního prospektu, vyjma změn uvedených v době 16 přílohy k účetní závěrce  


b) Trendy relevantní pro Emitenta obecně 


Na Emitenta působí kromě obecných makroekonomických trendů také trendy realitního trhu 
v České republice. Činnost Emitenta bude v budoucnu ovlivněna makroekonomickými 
trendy, které mají vliv na nemovitostní trh v České republice. V aktuální makroekonomické 
predikci3 Ministerstvo financí České republiky pracuje se scénářem, ţe v roce 2021 dojde k 
oţivení globální ekonomické aktivity. V roce 2021 je pak očekávaný nárůst ekonomického 
výkonu o 3,1 %. 


c) Trendy na realitním trhu v České republice 


V dubnu a v červenci 2020 ČNB rozvolnila svá předchozí doporučení týkající se poskytování 
retailových úvěrů zajištěných rezidenčními nemovitostmi, které omezovaly poskytování 
hypotečních úvěrů. Oproti roku 2019 byly zrušeny poţadavky na poměr mezi měsíční 
splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (ukazatel DSTI) 
a poměr dluhu a čistého příjmu ţadatele o úvěr (ukazatel DTI). Jediným omezením je nyní 
poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (ukazatel LTV) na 90 
procentech. Zásah ČNB podpořil hypoteční trh a stimuloval zájem o koupi nemovitostí 
spotřebiteli. V červnu 2021 přistoupila ČNB ke zvýšení dvoutýdenní repo sazbu o 25 
bazických bodů na 0,50 % a lze očekávat, ţe zvyšování sazeb bude pokračovat i ve druhém 
pololetí letošního roku4. Zvýšení úrokových sazeb se promítne i do sazeb u firemních a 
hypotečních úvěrů, které od února 2021 rostou.5 Emitent si zpracoval vlastní výhled vývoje 
cen horských apartmánů, kdy vycházel z dat od února 2014 po duben 2021, ze kteréhu mu 
vyšel průměrný roční nárůst cen 26% p.a a zároveň vysoký převis poptávky nad nabídkou. 


Rezidenční trh v ČR 
Dochází je změně poptávky, kdy lze pozorovat trend narůstajícího zájmu o domy a byty na 
okraji měst a byty s předzahrádkou. Dále došlo ke zvýšení poptávky po rekreačních 
nemovitostech. 6 Dle anylýzy trhu provedené Emitentem vzrostla poptávka po rezidenčním 
bydlení v horských oblastech, kde poptávka i přes nárůst výstavby převyšuje nabídku.  


3.5 Prognózy nebo odhady zisku 


Emitent k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu prognózu nebo odhad zisku neučinil. 


                                                      
3Makroekonomická predikce České republiky, duben 2021, Ministerstvo financí České republiky, 
(online) Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-


predikce/2021/makroekonomicka-predikce-duben-2021-41494  
4 https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/Rozhodnuti-bankovni-rady-CNB-
1624460400000/?tab=statement  
5 https://www.e15.cz/finexpert/pujcujeme-si/urokove-sazby-hypotek-stouply-v-kvetnu-poctvrte-v-
rade-1381349  
6 https://www.e15.cz/finexpert/bydlime/jak-koronavirus-promenil-realitni-trh-a-co-nas-ceka-1378721 



https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2021/makroekonomicka-predikce-duben-2021-41494

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2021/makroekonomicka-predikce-duben-2021-41494

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/Rozhodnuti-bankovni-rady-CNB-1624460400000/?tab=statement

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/Rozhodnuti-bankovni-rady-CNB-1624460400000/?tab=statement

https://www.e15.cz/finexpert/pujcujeme-si/urokove-sazby-hypotek-stouply-v-kvetnu-poctvrte-v-rade-1381349

https://www.e15.cz/finexpert/pujcujeme-si/urokove-sazby-hypotek-stouply-v-kvetnu-poctvrte-v-rade-1381349
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 RIZIKOVÉ FAKTORY 4


Investoři zvaţující úpis či koupi Dluhopisů by se měli pečlivě seznámit s tímto Základním 
prospektem a příslušnými Konečnými podmínkami ve vztahu ke konkrétní Emisi jako celkem. 
Informace, které Emitent v této kap. předkládá případným zájemcům o úpis či koupi 
Dluhopisů, jakoţ i další informace uvedené v tomto Základním prospektu a příslušných 
Konečných podmínkách, by měly být kaţdým zájemcem o úpis či koupi Dluhopisů 
jednotlivých Emisí předem pečlivě zkoumány a zváţeny. 


Rizikové faktory jsou zařazeny do omezeného počtu kategorií v závislosti na své povaze 
a jsou seřazeny v kaţdé kategorii od nejvýznamnějších po nejméně významné. Jako první 
jsou tak v kaţdé kategorii uvedeny rizikové faktory, které jsou povaţovány za 
nejvýznamnější podle posouzení Emitenta na základě pravděpodobnosti jejich naplnění 
a očekávaného rozsahu jejich negativních důsledků. 


4.1 Popis významných rizik specifických pro Emitenta  


4.1.1 Rizika související s realitním trhem a developerskou činností 


a) Riziko spojené s nezískáním nemovitostí pro projekty 


Společnosti ve Skupině k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu nevlastní 
nemovitosti, které zamýšlí financovat z Emise dluhopisů, vyjma pozemků pro realizaci 
projektů Apartmány Herlíkovice a Rezidence Javoří potok, proto zde existuje riziko, ţe se 
společnostem ve Skupině nepodaří nákup nemovitostí zrealizovat. To můţe nastat například 
v situaci, kdy se nepodaří vyjednat podmínky kupní smlouvy či vznikne spor o existenci 
vlastnického práva k nemovitosti. Můţe dojít k zmaření realizace jednotlivých projektů či 
prodlouţení doby realizace projektů. Můţe nastat situace, ţe Emitent bude nucen přistoupit 
k realizaci jiných, potenciálně méně výnosných projektů. To znamená, ţe můţe dojít na 
straně Emitenta ke sníţení výnosů z provozní činnosti (tj. trţeb z prodeje výrobků a sluţeb) 
nebo ke sníţení výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků), sníţení zisku, a následkem 
toho k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, 
respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů. 


b) Riziko spojené s nízkou likviditou nemovitostí 


S investováním do nemovitostí je spojena závislost Emitenta na realitním trhu. Prodej 
a nákup nemovitostí či podílů na nich je sloţitou a dlouhodobou záleţitostí, která zpravidla 
trvá několik měsíců. V případě nepříznivé situace na realitním trhu či v případě chybného 
ocenění nemovitostí hrozí, ţe společnost ve Skupině nebude schopna prodat nemovitosti 
v takovém časovém horizontu a za takovou cenu, aby generovala výnos nutný pro splacení 
úvěru nebo zápůjčky od Emitenta. V krajních případech můţe být negativně ovlivněna 
výnosnost celého projektu. V případě, ţe nedojde k prodeji nemovitostí ve vlastnictví 
společností ve Skupině v plánovaném časovém horizontu v důsledku malé poptávky ze 
strany potenciálních kupujících, můţe dojít na straně Emitenta ke sníţení výnosů z provozní 
činnosti (tj. trţeb z prodeje výrobků a sluţeb) nebo ke sníţení výnosů z finanční činnosti (tj. 
výnosových úroků), sníţení zisku, a následkem toho k prodlení s vyplácením výnosu 
z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo 
jmenovité hodnoty Dluhopisů. Toto riziko se zvýší v případě, ţe dojde ke stagnaci či poklesu 
realitního trhu v segmentu rezidenčních, komerčních, průmyslových nemovitostí a hotelů, ve 
kterých Emitent podniká. 


c) Riziko související s umístěním nemovitosti 


Hodnota nemovitosti mimo jiné závisí na jejím umístění. Pokud Emitent nebo společnost ve 
Skupině správně neodhadne výnosový potenciál, můţe být obtíţné realizované nemovitosti 
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úspěšně prodat či případně pronajmout, coţ by mohlo negativně ovlivnit hospodářskou 
situaci Emitenta nebo společnosti ve Skupině. To znamená, ţe můţe dojít na straně Emitenta 
ke sníţení výnosů z provozní činnosti (tj. trţeb z prodeje výrobků a sluţeb) nebo ke sníţení 
výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků), sníţení zisku, a následkem toho k prodlení 
s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive 
k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů. 


d) Riziko pohybu cen nemovitostí 


Trţní hodnota nemovitostí podléhá změnám, a tak bude Emitent a společnosti ve Skupině 
podstupovat trţní riziko pohybu cen nemovitostí. Pokud by došlo k neočekávané skutečnosti, 
jejímţ následkem by se významně sníţila trţní cena nemovitosti v portfoliu Emitenta nebo 
společností ve Skupině oproti ceně, která byla přisuzovaná této nemovitosti na základě 
ocenění, bude mít tento pokles trţní ceny v okamţiku prodeje nemovitosti za niţší trţní cenu, 
neţ bylo plánováno, negativní vliv na hospodářský výsledek Emitenta nebo společností ve 
Skupině. To znamená, ţe můţe dojít na straně Emitenta ke sníţení výnosů z provozní 
činnosti (tj. trţeb z prodeje výrobků a sluţeb) nebo ke sníţení výnosů z finanční činnosti (tj. 
výnosových úroků), sníţení zisku, a následkem toho k prodlení s vyplácením výnosu 
z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo 
jmenovité hodnoty Dluhopisů.  


e) Riziko nezískání veřejnoprávních povolení 


Společnosti ve Skupině k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu vlastní příslušná 
veřejnoprávní povolení ke stavbě pouze u projektu Apartmány Herlíkovice, u ostatních 
projektů zatím nebylo o povolení poţádáno. V případě výstavby nebo rozsáhlé rekonstrukce 
nemovitosti lze projekt realizovat pouze na základě platných povolení. Jedná se zejména 
o získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Prodlení či nezískání 
platných povolení můţe zdrţet, případně zcela zastavit plánovanou výstavbu. V důsledku 
toho mohou být ohroţeny budoucí plánované výnosy z nemovitostí, které plynou Emitentovi 
nebo společnostem ve Skupině. To můţe vést na straně Emitenta ke sníţení výnosů 
z provozní činnosti (tj. trţeb z prodeje výrobků a sluţeb) nebo ke sníţení výnosů z finanční 
činnosti (tj. výnosových úroků), sníţení zisku, a následkem toho k prodlení s vyplácením 
výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k nezaplacení 
výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů. 


f) Riziko neschopnosti získat odpovídající financování 
Skupina Emitenta můţe být na trhu neúspěšná s ţádostí o poskytnutí financování za pro ni 
přijatelných podmínek. To platí i v případě neumístění Dluhopisů na finančním trhu. 
Nemoţnost získat potřebné financování pro plánovanou výstavbu Emitenta a společností ve 
Skupině můţe vést k nutnosti financovat ji za méně výhodných podmínek (zejména ve 
vztahu k výši úrokové sazby), případně výstavbu kvůli nedostatku vlastních a externích 
finančních zdrojů vůbec nerealizovat. To můţe vést na straně Emitenta ke zvýšení finančních 
nákladů (tj. nákladových úroků) v případě draţšího neţ plánovaného financování nebo ke 
sníţení výnosů z provozní činnosti v případě nerealizace výstavby, sníţení zisku, 
a následkem toho k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty 
Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů. 


g) Riziko realizace zajištění financování 
Emitent nevylučuje, ţe v budoucnu budou spolufinancovat výstavbu další subjekty, např. 
banka, které nejsou k datu vyhotovení Základního prospektu známy. Lze předpokládat, ţe 
subjekt financující výstavbu příslušného projektu v budoucnu bude ţádat zajištění ve formě 
zástavního práva k nemovitostem, a také k podílům v obchodních společnostech patřících do 
Skupiny Emitenta. Pokud nebude Skupina Emitenta schopna splácet toto financování, hrozí, 
ţe příslušná obchodní společnost patřící do Skupiny Emitenta bude nucena prodat projekt za 
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účelem splacení svých dluhů z tohoto financování, případně ţe Emitent přestane být 
vlastníkem ve vztahu k podílu v příslušné obchodní společnosti patřící do Skupiny Emitenta. 
Realizace zajištění můţe vést k významnému sníţení výnosů z plánované výstavby. To můţe 
vést na straně Emitenta ke sníţení výnosů z provozní činnosti (tj. trţeb z prodeje výrobků 
a sluţeb) nebo ke sníţení výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků), sníţení zisku, 
a následkem toho k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty 
Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů. 


h) Riziko konkurence 


Emitent a společnosti ve Skupině jsou účastníky hospodářské soutěţe v konkurenčním 
odvětví. Z tohoto důvodu musí pruţně reagovat na měnící se situaci na trhu a chování 
konkurence. V podmínkách silné konkurence můţe dojít k tomu, ţe nebude schopen reagovat 
odpovídajícím způsobem na konkurenční prostředí, např. při obdobné konkurenční nabídce 
nemovitostí, coţ by mohlo vést ke zhoršení hospodářské situace Emitenta a společností ve 
Skupině, kterým Emitent půjčí finanční prostředky. To můţe vést na straně Emitenta ke 
sníţení výnosů z provozní činnosti (tj. trţeb z prodeje výrobků a sluţeb) nebo ke sníţení 
výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků), sníţení zisku, a následkem toho k prodlení 
s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive 
k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emitent působí na vysoce 
konkurenčním trhu obchodování s rezidenčními nemovitostmi zejména na území České 
republiky. Ţádný z hráčů v České republice však nemá tolik významného podílu, aby ovlivnil 
dění v celém oboru v rámci České republiky. 


i) Riziko spojené s moţným růstem pořizovacích nákladů 


Dojde-li k rapidnímu růstu pořizovacích nákladů pro společnosti ve Skupině, a to zejménave 
formě růstu ceny architektonických prací, růstu ceny stavebních prací, růstu ceny materiálů, 
či růstu ceny administrativních a finančních nákladů, které nebude schopen Emitent včas 
zakalkulovat do svých projekcí, či jinak omezit jejich vliv například včasnou kontraktací, či 
případným zvýšením realizovatelné prodejní ceny, pak se tato skutečnost můţe negativně 
projevit na marţích Emitenta a jeho finančních výsledcích a finanční situaci. Emitent ve svých 
kalkulacích musel reagovat na současný rapidní nárůst cen stavebního materiálu, pokud 
bude nadále docházet k rapidnímu růstu pořizovacích nákladů, mohlo by to vést na straně 
Emitenta ke sníţení výnosů z provozní činnosti (tj. trţeb z prodeje výrobků a sluţeb) nebo ke 
sníţení výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků), sníţení zisku, a následkem toho k 
prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, 
respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů.  


j) Riziko spojené s případnou nemoţností najít vhodného kupce pro 
nemovitost 


V případech, kdy se Emitent v souladu se zvolenou obchodní strategií pro konkrétní projekt 
rozhodne nemovitosti prodávat, vystavuje se riziku propadu poptávky po nemovitostech 
a případným problémům s hledáním vhodného kupce. V případě dlouhodobého výpadku 
poptávajících můţe tato situace vést na straně Emitenta ke sníţení výnosů z provozní 
činnosti (tj. trţeb z prodeje výrobků a sluţeb) nebo ke sníţení výnosů z finanční činnosti (tj. 
výnosových úroků), sníţení zisku, a následkem toho k prodlení s vyplácením výnosu 
z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo 
jmenovité hodnoty Dluhopisů. 


k) Riziko spojené s pronájmem nemovitostí 


Emitent v současné době nerealizuje ţádný projekt zaměřený na pronájem nemovitostí. 
V případech, kdy se Emitent v souladu se zvolenou obchodní strategií pro konkrétní projekt 
rozhodne nemovitosti drţet ve svém portfoliu a pronajímat je, hrozí zejména riziko propadu 
poptávky po nájemním bydlení, riziko dlouhodobého omezení nebo předčasného ukončení 
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nájmu nemovitostí (z různých důvodů), dále riziko, ţe trţní nájem můţe v budoucnu klesat 
a také riziko platební neschopnosti nebo zhoršení platební disciplíny nájemců. To vše můţe 
vést ke sníţení výnosů z provozní činnosti (tj. trţeb z prodeje výrobků a sluţeb) nebo ke 
sníţení výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků), sníţení zisku, a následkem toho k 
prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, 
respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů. 


4.1.2 Rizika podnikání v oboru investic restrukturalizačních projektů 


a) Riziko omezené nebo nulové návratnosti vloţených prostředků  


Emitent v současné době nerealizuje ţádný restrukturalizační projekt. Emitent zamýšlý 
investovat do společností v průmyslovém odvětví se zvláštním zaměřením na odvětví 
zpracovatelského průmyslu, automobilového průmyslu, elektroniky, dopravy a strojírenství. 
S investicemi dorůzných společností je spojené vysoké riziko, ţe se vloţené finanční 
prostředky nevrátí. Můţe se stát, ţe projekt, do kterého Emitent nebo společnosti ve 
Skupině investuje, nedostane z potíţí, nebo ţe zainvestovaný projekt bude ztrátový. To 
můţe vést na straně Emitenta ke sníţení výnosů z provozní činnosti (tj. trţeb z prodeje 
výrobků a sluţeb) nebo ke sníţení výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků), sníţení 
zisku, a následkem toho k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité 
hodnoty Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů. 
Emitent se plánuje zaměřovat na malé a střední podniky, které nemusí být schopny vţdy 
reagovat na zhoršení situace v ekonomice nebo jiné nepředvídané situace a snadno se tak 
dostanou do potíţí. Emitent bude z důvodu minimalizace tohoto rizika finanční prostředky 
získané emisí Dluhopisů diverzifikovat do různých společností z různých oborů a provádět 
důkladnou analýzu restrukturalizačních projektů před jejich financováním.  


b) Riziko omezeného ovládání  


Investování do restrukturalizačních projektů nebude spojeno se získáním majoritního podílu 
na společnosti, do které Emitent nebo společnosti ve Skupině budou investovat. Investice 
tak zpravidla nebude umoţňovat ovládání a kontrolu předmětné společnosti. Hrozí, ţe 
Emitent nebo společnosti ve Skupině nebudou schopni prosadit klíčová podnikatelská 
rozhodnutí pro zajištění dostatečné výnosnosti projektu nebo hospodaření společnosti. To 
můţe vést na straně Emitenta ke sníţení výnosů z provozní činnosti (tj. trţeb z prodeje 
výrobků a sluţeb) nebo ke sníţení výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků), sníţení 
zisku, a následkem toho k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité 
hodnoty Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů.  
Riziko se týká všech projektů, do kterých Emitent nebo společnosti ve Skupině budou 
investovat a u kterých nebudou mít majoritní podíl.  


c) Riziko závislosti na společnostech, do kterých je investováno 


Emitent nebo společnosti ve Skupině budou finanční prostředky získané emisí Dluhopisů 
investovat do společností, kde nebudou mít majoritní podíl. Emitent a společnosti ve Skupině 
tak budou závislí na společnostech, do kterých investují. Návratnost vloţených prostředků je 
tak závislá na podstupovaných rizicích a hospodářských výsledcích společností, do kterých 
Emitent a společnosti ve Skupině investují. Podnikání těchto společností nemusí být úspěšné 
a společnosti nemusí dosahovat zisků dle restrukturalizačních projektů. Coţ můţe vést na 
straně Emitenta ke sníţení výnosů z provozní činnosti (tj. trţeb z prodeje výrobků 
a sluţeb) nebo ke sníţení výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků), sníţení zisku, 
a následkem toho k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty 
Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů.   
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d) Riziko nenalezení vhodného kupujícího v případě opuštění investice 


Emitent nebo Společnosti ve Skupině při investicích do restrukturalizačních projektů 
prostřednictvím kapitálových vstupů do společností budou podstupovat riziko nenalezení 
vhodného kupujícího v případě, ţe se rozhodnou investici opustit. V případě dlouhodobého 
hledání kupujícího nebo prodeje za mnohem niţší neţ očekávanou cenu to můţe vést na 
straně Emitenta ke sníţení výnosů z provozní činnosti (tj. trţeb z prodeje výrobků a sluţeb) 
nebo ke sníţení výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků), sníţení zisku, a následkem 
toho k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, 
respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů. 


e) Riziko neznalosti odvětví  


Emitent a společnosti ve Skupině plánují investovat do společností v různých průmyslových 
oborech. Emitent nemá dostatečné zkušenosti v těchto oborech a je tak závislý na 
informacích od třetích stran. Z tohoto důvodu můţe Emitent přijmout nesprávné investiční 
rozhodnutí, které můţe mít za následek niţší neţ předpokládaný výnos projektu a vést na 
straně Emitenta ke sníţení výnosů z provozní činnosti (tj. trţeb z prodeje výrobků a sluţeb) 
nebo ke sníţení výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků), sníţení zisku, a následkem 
toho k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, 
respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů. 


4.1.3 Ostatní rizika podnikání Emitenta 


a) Riziko závislosti Emitenta na podnikání společností ve Skupině 


K datu vyhotovení tohoto Základního prospektu eviduje Emitent následující zápůjčky 
společnostem ve Skupině (i) ve výši 6.143.000 Kč společnosti Apartmány Mlýn Herlíkovice 
s.r.o. na nákup pozemků pro realizaci developerského projektu Apartmány Herlíkovice 
popsaného v bodě 3.2.1 a (ii) 2.000.000 Kč společnosti Rezidence Javoří potok s.r.o. na 
nákup společnosti Hotel Hela s.r.o. vlastnící pozemky pro realizaci developerského projektu 
Javoří potok popsaného v bodě 3.2.1 Emitent plánuje finanční prostředky získané emisí 
Dluhopisů vyuţít k poskytování úvěrů, zápůjček či jiného financování společnostem ve 
Skupině. Konkrétní společnost, která od Emitenta takové financování obdrţí, poté prostředky 
můţe pouţít pro financování provozních a investičních výdajů konkrétního projektu. Splácení 
dluhů vůči Emitentovi je poté závislé na podstupovaných rizicích a hospodářských výsledcích 
konkrétní společnosti ze Skupiny. Společnosti ve Skupině působí na realitním trhu a působí 
na ně zejména výše popsaná rizika vztahující se k investicím do nemovitostí či aktiv 
vztahujícím se k nemovitostem. V případě investování do restrukturalizačních projektů výše 
uvedená rizika vztahující se na investování do společností. Emitent tak bude podstupovat 
kreditní riziko společností ve Skupině a nepřímo čelit rizikům podnikání společností ve 
Skupině. To můţe vést na straně Emitenta ke sníţení výnosů z finanční činnosti (tj. 
výnosových úroků), sníţení zisku, a následkem toho k prodlení s vyplácením výnosu 
z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo 
jmenovité hodnoty Dluhopisů. 


b) Riziko společnosti s krátkou historií 


Emitent působí na trhu pouze krátce, společnost vznikla 31. ledna 2020, další společnosti ve 
Skupině uvedené v bodě 3.3.1 byly zaloţeny aţ v roce 2021.  Potenciální návratnost 
investice do Dluhopisů tak není podpořena dlouhodobými historickými finančními výsledky. 
V důsledku nedostatečných zkušeností můţe dojít k učinění nesprávných podnikatelských 
rozhodnutí, která mohou mít za následek niţší neţ plánované hospodářské výsledky 
Emitenta. To můţe vést na straně Emitenta k niţším neţ plánovaným provozním nebo 
finančním výnosům, případně k vyšším neţ plánovaným provozním nebo finančním 
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nákladům, sníţení zisku, a následkem toho k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů 
a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité 
hodnoty Dluhopisů.  


c) Riziko spojené s neschopností splácet Dluhopisy z vlastních zdrojů 


Emitent bude kromě své činnosti poskytovat zápůjčky a úvěry ve Skupině. Emitent tak bude 
závislý na splácení těchto zápůjček úvěrovanými společnostmi. 


Emitent v současné době nemá dostatek vlastních zdrojů na splacení Dluhopisů, které 
předpokládá vydat. Nebude-li Emitent schopen splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů včetně 
dalších dluhů vyplývajících z dluhopisů, budou Vlastníci dluhopisů nuceni vymáhat splacení 
jmenovité hodnoty Dluhopisů včetně dalších dluhů vyplývajících z Dluhopisů soudní cestou. 
V případě, ţe nedojde k naplnění výnosových očekávání společností ve Skupině, je moţné, 
ţe společnosti ve Skupině nebudou schopné splácet závazky ze zápůjček a úvěrů, coţ bude 
mít za následek, ţe Emitent nebude schopen dostát svým závazkům z Dluhopisů. 


d) Riziko likvidity 


Riziko likvidity představuje riziko krátkodobého nedostatku likvidních prostředků k úhradě 
splatných dluhů, tzn. nerovnováhy ve struktuře aktiv a pasiv v důsledku rozdílné splatnosti 
dluhů a rozdílnému portfoliu zdrojů financování. Ke dni vyhotovení Základního prospektu 
eviduje Emitent finanční prostředky na účtech a v pokladně ve výši 2.000.838 Kč, zároveň 
výši cizích zdrojů 13.140.000 Kč  V případě zpoţdění úhrad splatných dluhů, např. vůči 
dodavatelům stavebních prací, v důsledku nedostatku likvidních prostředků můţe dojít k 
narušení obchodních vztahů a ztrátě obchodních partnerů, případně k penalizaci a zvýšeným 
nákladům. To můţe vést na straně Emitenta a společností ve Skupině ke zvýšení provozních 
nákladů (tj. nákladů na penalizaci a hledání nových obchodních partnerů), sníţení zisku, 
a následkem toho k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty 
Dluhopisů, respektive k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů. 


e) Riziko spojené s potenciálním dalším zadluţením Emitenta 


Emitent a společnosti ve Skupině mají moţnost zajištění dalších forem financování svých 
projektů či provozních nákladů mimo Emise dluhopisů. Takovéto další zadluţení Emitenta či 
společnosti ve Skupině by mohlo mít v případě nepříznivého hospodářského výsledku 
negativní vliv na schopnost Emitenta dostát závazkům vůči Vlastníkům dluhopisů. Při 
případné insolvenci či jiné formě řešení úpadku Emitenta by další věřitelé Emitenta sniţovali 
pozici Vlastníků dluhopisů a míru uspokojení jejich pohledávek vůči Emitentovi. 


f) Riziko střetu zájmů 


V rámci činnosti Emitenta a jeho projektových SPV můţe docházet ke střetům zájmů 
klíčových osob Emitenta (členové představenstva), projektových SPV a vlastníků Dluhopisů 
v případě, kdy Emitent poskytne prostředky získané z Emisí dluhopisů projektovým SPV za 
účelem realizace jejich investiční a provozní činnosti, vycházející ze skutečnosti, ţe Emitent 
i projektové SPV budou mít stejné členy orgánů a skutečné majitele ve smyslu ustanovení 
§ 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Projektové SPV mohou být 
v konkurenčním postavení vůči Emitentovi, jelikoţ se tato projektová SPV v menším rozsahu 
mohou zabývat obdobnými činnostmi jako Emitent. To můţe vést na straně Emitenta ke 
sníţení výnosů z provozní činnosti (tj. trţeb z prodeje výrobků a sluţeb) nebo ke sníţení 
výnosů z finanční činnosti (tj. výnosových úroků), sníţení zisku, a následkem toho k prodlení 
s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive 
k nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty Dluhopisů.) 
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4.2 Popis významných rizik specifických pro Dluhopisy 


a) Riziko nesplacení 


Dluhopisy stejně jako jakákoli jiná zápůjčka podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností 
můţe dojít k tomu, ţe Emitent nebude schopen splácet jmenovitou hodnotu Dluhopisů 
a případné výnosy dluhopisů a hodnota pro Vlastníky dluhopisů při splacení můţe být niţší 
neţ výše jejich původní investice, za určitých okolností můţe být hodnota i nulová. 
Schopnost Emitenta splatit úroky z Dluhopisů či jistinu závisí především na podnikatelské 
úspěšnosti investic Emitenta. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům 
Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nepodmíněné dluhy Emitenta. 
V případě úpadku Emitenta jsou závazky z nezajištěných Dluhopisů povaţovány za 
nezajištěné pohledávky Vlastníků Dluhopisů, které budou uspokojeny aţ po uspokojení 
zajištěných pohledávek případných jiných věřitelů. 


b) Riziko likvidity 


Dluhopisy emitované malými nebankovními emitenty, mohou mít minimální likviditu. Tato 
skutečnost můţe vést k tomu, ţe investoři budou muset drţet Dluhopisy do jejich splatnosti 
bez moţnosti jejich dřívějšího prodeje či pouze s moţností prodeje s výrazným diskontem. 


c) Dluhopisy jako nezajištěné dluhy 


Emitent bude emitovat  nezajištěné dluhopisy, které představují přímé, 
nezajištěnéa nepodřízené dluhy Emitenta, které budou co do pořadí svého uspokojení 
rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem 
dalším současným i budoucím nezajištěným dluhům Emitenta s výjimkou těch dluhů 
Emitenta, u nichţ stanoví jinak kogentní ustanovení příslušného právního předpisu. Splacení 
dluhů Emitenta z vydaných nezajištěných Dluhopisů není zajištěno třetí osobou (ručitelem) 
ani zástavou věci nebo práva. 


Splacení dluhů Emitenta z Dluhopisů bude záviset výlučně na výnosech získaných 
z developerské činnosti a realizace restrukturalizačních projektů společností ze Skupiny. 
Současně v případě, kdy by se Emitent dostal do platební neschopnosti a následné 
insolvence, budou pohledávky z nezajištěných Dluhopisů uspokojeny v pořadí aţ po 
zajištěných pohledávkách, a to společně s ostatními nezajištěnými pohledávkami. 


d) Podřízené dluhopisy  


Emitent má moţnost emitovat také podřízené dluhopisy, které představují přímé, 
nepodmíněné a nezajištěné závazky Emitenta, podřízené ve smyslu Zákona o dluhopisech, 
které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) mezi sebou 
navzájem. V případě vstupu Emitenta do likvidace nebo vydání rozhodnutí o úpadku 
Emitenta, budou pohledávky odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným uspokojeny 
aţ po uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány 
stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti.  


e) Dluhopisy nepředstavují pojištěné pohledávky 


Na pohledávky Vlastníků dluhopisů se pro případ neschopnosti Emitenta dostát svým 
dluhům z vydaných Dluhopisů nevztahuje ţádné zákonné nebo jiné pojištění ani právo na 
plnění, např. z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Tím se pohledávky 
z Dluhopisů liší například od pohledávek z vkladů u bank nebo od pohledávek z titulu 
neschopnosti obchodníka s cennými papíry plnit své dluhy spočívající ve vydání majetku 
zákazníkům. 


f) Úrokové riziko 
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Investor by si měl být vědom, ţe ceny dluhopisů a velikost trţní úrokové míry se chovají 
protichůdně. Pokud dojde k poklesu úrokových měr, dojde zároveň k růstu cen dluhopisů na 
trhu a naopak. 


Drţitele dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou tak můţe postihnout riziko poklesu ceny 
takového dluhopisu, pokud by se zvýšily trţní úrokové sazby. Nominální úroková sazba je po 
dobu existence Dluhopisů neměnná, avšak aktuální úroková sazba se na finančním trhu 
obvykle denně mění. Tím, ţe se změní trţní úroková sazba, se v opačném směru mění cena 
Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou. To znamená, ţe pokud se trţní úroková sazba zvýší, 
sníţí se cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou. Platí také pravidlo, ţe čím je splatnost 
dluhopisu delší, tím citlivější je cena Dluhopisu na růst trţních úrokových měr. 


Cena Dluhopisu by měla odráţet vnitřní hodnotu Dluhopisu, která představuje současnou 
hodnotu všech příjmů plynoucích z Dluhopisu diskontovanou trţní úrokovou sazbou. 
S rostoucí vnitřní hodnotou Dluhopisu roste cena Dluhopisu a naopak. Pokud bude trţní cena 
Dluhopisu vyšší neţ jeho vnitřní hodnota, je Dluhopis nadhodnocen. Pokud bude trţní cena 
Dluhopisu niţší neţ jeho vnitřní hodnota, bude Dluhopis podhodnocen. 


g) Riziko inflace 


Růst inflace sniţuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí 
pevnou úrokovou sazbu Dluhopisu, je hodnota reálných výnosů z investice do Dluhopisu 
záporná. Riziko záporného reálného výnosu z Dluhopisu je nízké z důvodu predikce 
průměrné míry inflace ve výši 2,5 % v roce 20217, protoţe nominální výnos z Dluhopisů 
stanovený v Doplňku dluhopisového programu s nejvyšší pravděpodobností převýší 
očekávanou inflaci. Dluhopisy vydávané Emitentem nebudou obsahovat protiinflační doloţku. 


h) Riziko předčasného splacení 


Doplněk dluhopisového programu můţe umoţnit Emitentovi na základě svého rozhodnutí 
Dluhopisy předčasně splatit. Vzhledem k tomu, ţe Emitent bude oprávněn emisi Dluhopisů 
předčasně splatit na základě vlastního rozhodnutí a k jakémukoliv datu, bude Vlastník 
dluhopisů takové Emise vystaven riziku niţšího neţ předpokládaného výnosu z důvodu 
takového předčasného splacení. V tomto případě tedy investor čelí riziku, ţe zisky plynoucí 
z dluhopisu, či obdrţené finance za splacený dluhopis, nebude na trhu schopen reinvestovat 
do aktiv se stejnou výnosností. 


i) Riziko zákonnosti koupě dluhopisů 


Potenciální nabyvatelé Dluhopisů (zejména zahraniční osoby) by si měli být vědomi, ţe 
nabytí Dluhopisů můţe být v některých státech předmětem zákonných omezení ohledně 
přípustnosti jejich nabytí. Emitent nemá ani nepřebírá odpovědnost za zákonnost nabytí 
Dluhopisů potenciálním nabyvatelem Dluhopisů, ať jiţ podle právních předpisů státu jeho 
zaloţení, nebo právních předpisů státu, kde potenciální nabyvatel působí (pokud se liší). 
Potenciální nabyvatel Dluhopisů se nemůţe spoléhat na Emitenta v souvislosti se svým 
rozhodováním ohledně zákonnosti nabytí Dluhopisů. 


V případě, ţe by potencionální nabyvatel Dluhopisů koupil Dluhopisy v rozporu se zákonnými 
omezeními, které se na něj vztahují, mohlo by to v konečném důsledku znamenat neplatnost 
takového nabytí a Emitent by byl povinen vrátit takovému nabyvateli Dluhopisů 
investovanou částku jako bezdůvodné obohacení. V závislosti na zákonech (jurisdikci), které 
se na danou osobu vztahují, mohou být s takovýmto nabytím Dluhopisů v rozporu se 
zákonnými omezeními spojeny téţ další právní důsledky. 


 


                                                      
7 https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-


predikce/2021/makroekonomicka-predikce-duben-2021-41494  



https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2021/makroekonomicka-predikce-duben-2021-41494

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2021/makroekonomicka-predikce-duben-2021-41494
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 SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY 5


Dluhopisy („Dluhopisy“) vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu zřízeného 
v roce 2021 v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných nesplacených Dluhopisů 
1.000.000.000 Kč (jedna miliarda korun českých) (resp. ekvivalent této částky v jiných 
měnách), s dobou trvání dluhopisového programu 10 let ode dne schválení tohoto 
dluhopisového programu rozhodnutím statutárního orgánu Emitenta, tj. od 2. 6. 2021 
(„Dluhopisový program“) jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, 
v platném znění („Zákon o dluhopisech“), společností Aequitas Capital Investment a.s., se 
sídlem na adrese Na Bělidle 997/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 08906190, zapsanou 
v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 25091 vedenou Městským soudem v Praze („Emitent“).  


Dluhopisy se řídí těmito společnými emisními podmínkami („Emisní podmínky“) a dále 
příslušným doplňkem Dluhopisového programu pro kaţdou jednotlivou emisi dluhopisů 
vydávanou v rámci Dluhopisového programu („Emise dluhopisů“ nebo „Emise“), který 
bude součástí konečných podmínek příslušné Emise dluhopisů („Doplněk dluhopisového 
programu“). Tyto Emisní podmínky budou pro kaţdou Emisi dluhopisů upřesněny 
Doplňkem dluhopisového programu. Emisní podmínky kaţdé Emise dluhopisů budou tedy 
tvořeny ustanoveními těchto Emisních podmínek a ustanoveními Doplňku dluhopisového 
programu. 
Příslušný Doplněk dluhopisového programu můţe (i) upravit, která z variant předpokládaná 
Emisními podmínkami se ve vztahu k příslušné Emisi dluhopisů uplatní, a/nebo (ii) dále 
doplnit a upřesnit úpravu obsaţenou v Emisních podmínkách. Doplněk dluhopisového 
programu bude obsahovat konkrétní podmínky veřejné nabídky, zejména určení jmenovité 
hodnoty a počtu Dluhopisů dané Emise dluhopisů, Datum emise, způsob vydání Dluhopisů, 
výnos, emisní kurz, data výplat úrokových výnosů a datum splatnosti jmenovité hodnoty 
Dluhopisů dané Emise dluhopisů. 


Dluhopisům a Kupónům (budou-li vydávány), bude na ţádost Emitenta přidělen společností 
Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, IČ: 250 81 489, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 4308 
(„Centrální depozitář“), případně jinou osobou pověřenou přidělováním kódů ISIN, 
přidělen samostatný kód ISIN. Informace o přidělených kódech ISIN, případně jiném 
identifikujícím údaji ve vztahu k Dluhopisům a Kupónům (budou-li vydávány) bude uvedena 
v příslušném Doplňku dluhopisového programu. 


V Doplňku dluhopisového programu bude uvedeno, zda příslušná Emise Dluhopisů bude 
nabízena formou veřejné nabídky dle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 


Nestanoví-li příslušný Doplněk dluhopisového programu jinak, bude vydávání jednotlivých 
Emisí dluhopisů zabezpečovat sám Emitent. Pro kteroukoli Emisi dluhopisů můţe Emitent 
pověřit výkonem sluţeb spojených s vydáním dluhopisů jinou osobu s příslušným 
oprávněním („Manaţer“). 


Nestanoví-li příslušný Doplněk dluhopisového programu jinak bude činnosti administrátora 
spojené s výplatami v souvislosti s Dluhopisy zajišťovat sám Emitent. Pro kteroukoli Emisi 
dluhopisů můţe Emitent pověřit výkonem sluţeb administrátora Emise dluhopisů jinou osobu 
s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti („Administrátor“), a to na základě 
smlouvy o správě Emise a obstarání plateb uzavřené s Emitentem („Smlouva 
s administrátorem“). Pokud Emitent jmenuje Administrátora, bude stejnopis Smlouvy 
s administrátorem k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům Dluhopisů a Vlastníkům Kupónů 
(budou-li vydávány) v běţné pracovní době v určené provozovně („Určená provozovna“), 
jak je uvedena v čl. 5.10.1 Emisních podmínek. Vlastníkům Dluhopisů a  Vlastníkům 
Kupónů (budou-li vydávány) se doporučuje, aby se se Smlouvou s administrátorem 
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důkladně obeznámili, neboť je důleţitá mimo jiné i pro faktický průběh výplat Vlastníkům 
Dluhopisů a Vlastníkům Kupónů (budou-li vydávány). 


ČNB vykonává dohled nad Emisí dluhopisů a nad Emitentem v rozsahu právních předpisů 
upravujících veřejnou nabídku cenných papírů (Dluhopisů). 


ČNB posoudila Základní prospekt pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsaţených. ČNB 
při schvalování Základního prospektu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci 
Emitenta. ČNB schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani 
jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu Dluhopisů. 


5.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ 


5.1.1 Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů 


Dluhopisy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu mohou být vydány jako 
zaknihované cenné papíry nebo listinné cenné papíry. Listinné Dluhopisy budou cennými 
papíry na řad. Podoba Dluhopisů bude stanovena v příslušném Doplňku dluhopisového 
programu. 


V příslušném Doplňku dluhopisového programu bude dále stanoven ISIN, jmenovitá hodnota 
Dluhopisů, předpokládaná celková jmenovitá hodnota Dluhopisů, počet a číslování 
(v případě, ţe bude relevantní), měna Dluhopisů a případné právo Emitenta zvýšit 
předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů. 


Emitent je oprávněn vydat listinné Dluhopisy jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé 
Dluhopisy. V případě, ţe budou Dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich vlastník 
právo poţádat Emitenta o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy. Ţádost 
Vlastníka Dluhopisu o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy musí být 
Emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět ţádosti Vlastníka dluhopisu do 30 
dnů od jejího obdrţení. Emitent je povinen písemně vyzvat Vlastníka dluhopisů k převzetí 
jednotlivých Dluhopisů. Dluhopisy budou Vlastníkovi dluhopisů předány pouze oproti vrácení 
hromadné listiny. 


Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menší celkové jmenovité hodnotě Emise dluhopisů, 
neţ byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů. 


Emitent můţe vyuţít práva vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě Emise 
dluhopisů, neţ byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, a to i po 
uplynutí lhůty pro upisování. V takovém případě bude v příslušném Doplňku dluhopisového 
programu stanoven limit případného překročení předpokládané celkové jmenovité hodnoty 
Emise dluhopisů. Emitent v takovém případě určí dodatečnou lhůtu pro upisování, která 
skončí nejpozději v den, který je rozhodný pro splacení jednotlivých splátek jmenovité 
hodnoty dluhopisu nebo splacení dluhopisu. 


Název kaţdé Emise dluhopisů vydávané v rámci Dluhopisového programu bude uveden 
v příslušném Doplňku dluhopisového programu. 


S Dluhopisy nebudou spojena ţádná předkupní ani výměnná práva ani ţádné zvláštní právo 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1, písm. b) Zákona o dluhopisech. 


5.1.2 Vlastníci dluhopisů; převod Dluhopisů 


Vlastníkem Dluhopisu vydaného v zaknihované podobě je osoba, na jejímţ účtu vlastníka je 
Dluhopis evidován v evidenci vedené Centrálním depozitářem, nebo v evidenci jiné osoby 
oprávněné nebo pověřené vedením evidence zaknihovaných cenných papírů nebo její části 
v souladu s právními předpisy České republiky, popřípadě v jiné zákonem stanovené 
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evidenci vlastníků zaknihovaných cenných papírů v České republice, která by tyto evidence 
nahradila („Vlastník dluhopisů“). Jestliţe zákon nebo rozhodnutí soudu doručené 
Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li pro danou Emisi určen) v souladu s Emisními 
podmínkami nestanoví jinak, budou Emitent nebo Administrátor (je-li pro danou Emisi 
určen) pokládat kaţdého Vlastníka zaknihovaných dluhopisů za jejich oprávněného vlastníka 
ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami 
a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Osoby, které budou Vlastníky dluhopisu 
a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v evidenci Centrálního depozitáře, jsou 
povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat 
Emitenta nebo Administrátora (je-li pro danou Emisi určen) a to prostřednictvím oznámení 
doručeného v souladu s Emisními podmínkami. Obdobné platí téţ pro vlastníky Kupónů, 
jsou-li vydávány („Vlastník kupónů“). 


K převodu zaknihovaných Dluhopisů dochází zápisem tohoto převodu na účtu vlastníka 
v Centrálním depozitáři v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Centrálního 
depozitáře. Majitel účtu zákazníka je povinen neprodleně zapsat takový převod na účet 
vlastníka. Obdobné platí téţ pro převoditelnost Kupónů, jsou-li vydávány. 


Vlastníkem Dluhopisu vydaného v listinné podobě je osoba, která je uvedena v seznamu 
vlastníků Dluhopisů vedeným Emitentem („Vlastník dluhopisů“). V případě, ţe bude pro 
konkrétní Emisi dluhopisů určen Administrátor, bude tato povinnost svěřena jemu. Jestliţe 
zákon nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi nebo Administrátorovi (je-li pro danou 
Emisi určen) v souladu s Emisními podmínkami nestanoví jinak, budou Emitent nebo 
Administrátor (je-li pro danou Emisi určen) pokládat kaţdého Vlastníka listinných dluhopisů 
za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito 
Emisními podmínkami a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. Osoby, které budou 
Vlastníky dluhopisů a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v seznamu Vlastníků 
dluhopisů, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům 
neprodleně informovat Emitenta nebo Administrátora (je-li pro danou Emisi určen) a to 
prostřednictvím oznámení doručeného v souladu s Emisními podmínkami. Obdobné platí téţ 
pro vlastníky Kupónů, jsou-li vydávány („Vlastník kupónů“). 


K převodu listinných Dluhopisů dochází jejich předáním nabyvateli a vyznačením rubopisu ve 
prospěch nabyvatele, který musí být bezpodmínečný a přecházejí jím veškerá práva 
s listinnými Dluhopisy spojená. V rubopisu listinného Dluhopisu je nutno uvést údaje nutné 
k jednoznačné identifikaci osoby, na niţ se listinný Dluhopis převádí, a den převodu 
listinného Dluhopisu. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči Emitentovi se vyţaduje předloţení 
Dluhopisu s nepřetrţitou řadou rubopisů nebo jiný důkaz o tom, ţe příslušná osoba je 
Vlastníkem dluhopisu. Vůči Emitentovi je takový převod účinný aţ zápisem o změně 
Vlastníka dluhopisu do seznamu Vlastníků dluhopisů. Jakákoli změna v seznamu Vlastníků 
dluhopisů se povaţuje za změnu provedenou aţ v průběhu příslušeného dne, tj. nelze 
provést změnu v seznamu Vlastníků dluhopisů s účinností k počátku dne, ve kterém je 
změna prováděna. 


Převoditelnost Dluhopisů 


Převoditelnost vlastnického práva k Dluhopisům není omezena. 


5.1.3 Oddělení práva na výnos 


Pokud není v Doplňku dluhopisového programu stanoveno jinak, oddělení práva na výnos 
Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu formou vydání kupónů („Kupóny“), 
s nimiţ je spojeno právo na výplatu výnosu, se vylučuje. Budou-li Kupóny vydány, budou 
vydány ve stejné podobě jako Dluhopisy příslušné Emise.  
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5.1.4 Dluh Emitenta 


Emitent tímto prohlašuje, ţe dluţí jmenovitou hodnotu kaţdého Dluhopisu jeho vlastníkovi 
a poměrný úrokový výnos, a zavazuje se mu vyplácet určené úrokové výnosy a splatit 
jmenovitou hodnotu Dluhopisu, v souladu s těmito Emisními podmínkami ve znění Doplňku 
dluhopisového programu a Zákonem o dluhopisech. 


5.1.5 Rating 


Emitentovi nebylo uděleno ohodnocení finanční způsobilosti (rating) ţádnou ratingovou 
agenturou, ani se neočekává, ţe pro účely tohoto Dluhopisového programu bude 
ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Emitenta uděleno. 


Informace o případném ohodnocení finanční způsobilosti (rating) Dluhopisů budou uvedeny 
v příslušném Doplňku dluhopisového programu pro konkrétní Emisi dluhopisů. 


5.2 DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ; EMISNÍ KURZ 


5.2.1 Datum emise; Lhůta pro upisování Emise dluhopisů a Dodatečná lhůta pro 
upisování Emise dluhopisů 


Datum emise kaţdé Emise dluhopisů a Lhůta pro upisování Emise dluhopisů budou uvedeny 
v příslušném Doplňku dluhopisového programu. Datum označující první den, kdy můţe dojít 
k vydání Dluhopisů příslušné Emise prvému nabyvateli bude stanoveno v příslušném 
Doplňku dluhopisového programu („Datum emise“). Lhůta pro upisování Emise dluhopisů, 
bude stanovena v příslušném Doplňku dluhopisového programu („Lhůta pro upisování“). 


Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy tvořící příslušnou Emisi dluhopisů, 
můţe zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v průběhu Lhůty pro upisování, a to i postupně 
(v tranších).  


Emitent má právo v průběhu Lhůty pro upisování vydat Dluhopisy (i) v menší celkové 
jmenovité hodnotě Emise dluhopisů, neţ byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota 
Emise dluhopisů, jestliţe se do konce lhůty pro upisování nepodařilo upsat předpokládanou 
celkovou jmenovitou hodnotu Emise dluhopisů, (ii)ve větší celkové jmenovité hodnotě Emise 
dluhopisů, neţ byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota Emise dluhopisů, a to i po 
uplynutí lhůty pro upisování , pokud Doplněk dluhopisového programu toto právo Emitenta 
nevyloučí. Emitent má právo stanovit dodatečnou lhůtu pro upisování Emise dluhopisů 
(„Dodatečná lhůta pro upisování“) a v této lhůtě (i) vydat Dluhopisy aţ do 
předpokládané celkové jmenovité hodnoty příslušné Emise dluhopisů i po uplynutí lhůty pro 
upisování, a/nebo (ii) vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě Emise dluhopisů, 
neţ byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota příslušné Emise dluhopisů, pokud 
Doplněk dluhopisového programu některé z těchto práv Emitenta nevyloučí.  


Rozhodnutí o stanovení Dodatečné lhůty pro upisování je Emitent povinen oznámit 
způsobem, jakým byly uveřejněny tyto Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového 
programu.  


Bez zbytečného odkladu po uplynutí Lhůty pro upisování nebo případné Dodatečné lhůty pro 
upisování oznámí Emitent Vlastníkům dluhopisů a Vlastníkům kupónů (budou-li vydávány) 
způsobem, jakým byly uveřejněny tyto Emisní podmínky a příslušný Doplněk dluhopisového 
programu, celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů tvořících příslušnou 
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Emisi dluhopisů, avšak jen v případě, ţe taková celková jmenovitá hodnota všech vydaných 
Dluhopisů dané Emise je niţší nebo vyšší neţ celková předpokládaná jmenovitá hodnota 
příslušné Emise dluhopisů. 


5.2.2 Emisní kurz 


Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise bude uveden v Doplňku dluhopisového 
programu. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise během Lhůty pro 
upisování nebo Dodatečné lhůty pro upisování bude vţdy určen Emitentem tak, aby 
zohledňoval převaţující aktuální podmínky na trhu. Tam, kde je to relevantní, bude k částce 
emisního kurzu jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise dále připočten odpovídající 
alikvotní výnos.  


5.2.3 Způsob a místo úpisu Dluhopisů, způsob a lhůta předání Dluhopisů 
a způsob a místo splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu 


Způsob a místo úpisu Dluhopisů jednotlivé Emise Dluhopisů vydané v rámci tohoto 
Dluhopisového programu, včetně údajů o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání 
Dluhopisů, jakoţ i způsob a lhůta předání Dluhopisů a způsob a místo splácení emisního 
kurzu upsaného Dluhopisu, budou stanoveny v příslušném Doplňku dluhopisového 
programu. 


5.3 STATUS DLUHOPISŮ 


5.3.1 Status nepodřízených Dluhopisů 


Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých Emisí Dluhopisového programu a veškeré Emitentovy 
závazky z Dluhopisů (všechny peněţité závazky Emitenta vůči Vlastníkům dluhopisů 
vyplývající z Dluhopisů) zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené 
závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari 
passu), jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším 
současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch 
závazků Emitenta, u nichţ stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent se 
zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů a Vlastníky kupónů 
(jsou-li vydávány) stejné Emise dluhopisů stejně. 


5.3.2 Status podřízených Dluhopisů 


Budou-li některé Dluhopisy v rámci Dluhopisového programu vydávány jako podřízené 
Dluhopisy, budou závazky z takových Dluhopisů představovat přímé, nepodmíněné 
a nezajištěné závazky Emitenta, podřízené ve smyslu Zákona o dluhopisech, které jsou 
a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem. 


V případě (i) vstupu Emitenta do likvidace nebo (ii) vydání rozhodnutí o úpadku Emitenta, 
bude pohledávka odpovídající právům s tímto Dluhopisem spojeným uspokojena aţ po 
uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou 
nebo obdobnou podmínkou podřízenosti. Pohledávky ze všech podřízených Dluhopisů 
a ostatních pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti, 
se uspokojují podle svého pořadí. 


Započtení pohledávky věřitele z podřízeného Dluhopisu proti jeho závazkům vůči Emitentovi 
není přípustné. 


5.4 VÝNOS DLUHOPISŮ 
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5.4.1 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 


Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v Doplňku dluhopisového 
programu. 


„Datem počátku prvního výnosového období“ je Datum emise. Výnos bude narůstat 
rovnoměrně od Data počátku prvního výnosového období (včetně tohoto dne) do konce 
výnosového období, které bude uvedeno v Doplňku dluhopisového programu (včetně tohoto 
dne) a dále pak vţdy od konce výnosového období (bez tohoto dne) do následujícího konce 
výnosového období (včetně tohoto dne) („Výnosové období“), úrokovou sazbou 
stanovenou v Doplňku dluhopisového programu. 


Úrokový výnos za kaţdé Výnosové období je splatný zpětně do 15 kalendářních dnů po 
skončení Výnosového období, v souladu s těmito Emisními podmínkami („Den výplaty 
výnosů“). Ve vztahu ke kaţdému jednotlivému Dluhopisu bude úrokový výnos stanovený 
pro kaţdé Výnosové období zaokrouhlen na základě matematických pravidel na dvě 
desetinná místa podle třetího desetinného místa. Výnosové období můţe být roční, pololetní, 
čtvrtletní, nebo měsíční. Výnosové období pro konkrétní Emisi dluhopisů bude stanoveno 
v Doplňku dluhopisového programu. 


Dluhopisy přestanou být úročeny Datem splatnosti dluhopisů, ledaţe by po splnění všech 
podmínek a náleţitostí bylo splacení dluţné částky Emitentem neoprávněně zadrţeno nebo 
odmítnuto po dobu více neţ patnáct pracovních dní („Technická lhůta“). V takovém 
případě bude po uplynutí Technické lhůty nadále nabíhat úrokový výnos při úrokové sazbě 
stanovené zákonem pro úrok z prodlení aţ do dne, kdy Vlastníkům dluhopisů budou 
vyplaceny veškeré k tomu dni splatné částky. Výši úroku z prodlení stanovuje nařízení vlády 
č. 351/2013 Sb. Dle tohoto nařízení úrok z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby 
stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němţ došlo 
k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.  


Částka úrokového výnosu jednoho Dluhopisu za kaţdé období jednoho běţného roku se 
stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu (popřípadě její nesplacené 
části, není-li jmenovitá hodnota splatná jednorázově) a příslušné úrokové sazby (vyjádřené 
desetinným číslem). Částka úrokového výnosu jednoho Dluhopisu za jakékoli období kratší 
jednoho běţného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu 
(popřípadě její nesplacené části, není-li jmenovitá hodnota splatná jednorázově), příslušné 
úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného Zlomku dní, podle konvence 
úročení stanovené v příslušném Doplňku dluhopisového programu. 


5.4.2 Zlomek dní 


Pro účely výpočtu úroku z Dluhopisů pro období kratší jednoho roku se bude mít za to, ţe 
jeden rok obsahuje 360 (tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (dvanácti) měsíců po 30 
(třiceti) dnech, přičemţ v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně 
uplynulých dní (BCK Standard 30E/360) („Zlomek dní“). 


5.5 SPLACENÍ A ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ 


5.5.1 Konečné splacení 


Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení Dluhopisů 
Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno níţe, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů 
splacena jednorázově ke dni konečné splatnosti Dluhopisů, jak je tento den označen 
v příslušném Doplňku dluhopisového programu („Den konečné splatnosti“), a to do 15 
kalendářních dnů („Den výplaty jistiny“), v souladu s těmito Emisními podmínkami 
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a v souladu se Smlouvou s administrátorem, bude-li tato uzavřena. Není-li v příslušném 
Doplňku dluhopisového programu stanoveno, ţe se jedná o Dluhopisy s postupným 
splácením jmenovité hodnoty ve splátkách (Amortizované Dluhopisy), pak bude celá 
jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově do 15 kalendářních dnů („ Den výplaty 
jistiny)“ ode Dne konečné splatnosti dluhopisů. 


5.5.2 Amortizované dluhopisy 


Jmenovitá hodnota Dluhopisů označených v příslušném Doplňku dluhopisového programu 
jako Amortizované Dluhopisy bude splácena postupně ve splátkách, tj. nikoli jednorázově. 


Splacení jmenovité hodnoty bude rozvrţeno do takového počtu splátek, který odpovídá 
počtu Výnosových období takových Dluhopisů. 


Příslušná splátka jmenovité hodnoty bude splatná vţdy spolu s výnosem Dluhopisů v Den 
výplaty úroků příslušného Výnosového období. 


Výše všech dílčích splátek jmenovité hodnoty bude spolu s uvedením jejich příslušného Dne 
výplaty uvedena ve splátkovém kalendáři, který bude tvořit součást příslušného Doplňku 
dluhopisového programu. Bude-li to relevantní, bude takový splátkový kalendář obsahovat 
téţ částku výnosu splatnou spolu se splátkou příslušné části jmenovité hodnoty. 


5.5.3 Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta 


Není-li v Doplňku dluhopisového programu stanoveno jinak, je Emitent oprávněn na základě 
svého rozhodnutí učinit Dluhopisy dané Emise předčasně splatnými, a to oznámením 
Vlastníkům dluhopisů a Vlastníkům kupónů (budou-li vydávány) o předčasné splatnosti. 
Rozhodnutí o předčasné splatnosti se vztahuje vţdy pouze ke konkrétní Emisi dluhopisů. 
Emitent můţe v Doplňku dluhopisového programu určit, ţe předčasné splacení na základě 
rozhodnutí Emitenta bude moci Emitent učinit aţ poté, co uplyne určitá doba od Data emise 
anebo jiného data určeného v Doplňku dluhopisového programu. 


Oznámení Emitenta o předčasné splatnosti Dluhopisů musí obsahovat určení dne, k němuţ 
se Dluhopisy stanou předčasně splatnými („Den předčasné splatnosti“) a musí být 
oznámeno Vlastníkům dluhopisů a Vlastníkům kupónů (budou-li vydávány) způsobem pro 
oznamování dle těchto Emisních podmínek, alespoň 30 dnů před takovým Dnem předčasné 
splatnosti. 


Oznámení Emitenta o předčasné splatnosti je neodvolatelné a zavazuje Emitenta 
k předčasnému splacení všech Dluhopisů dané Emise v souladu s těmito Emisními 
podmínkami a příslušným Doplňkem dluhopisového programu. 


Bylo-li rozhodnuto o předčasné splatnosti konkrétní Emise, budou Dluhopisy dané Emise 
Emitentem splaceny v doposud nesplacené části jmenovité hodnoty Dluhopisů spolu 
s narostlým a dosud nevyplaceným úrokem. 


Pokud k Dluhopisům dané Emise byly vydány Kupóny, musejí spolu s kaţdým Dluhopisem 
být vráceny i všechny k němu náleţející Kupóny, které ještě nejsou splatné, jinak se 
Hodnota nevráceného Kupónu odečte od částky splatné takovému Vlastníkovi dluhopisu 
a bude vyplacena Vlastníkovi kupónu, avšak pouze proti odevzdání příslušného Kupónu. 
Všechny Kupóny náleţející k Dluhopisům, které nejsou spolu s Dluhopisy vráceny, se stávají 
splatnými ke stejnému dni jako všechny Dluhopisy, a to v Hodnotě nevráceného Kupónu. 
„Hodnotou nevráceného Kupónu“ se rozumí poměrná část úrokového výnosu narostlého 
na předčasně splacených Dluhopisech od Data emise (včetně tohoto dne) do Dne 
předčasného splacení Dluhopisů (vyjma tohoto dne). 
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5.5.4 Předčasné splacení z rozhodnutí Vlastníků dluhopisů 


Doplněk dluhopisového programu můţe stanovit, ţe Dluhopisy jsou splatné na ţádost 
Vlastníka dluhopisů přede dnem jejich splatnosti. V takovém případě nebude mít Vlastník 
dluhopisu právo na poměrný úrokový výnos za dané výnosové období, do kterého bude 
spadat datum předčasné splatnosti (s výjimkou situace, kdy Emitent odloţí datum 
poţadované splatnosti – viz níţe). Vlastník dluhopisů bude povinen své rozhodnutí 
o předčasném splacení Dluhopisů oznámit písemně Emitentovi nejpozději devadesát dní 
přede dnem poţadovaného splacení. Emitent můţe v Doplňku dluhopisového programu 
určit, ţe předčasné splacení na ţádost Vlastníka dluhopisů bude zpoplatněno výstupním 
poplatkem a ţe ţádost bude Vlastník dluhopisu moci učinit aţ poté, co uplyne určitá doba od 
Data emise anebo jiného data určeného v Doplňku dluhopisového programu. 


Emitent se zavazuje v případě, ţe Doplněk dluhopisového programu moţnost předčasného 
splacení na ţádost Vlastníka dluhopisu povolí, v souladu s tímto ustanovením o předčasné 
splatnosti uspokojit ţádosti Vlastníků dluhopisů o předčasné splacení aţ do celkové výše 
100.000,- Kč předčasně vyplacené jistiny u jednoho Vlastníka dluhopisů anebo ekvivalentu 
v jiné měně, ve které bude Dluhopis v souladu s Doplňkem dluhopisového programu 
denominován. V případě, ţe celková vyplacená částka dle tohoto ustanovení od Data emise 
přesáhne u jednoho Vlastníka dluhopisu 100.000,- Kč anebo ekvivalentu v jiné měně, ve 
které bude Dluhopis v souladu s Doplňkem dluhopisového programu denominován, je 
Emitent oprávněn v zájmu ochrany své platební schopnosti a svých věřitelů odloţit datum 
splatnosti poţadované Vlastníkem dluhopisů a den splatnosti určit odlišně ode dne 
poţadovaného splacení. Datum splatnosti v takovém případě bude Emitentem určeno 
nejpozději shodně s Dnem konečné splatnosti dluhopisů. Tuto splatnost je Emitent povinen 
stanovit nediskriminačně pro všechny ţadatele tak, aby Emitentem určené odloţené datum 
splatnosti reflektovalo (kromě poţadavku ochrany platební schopnosti a věřitelů Emitenta) 
rovněţ pořadí původně poţadované splatnosti jednotlivými ţadateli. Emitent odloţí datum 
splatnosti vţdy tak, aby spadalo na poslední den Výnosového období anebo datum konečné 
splatnosti Dluhopisu, Vlastník dluhopisu v takovém případě bude mít nárok na celý úrokový 
výnos za všechna daná uplynulá výnosová období v souladu s Emisními podmínkami. Takto 
odloţené datum splatnosti nemůţe Emitent jiţ odloţit. 


V případě, ţe vyplacená částka dle tohoto ustanovení zatím nepřesáhla 100.000,- Kč anebo 
ekvivalentu v jiné měně, ve které bude Dluhopis v souladu s Doplňkem dluhopisového 
programu denominován, a tato hranice tedy nebyla ještě dosaţena při podání ţádosti 
Vlastníka dluhopisu o předčasné splacení, ale při uspokojení takové ţádosti by taková částka 
byla dosaţena, postupuje Emitent obdobně, tedy je oprávněn stanovit datum předčasné 
splatnosti odlišně od data poţadovaného.  


V případě, ţe se Emitent rozhodne z důvodu ochrany platební schopnosti a/nebo věřitelů 
odloţit poţadovanou splatnost Dluhopisu, oznámí tuto skutečnost společně s určeným datem 
splatnosti ţadateli do deseti (10) pracovních dní od doručení ţádosti. Toto oznámení Emitent 
zašle Vlastníku dluhopisu dle své úvahy prostřednictvím doručovacích sluţeb anebo 
prostřednictvím e-mailu. 


V případě Dluhopisů v listinné podobě je Vlastník dluhopisu v případě předčasné splatnosti 
z rozhodnutí Vlastníka dluhopisu povinen odevzdat Dluhopis Emitentovi nejpozději třicet (30) 
dní před datem předčasné splatnosti. 


  


Moţnost dispozice s Dluhopisy, u kterých bylo zaţádáno o předčasné splacení z rozhodnutí 
Vlastníka dluhopisu není do doby předání Dluhopisu Emitentovi v důsledku zaţádání 
o předčasné splacení nijak omezena.  
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5.5.5 Zrušení Dluhopisů nabytých Emitentem 


Dluhopisy odkoupené Emitentem nebo Dluhopisy jinak nabyté Emitentem nezanikají a je na 
uváţení Emitenta, zda je bude drţet ve svém vlastnictví a případně je znovu prodá, či zda 
rozhodne o jejich zániku z titulu splynutí práva a povinnosti. Nerozhodne-li Emitent 
o dřívějším zániku jím vlastněných Dluhopisů podle předchozí věty, zanikají práva 
a povinnosti z Dluhopisů vlastněných Emitentem aţ v okamţiku jejich splatnosti.  


5.5.6 Domněnka splacení 


Je-li pro danou Emisi určen Administrátor, pak v případě, ţe Emitent uhradí Administrátorovi 
celou částku jmenovité hodnoty Dluhopisů a celou částku naběhlých úrokových výnosů, jeţ 
budou splatné v souladu s těmito Emisními podmínkami a příslušným Doplňkem 
dluhopisového programu, pak budou tyto částky pro účely článku 6.5 Splacení a odkoupení 
Dluhopisů těchto Emisních podmínek povaţovány za plně splacené ke dni připsání 
příslušných částek na příslušný účet Administrátora. 


5.6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 


5.6.1 Dispozice s prostředky na účtu u Administrátora 


Je-li pro danou Emisi určen Administrátor, pak s prostředky, které Emitent uhradí na účet 
u Administrátora za účelem výplaty úrokového výnosu z Dluhopisů nebo splacení jmenovité 
hodnoty Dluhopisů není Emitent oprávněn disponovat (s výjimkou úrokových výnosů z nich) 
a Administrátor je v souladu s těmito Emisními podmínkami pouţije k výplatě Vlastníkům 
dluhopisů. 


5.6.2 Měna plateb 


Emitent se zavazuje vyplácet úrokový výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně 
v měně, ve které je v příslušném Doplňku dluhopisového programu denominována 
jmenovitá hodnota Dluhopisů. Úrokový výnos (pokud je relevantní) bude vyplácen 
Vlastníkům dluhopisů nebo Vlastníkům kupónů (jsou-li vydávány) a jmenovitá hodnota 
Dluhopisů bude splacena Vlastníkům dluhopisů za podmínek stanovených těmito Emisními 
podmínkami ve znění příslušného Doplňku dluhopisového programu a příslušnými právními 
předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi. 


V případě, ţe jakákoliv měna nebo národní měnová jednotka, ve které jsou Dluhopisy 
denominovány a/nebo ve které mají být v souladu s příslušným Doplňkem dluhopisového 
programu prováděny platby v souvislosti s Dluhopisy, zanikne a bude nahrazena měnou 
EUR, bude (i) denominace takových Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými 
právními předpisy, a (ii) všechny peněţité závazky z takových Dluhopisů budou automaticky 
a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemţ jako směnný kurz 
předmětné měny nebo národní měnové jednotky na EUR bude pouţit oficiální kurz (tj. pevný 
přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení příslušné 
měny nebo národní měnové jednotky (i) se v ţádném ohledu nedotkne existence závazků 
Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení 
pochybností nebude povaţováno ani za změnu těchto Emisních podmínek nebo Doplňku 
dluhopisového programu příslušných Dluhopisů ani za Případ neplnění dluhů dle těchto 
Emisních podmínek.  


5.6.3 Den výplaty 
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Výplaty úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou Emitentem 
prováděny k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách a v příslušném Doplňku 
dluhopisového programu (Den výplaty výnosů“ nebo „Den výplaty jistiny“ nebo „Den 
předčasné splatnosti“ nebo kaţdý z těchto dní také jen „Den výplaty“). Emitent bude 
výplaty provádět sám, nebo prostřednictvím Administrátora, je-li pro danou Emisi určen. 


Pokud by jakýkoli Den výplaty připadl na den, který není Pracovní den, bude takový Den 
výplaty namísto toho připadat na takový Pracovní den, který je nejblíţe následujícím 
Pracovním dnem, přičemţ Emitent nebude povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné 
částky za jakýkoli časový odklad vzniklý důsledku takového posunu. 


„Pracovním dnem“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí (a) pro Dluhopisy 
denominované v českých korunách jakýkoliv den, kdy jsou otevřeny banky v České republice 
a jsou prováděna vypořádání mezibankovních obchodů v českých korunách, (b) pro 
Dluhopisy denominované v EUR jakýkoliv den, kdy jsou otevřeny banky v České republice 
a jsou prováděna vypořádání devizových obchodů a kdy je zároveň otevřen pro vypořádání 
obchodů systém TARGET. 


5.6.4 Určení práva na obdrţení výplaty související s Dluhopisy 


a) Listinné Dluhopisy 


V případě, ţe nedošlo k oddělení práva na výnos z Dluhopisu, budou oprávněnými osobami, 
kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy z listinných Dluhopisů („Oprávněné 
osoby“), osoby, které budou Vlastníky dluhopisu ke konci příslušného Rozhodného dne. 
Pokud budou vydány Kupóny, budou oprávněnými osobami, kterým bude Emitent vyplácet 
úrokové výnosy z listinných Dluhopisů, osoby („Oprávněné osoby“), které odevzdají 
příslušný Kupón. 


„Rozhodný den“ znamená den, který o třicet kalendářních dnů (nestanoví-li Doplněk 
dluhopisového programu kratší úsek) předchází příslušnému Dni výplaty úroků, přičemţ však 
platí, ţe pro účely zjištění Rozhodného dne se Den výplaty úroku neposouvá, byť by nebyl 
Pracovním dnem.  


V případě Dluhopisů s postupným splácením jmenovité hodnoty (Amortizované Dluhopisy), 
budou oprávněnými osobami, kterým Emitent bude vyplácet příslušnou část jmenovité 
hodnoty listinných Dluhopisů, osoby, které budou Vlastníky dluhopisu ke konci příslušného 
Rozhodného dne („Oprávněné osoby“). 


V případě listinných Dluhopisů budou oprávněnými osobami, kterým Emitent splatí 
jmenovitou hodnotu listinných Dluhopisů osoby („Oprávněné osoby“), které budou 
Vlastníky dluhopisů ke konci příslušného Rozhodného dne. 


Pro účely určení příjemce úrokového výnosu (případně u Amortizovaných dluhopisů 
příslušné části jmenovité hodnoty) a příjemce jmenovité hodnoty nebudou Emitent ani 
Administrátor (je-li pro danou Emisi určen) přihlíţet k převodům Dluhopisů nebo Kupónů 
(budou-li vydávány) oznámeným Emitentovi počínaje dnem bezprostředně následujícím po 
Rozhodném dni (včetně tohoto dne), byť by tento den nebyl Pracovním dnem. 


b) Zaknihované Dluhopisy 


Oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy ze zaknihovaných 
Dluhopisů, jsou v případě, ţe nedošlo k oddělení práva na výnos Dluhopisů, osoby, na 
jejichţ účtu vlastníka v Centrálním depozitáři nebo v evidenci osoby vedoucí evidenci 
navazující na centrální evidenci budou Dluhopisy evidovány ke konci příslušného 
Rozhodného dne („Oprávněné osoby“).  V případě, ţe došlo k oddělení práva na výnos 
pak osoby, na jejichţ účtu vlastníka v Centrálním depozitáři nebo v evidenci osoby vedoucí 
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evidenci navazující na centrální evidenci budou Kupóny evidovány ke konci příslušného 
Rozhodného dne („Oprávněné osoby“). 


V případě Dluhopisů s postupným splácením jmenovité hodnoty (Amortizované Dluhopisy), 
budou oprávněnými osobami, kterým Emitent bude vyplácet příslušnou část jmenovité 
hodnoty zaknihovaných Dluhopisů, osoby, na jejichţ účtu vlastníka v Centrálním depozitáři 
nebo v evidenci osoby vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci budou Dluhopisy 
evidovány ke konci příslušného Rozhodného dne („Oprávněné osoby“).    


Oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu zaknihovaných Dluhopisů, jsou 
osoby, na jejichţ účtu vlastníka v Centrálním depozitáři nebo v evidenci osoby vedoucí 
evidenci navazující na centrální evidenci budou Dluhopisy evidovány ke konci příslušného 
Rozhodného dne („Oprávněné osoby“).    


Pro účely určení příjemce úrokového výnosu (případně u Amortizovaných dluhopisů 
příslušné části jmenovité hodnoty) a příjemce jmenovité hodnoty nebudou Emitent ani 
Administrátor (je-li pro danou Emisi určen) přihlíţet k převodům Dluhopisů nebo Kupónů 
(budou-li vydávány) oznámeným Emitentovi počínaje dnem bezprostředně následujícím po 
Rozhodném dni (včetně tohoto dne), byť by tento den nebyl Pracovním dnem. 


5.6.5 Provádění plateb 


Emitent (Administrátor, je-li pro danou Emisi určen) bude provádět platby v souvislosti 
s Dluhopisy Oprávněným osobám výhradně bezhotovostním převodem na jejich účet vedený 
u banky v České republice, případně na účet vedený v některé ze zemí Evropského 
hospodářského prostoru, Švýcarska a Monaka. Ţádné platby v souvislosti s Dluhopisy 
nebudou prováděny v hotovosti. 


Emitent (Administrátor, je-li pro danou Emisi určen) bude provádět platby Oprávněným 
osobám bezhotovostním převodem na jejich účet podle pokynu, který příslušná Oprávněná 
osoba udělí Emitentovi (Administrátorovi, je-li pro danou Emisi určen) na Korespondenční 
adresu Emitenta (adresu Určené provozovny Administrátora, je-li pro danou Emisi určen) 
věrohodným způsobem nejpozději pět (5) pracovních dnů před příslušným Dnem výplaty. 
Pokyn bude mít formu podepsaného písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem 
nebo podpisy, které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu 
umoţňující Emitentovi (Administrátorovi, je-li pro danou Emisi určen) platbu provést a bude 
v případě právnických osob dále originálem nebo úředně ověřenou kopií platného výpisu 
z obchodního rejstříku příjemce platby ne starší 3 (tří) měsíců (takový pokyn spolu 
s výpisem z obchodního rejstříku, pokud relevantní, a ostatními případně příslušnými 
přílohami dále také jen „Instrukce“). V případě originálů cizích úředních listin nebo 
úředního ověření v cizině se vyţaduje připojení příslušného vyššího nebo dalšího ověření, 
resp. apostily dle Haagské úmluvy o apostile (podle toho, co je relevantní). Instrukce musí 
být v obsahu a formě vyhovující rozumným poţadavkům Emitenta (Administrátora, je-li pro 
danou Emisi určen), přičemţ Emitent (Administrátor, je-li pro danou Emisi určen) bude 
oprávněn vyţadovat dostatečně uspokojivý důkaz o tom, ţe osoba, která Instrukci 
podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový 
důkaz musí být Emitentovi (Administrátorovi, je-li pro danou Emisi určen) doručen spolu 
s Instrukcí. V tomto ohledu bude Emitent (Administrátor, je-li pro danou Emisi určen) 
zejména oprávněn poţadovat (i) předloţení plné moci v případě, ţe Oprávněná osoba bude 
zastupována (v případě potřeby s úředně ověřeným překladem do českého jazyka) a (ii) 
dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby.  


Jakákoliv Oprávněná osoba, která v souladu s jakoukoliv příslušnou mezinárodní smlouvou 
o zamezení dvojího zdanění (jíţ je Česká republika smluvní stranou) uplatňuje nárok na 
daňové zvýhodnění, je povinna doručit Emitentovi (Administrátorovi, je-li pro danou Emisi 
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určen), spolu s Instrukcí jako její nedílnou součást doklad o svém daňovém domicilu 
(v originále nebo úředně ověřené kopii) a další doklady, které si můţe Emitent 
(Administrátor, je-li pro danou Emisi určen) a příslušné daňové orgány vyţádat. V případě 
originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině si Emitent (Administrátor, je-li 
pro danou Emisi určen) můţe vyţádat poskytnutí příslušného vyššího nebo dalšího ověření, 
resp. apostily dle Haagské úmluvy o apostile (podle toho, co je relevantní). Emitent 
(Administrátor, je-li pro danou Emisi určen) můţe dále ţádat, aby veškeré dokumenty 
vyhotovené v cizím jazyce byly opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Pokud 
Instrukce obsahuje všechny náleţitosti podle tohoto článku, je Emitentovi (Administrátorovi, 
je-li pro danou Emisi určen) sdělena v souladu s tímto článkem a ve všech ostatních 
ohledech vyhovuje poţadavkům tohoto článku, je povaţována za řádnou. Bez ohledu na toto 
své oprávnění nebudou Emitent ani Administrátor (je-li pro danou Emisi určen) povinni 
jakkoli prověřovat správnost, úplnost nebo pravost takových Instrukcí a neponesou ţádnou 
odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani 
nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. 


Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dluţnou částku v souvislosti s Dluhopisy nebo Kupóny 
(budou-li vydány) se povaţuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka 
poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí a pokud je v příslušný den 
splatnosti takové částky odepsána z účtu Emitenta (Administrátora, je-li pro danou Emisi 
určen). Pokud kterákoli Oprávněná osoba nedodala Emitentovi (Administrátorovi, je-li pro 
danou Emisi určen) včas řádnou Instrukci v souladu s tímto článkem, pak povinnost 
Emitenta zaplatit jakoukoli dluţnou částku se povaţuje vůči takové Oprávněné osobě za 
splněnou řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu 
s řádnou Instrukcí a pokud je nejpozději do 5 (pěti) Pracovních dnů ode dne, kdy Emitent 
(Administrátor, je-li pro danou Emisi určen) obdrţel řádnou Instrukci, odepsána z účtu 
Emitenta (Administrátora, je-li pro danou Emisi určen). 


Emitent ani Administrátor, je-li pro danou Emisi určen, nejsou odpovědni za zpoţdění 
výplaty jakékoli dluţné částky způsobené tím, ţe (i) Oprávněná osoba včas nedodala řádnou 
Instrukci nebo další dokumenty nebo informace poţadované v tomto článku, (ii) taková 
Instrukce, dokumenty nebo informace byly neúplné, nesprávné nebo nepravé nebo (iii) 
takové zpoţdění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent nebo Administrátor 
ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká ţádný nárok na jakýkoli doplatek či 
úrok nebo jiný výnos za takto způsobený časový odklad příslušné platby. 


5.7 ZDANĚNÍ 


Výplaty z Dluhopisů budou prováděny beze sráţky daní nebo poplatků jakéhokoli druhu, 
ledaţe provedení takové sráţky bude vyţadováno právními předpisy účinnými ke dni 
příslušné platby. Bude-li provedení jakékoli takové sráţky daní nebo poplatků vyţadováno 
právními předpisy účinnými ke dni příslušné platby, není Emitent ani Administrátor povinen 
hradit Vlastníkům dluhopisů ţádné další částky jako náhradu těchto sráţek daní nebo 
poplatků. 
Následující údaje o zdaňování příjmů, resp. výnosů z Dluhopisů, jsou účinné v České 
republice ke dni vyhotovení Emisních podmínek a týkají se pouze českých daňových 
rezidentů, vychází z interpretace Emitenta a nemusí být beze zbytku správné, úplné 
a relevantní pro kaţdého Vlastníka Dluhopisů. Veškeré uváděné informace se mohou měnit 
v závislosti na změnách v právních předpisech nebo změnách v jejich výkladu. Emitent 
nepřebírá ţádnou odpovědnost za jednání jakékoliv osoby v důsledku spolehnutí se na 
správnost, úplnost a relevantnost zde uvedených informací. Text níţe neřeší moţné dopady 
v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 
Daňové právní předpisy členského státu investora a daňové právní předpisy země sídla 
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Emitenta mohou mít dopad na příjem plynoucí z Dluhopisů. 


5.7.1 Úrok 


a) Úrok (zahrnující jak úrokový příjem, resp. výnos, tak příjem, resp. výnos ve formě 
rozdílu mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu vyplácenou při splatnosti, případně při 
předčasné splatnosti, a jeho niţším Emisním kurzem, dále jen „úrok“) vyplácený 
fyzické osobě, podléhá sráţkové dani. Sazba této sráţkové daně dle českých 
daňových předpisů činí 15 %. 


b) Úrok vyplácený právnické osobě (resp. útvaru, který podléhá zdanění jako by byl 
právnickou osobou), nepodléhá sráţkové dani, ale tvoří součást obecného základu 
daně a podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 19 % (běţná sazba daně), 
5 % (sazba daně pro některé investiční fondy) nebo 0 % (sazba daně mj. pro fondy 
penzijních společností). 


5.7.2 Zisky/ztráty z prodeje 


a) Zisky z prodeje dluhopisů realizované fyzickou osobou, nepodléhají sráţkové dani, 
ale obecně se zahrnují do obecného základu daně z příjmu fyzických osob se sazbou 
15 % popřípadě 23 %8. Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u nepodnikajících fyzických 
osob (osoba nemá dluhopis zahrnutý do obchodního majetku) obecně daňově 
neúčinné, ledaţe jsou v témţe zdaňovacím období zároveň vykázány zdanitelné zisky 
z prodeje jiných cenných papírů; v tom případě je moţné ztráty z prodeje dluhopisů 
aţ do výše zisků z prodeje ostatních cenných papírů povaţovat za daňově účinné 
(tzn. fyzická osoba nepodnikatel nemůţe vykázat celkovou ztrátu z prodeje cenných 
papírů v daném roce). 


b) Příjmy z prodeje dluhopisů u fyzických osob, které nemají dluhopis zahrnut 
v obchodním majetku, mohou být za určitých podmínek osvobozeny od daně 
z příjmů, pokud mezi nabytím a prodejem dluhopisů uplyne doba alespoň 3 let. 
Osvobozeny od daně z příjmů jsou dále příjmy z prodeje dluhopisů, které nejsou 
zahrnuty v obchodním majetku, pokud úhrn z prodeje cenných papírů v příslušném 
roce nepřesáhl 100 tis. Kč. 


c) Zisky z prodeje dluhopisů realizované právnickou osobou (resp. útvaru, který 
podléhá zdanění jako by byl právnickou osobou), nepodléhají sráţkové dani, ale 
zahrnují se do obecného základu daně z příjmů právnických osob v sazbě 19 % 
(běţná sazba daně), 5 % (sazba daně pro některé investiční fondy) nebo 0 % (sazba 
daně mj. pro fondy penzijních společností). Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u této 
kategorie osob obecně daňově účinné. 


5.8 PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ V PŘÍPADECH NEPLNĚNÍ 
POVINNOSTÍ  


5.8.1 Případy neplnění povinností  


Pokud nastane kterákoli z níţe uvedených skutečností a taková skutečnost bude trvat (kaţdá 
z takových skutečností dále jen „Případ neplnění povinností“): 


a) Prodlení s peněţitým plněním 


                                                      
8
 Daňový základ přesahující 48násobek průměrné mzdy (pro rok 2021 částku 1 701 100 Kč) se daní sazbou 23 %. 
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Jakákoli platba související s Dluhopisy nebo Kupóny (jsou-li vydávány) nebude provedena 
v souladu s těmito Emisními podmínkami a takové porušení zůstane nenapraveno déle neţ 
dvacet Pracovních dnů ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn 
kterýmkoliv Vlastníkem dluhopisů dopisem doručeným Emitentovi nebo na adresu Určené 
provozovny Administrátora (je-li určen);  


b) Porušení jiných povinností z Emisních podmínek 


Emitent nesplní nebo nedodrţí jakoukoli svou podstatnou povinnost (jinou neţ povinnost 
uvedenou výše v odst. (a) tohoto článku vyplývající z těchto Emisních podmínek a takové 
porušení zůstane nenapraveno déle neţ šedesát dnů ode dne, kdy byl Emitent na tuto 
skutečnost písemně upozorněn kterýmkoli Vlastníkem dluhopisu (který nebyl k takovému 
datu splacen, odkoupen nebo zrušen) dopisem doručeným Emitentovi nebo Administrátorovi 
do místa Určené provozovny (je-li určen);  


c) Neplnění ostatních dluhů Emitenta (Cross-Default) 


Jakékoli Dluhy Emitenta (i) nebudou uhrazeny ve splatnosti nebo během původně stanovené 
dodatečné lhůty splatnosti (tzv. grace period) nebo náhradní lhůty dodatečně dohodnuté 
s věřitelem, popř. nedojde k jiné dohodě s věřitelem o době splatnosti těchto Dluhů, nebo 
(ii) jakýkoli takový Dluh bude prohlášen za splatný před původním datem splatnosti 
v důsledku existence případu porušení (jak je definován v příslušné smlouvě, jejíţ stranou je 
Emitent). Případ porušení dle tohoto odst. nenastane, pokud úhrnná výše Dluhů dle bodu (i) 
nebo (ii) je v případě Emitenta niţší neţ 30 mil. Kč (slovy: třicet milionů korun českých) 
(nebo ekvivalent uvedené částky v jiné měně nebo měnách). Případ porušení uvedený 
v tomto odst. rovněţ nenastane, kdyţ Emitent v dobré víře a řádně namítá zákonem 
předepsaným způsobem neexistenci povinnosti plnit co do její výše nebo důvodu a platbu 
uskuteční ve lhůtě uloţené pravomocným rozhodnutím příslušného soudu nebo jiného 
orgánu, kterým byl uznán povinným tuto povinnost plnit. 


„Dluhy“ znamenají pro účely tohoto odstavce jakýkoli dluh Emitenta vyplývající z (i) 
bankovních a jiných úvěrů a půjček a k nim náleţejících příslušenství, (ii) všech ostatních 
forem dluhového financování, (iii) swapových smluv, termínovaných měnových a úrokových 
obchodů a ostatních derivátů a (iv) jakýchkoli ručení poskytnutých Emitentem; 


d) Platební neschopnost, likvidace, insolvence apod. 


Nastane jakákoli níţe uvedená událost: (i) Emitent se stane platebně neschopným, zastaví 
platby svých dluhů a/nebo není schopen po delší dobu, tj. déle neţ 3 měsíce, plnit své 
splatné dluhy, nebo (ii) je jmenován insolvenční správce nebo likvidátor ve vztahu 
k Emitentovi nebo k jakékoli části jeho majetku, aktiv nebo příjmů, nebo (iii) Emitent na 
sebe podá insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo (iv) bude zjištěn úpadek nebo 
hrozící úpadek Emitenta jakýmkoli soudem, nebo (v) příslušným soudem bude vydáno 
pravomocné rozhodnutí nebo bude přijato platné usnesení o zrušení Emitenta s likvidací, 
nebo (vi) bude realizováno zástavní nebo jiné obdobné právo třetí osoby, které by omezilo 
právo Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jehoţ celková 
hodnota přesahuje v případě Emitenta částku 100 mil. Kč (slovy: sto milionů korun českých) 
(nebo její ekvivalent v jakékoli jiné měně), nebo (vii) bude realizováno exekuční řízení na 
majetek Emitenta pro vymoţení pohledávky, jejíţ celková hodnota přesahuje částku 100 mil. 
Kč (slovy: sto milionů korun českých) (nebo ekvivalent v jakékoliv jiné měně);  


e) Přeměny 


V důsledku přeměny Emitenta, kde bude Emitent vystupovat jako zúčastněná osoba 
(zejména sloučení, splynutí, převod jmění na společníka, rozdělení či odštěpení), nebo 
převodu obchodního závodu či jeho části přejdou dluhy z Dluhopisů na osobu, která 
výslovně nepřijme (právně platným a vynutitelným způsobem) všechny dluhy Emitenta 
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vyplývající z Dluhopisů, s výjimkou případů, kdy (i) takové převzetí dluhů Emitenta 
z Dluhopisů vyplývá ze zákona (přičemţ o tomto účinku takového sloučení, splynutí, 
rozdělení nebo převodu podniku či jeho části není rozumných pochyb); nebo (ii) Schůze 
předem takovou přeměnu Emitenta nebo převod obchodního závodu či jeho části schválí;  


f) Změna předmětu podnikání 


Emitent přestane být z vlastního rozhodnutí nebo z rozhodnutí příslušného orgánu či soudu 
oprávněn vykonávat podnikatelskou činnost a/nebo Emitent pozbyde jakékoli povolení, 
souhlasy a licence, které jsou nezbytné k vykonávání jeho hlavní podnikatelské činnosti nebo 
taková povolení, souhlasy či licence přestanou být platné a účinné a Emitent nezajistí 
nápravu ve lhůtě 60 (šedesát) dnů ode dne, kdy došlo k pozbytí nebo ukončení platnosti 
a účinnosti takových povolení;  


g) Porušení soudních rozhodnutí 


Emitent je v prodlení s plněním peněţitého dluhu převyšujícího částku 100 mil. Kč (slovy: sto 
milionů korun českých) (nebo ekvivalent uvedené částky v jiné měně nebo měnách), který 
mu byl uloţen na základě vykonatelného soudního, rozhodčího nebo správního rozhodnutí či 
jiného opatření s obdobnými účinky po dobu delší neţ 30 (třicet) kalendářních dnů; 


pak: 


můţe kterýkoli Vlastník dluhopisu dle své úvahy písemným oznámením určeným Emitentovi 
a doručeným Emitentovi na jeho Korespondenční adresu (Administrátorovi na adresu Určené 
provozovny, je-li určen), („Oznámení o předčasném splacení“) poţádat o předčasné 
splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jejichţ je vlastníkem, a dosud nevyplaceného 
narostlého úroku na těchto Dluhopisech v souladu s těmito Emisními podmínkami, ke Dni 
předčasné splatnosti a Emitent je povinen takové Dluhopisy (spolu s narostlým a dosud 
nevyplaceným úrokovým výnosem) takto splatit v souladu s článkem 5.8.2 těchto Emisních 
podmínek. Pokud k Dluhopisům dané Emise byly vydány Kupóny, musejí spolu s kaţdým 
Dluhopisem být vráceny i všechny k němu náleţející Kupóny, které ještě nejsou splatné, 
jinak se Hodnota nevráceného kupónu odečte od částky splatné takovému Vlastníkovi 
dluhopisu a bude vyplacena takovému Vlastníkovi dluhopisu, avšak pouze proti odevzdání 
příslušného Kupónu. Všechny Kupóny náleţející k Dluhopisu, jehoţ se Oznámení 
o předčasném splacení týká, a které nejsou spolu s Dluhopisem vráceny, se stávají 
splatnými ke stejnému dni jako příslušný Dluhopis, a to v Hodnotě nevráceného kupónu. 


5.8.2 Splatnost předčasně splatných Dluhopisů 


Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Vlastníkovi dluhopisů dle článku 5.8.1 těchto 
Emisních podmínek se stávají splatnými do 90 (devadesáti) dnů po dni, ve kterém Vlastník 
dluhopisů doručil Emitentovi nebo Administrátorovi do Určené provozovny (je-li určen) 
příslušné Oznámení o předčasném splacení určené Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů 
takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „Den předčasné splatnosti 
dluhopisů“). 


5.8.3 Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů 


Oznámení o předčasném splacení můţe být jednotlivým Vlastníkem dluhopisů vzato zpět, 
avšak jen ve vztahu k jím vlastněným Dluhopisům a jen pokud takové odvolání je 
adresováno Emitentovi a doručeno Emitentovi na jeho Korespondenční adresu 
(Administrátorovi na adresu Určené provozovny, je-li určen) dříve, neţ se příslušné částky 
stávají podle předchozího článku 6.8.2 těchto Emisních podmínek splatnými. Zpětvzetí 
Oznámení o předčasném splacení však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení 
ostatních Vlastníků dluhopisů. 
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5.8.4 Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů 


Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku 5.8 se jinak přiměřeně pouţijí 
ustanovení článku 5.6 těchto Emisních podmínek.  


 


 


5.9 PROMLČENÍ 


Práva z Dluhopisů a z Kupónů se promlčují uplynutím tří (3) let ode dne, kdy mohla být 
poprvé uplatněna. 


5.10 ADMINISTRÁTOR 


5.10.1 Administrátor a Určená provozovna 


Nestanoví-li příslušný Doplněk dluhopisového programu jinak, pak bude činnosti 
administrátora spojené s výplatami úrokových či jiných výnosů v souvislosti s Dluhopisy 
a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů zajišťovat Emitent vlastními silami. Emitent však 
můţe pro konkrétní Emisi pověřit výkonem činnosti administrátora spojených se splacením 
Dluhopisů třetí osobu s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti, v takovém případě 
bude tato osoba uvedena v příslušném Doplňku dluhopisového programu 
(„Administrátor“), a to na základě smlouvy o správě emise a obstarání plateb („Smlouva 
s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem, bude-li uzavřena, bude 
k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů a Vlastníkům kupónů (jsou-li vydávány) 
způsobem uvedeným v čl. 5.11 Emisních podmínek. 


Bude-li pro danou Emisi určen Administrátor, pak bude v Doplňku dluhopisového programu 
stanovena určená provozovna Administrátora („Určená provozovna“). 


5.10.2 Další a jiný Administrátor a Určená provozovna 


Emitent, resp. Administrátor (je-li jmenován) na základě Smlouvy s administrátorem, můţe 
kdykoli určit jinou nebo další Určenou provozovnu. 


Emitent si vyhrazuje právo po jmenování Administrátora jmenovat jiného nebo dalšího 
Administrátora. Před vydáním jakékoli konkrétní Emise dluhopisů budou případná jiná či 
další Určená provozovna a jmenování nebo změna Administrátora uvedeny v příslušném 
Doplňku dluhopisového programu. 


Pokud dojde ke jmenování nebo změně Administrátora nebo ke změně Určené provozovny 
u jiţ vydané konkrétní Emise dluhopisů, oznámí Emitent (prostřednictvím Administrátora, je-
li jmenován) Vlastníkům Dluhopisů jakoukoliv změnu Určené provozovny a/nebo jmenování 
nebo změnu Administrátora stejným způsobem, jakým uveřejnil Emisní podmínky dané 
Emise dluhopisů, a jakákoliv taková změna nabude účinnosti uplynutím lhůty 15 (patnácti) 
kalendářních dnů ode dne takového oznámení pokud v takovém oznámení není stanoveno 
pozdější datum účinnosti. V kaţdém případě však jakákoliv změna, která by jinak nabyla 
účinnosti méně neţ 30 (třicet) kalendářních dní před Dnem výplaty jakékoliv částky 
v souvislosti s Dluhopisy či Kupóny (budou-li vydávány) nabude účinnosti 30. (třicátým) 
dnem po takovém Dni výplaty. Pokud se tato změna dotkne postavení nebo zájmů Vlastníků 
Dluhopisů, musí o takové změně rozhodnout Schůze. 


5.10.3 Vztah Administrátora a Vlastníků dluhopisů 
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Pokud Emitent jmenuje Administrátora, bude Administrátor v souvislosti s plněním 
povinností vyplývajících ze Smlouvy s administrátorem mezi Emitentem a Administrátorem 
(jiným neţ Emitentem) jednat jako zástupce Emitenta a nebude v ţádném právním vztahu 
s Vlastníky Dluhopisů. 


5.10.4 Změny a vzdání se nároků 


Je-li pro danou Emisi určen Administrátor, pak se Emitent a Administrátor mohou bez 
souhlasu Vlastníků dluhopisů dohodnout na (i) jakékoli změně kteréhokoli ustanovení 
Smlouvy s administrátorem, pokud jde výlučně o změnu formální, vedlejší nebo technické 
povahy, je-li provedena k opravě zřejmého omylu nebo je vyţadována platnou právní 
úpravou a (ii) jakékoli jiné změně a vzdání se nároků z jakéhokoli porušení některého 
z článků Smlouvy s administrátorem, které se netýká postavení nebo zájmů Vlastníků 
dluhopisů a zároveň nezpůsobí Vlastníkům dluhopisů újmu. 


5.11 OZNÁMENÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ DOKUMENTŮ 


Jakékoli oznámení Vlastníkům dluhopisů dle Emisních podmínek bude platné, pokud bude 
uveřejněno v českém jazyce na webových stránkách Emitenta, www.aequitascapital.eu 
v sekci “Dluhopisy“, v níţ Emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných dluhopisech. 


Stanoví-li kogentní právní předpisy pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto 
Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení povaţováno za platně uveřejněné 
jeho uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, ţe bude některé 
oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení povaţovat 
datum jeho prvního uveřejnění. 


Jakékoli oznámení Emitentovi ve smyslu těchto Emisních podmínek bude řádně učiněno, 
pokud bude doručeno v elektronické podobě do datové schránky Emitenta IDDS: p7kpy99 
nebo písemně na adresu Emitenta: Na Bělidle 997/15, Praha 5 („Korespondenční 
adresa“) nebo na jakoukoli jinou adresu, jeţ bude Vlastníkům dluhopisů oznámena 
způsobem popsaným v tomto článku. 


Na webových stránkách Emitenta, www.aequitascapital.eu v sekci “Dluhopisy“ budou rovněţ 
uveřejněny veškeré dokumenty, na jejichţ zveřejnění odkazují tyto Emisní podmínky. 


5.12 SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ 


5.12.1 Svolání Schůze 


Emitent můţe svolat schůzi Vlastníků dluhopisů („Schůze“), je-li to třeba k rozhodnutí 
o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami 
příslušným Doplňkem dluhopisového programu a platnými právními předpisy. Vlastník 
dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů mohou svolat Schůzi pouze v případech uvedených níţe 
v článku 5.12.2 těchto Emisních podmínek, tj. v případech, kdy Emitent porušil svoji 
povinnost a Schůzi v případech uvedených v článku 5.12.2 těchto Emisních podmínek 
nesvolal. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, pokud příslušné právní 
předpisy nestanoví jinak. Náklady spojené s účasti na Schůzi si hradí kaţdý účastník sám. 
Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je povinen nejpozději 
v den oznámení konání Schůze (viz článek 5.12.3 těchto Emisních podmínek) (i) doručit 
Emitentovi a Administrátorovi, je-li pro danou Emisi určen ţádost o obstarání dokladu 
o počtu všech Dluhopisů v Emisi, jichţ se schůze týká, opravňujících k účasti na jím, resp. 
jimi, svolávané Schůzi, tj. výpis z příslušné evidence Emise dluhopisů, a (ii) tam, kde to je 
relevantní, uhradit Emitentovi (Administrátorovi, je-li pro danou Emisi určen) zálohu na 



http://www.aequitascapital.eu/

http://www.aequitascapital.eu/
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náklady související s jeho sluţbami ve vztahu ke Schůzi. Řádné a včasné doručení ţádosti dle 
výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii) výše jsou předpokladem 
pro platné svolání Schůze. Svolává-li Schůzi Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, je 
Emitent povinen poskytnout k tomu veškerou potřebnou součinnost.  


5.12.2 Svolání Schůze Emitentem 


Emitent je povinen bez zbytečného odkladu svolat Schůzi a vyţádat si jejím prostřednictvím 
stanovisko Vlastníků dluhopisů v případech uvedených níţe v tomto článku („Změny 
zásadní povahy“): 


 (a) návrhu změn Emisních podmínek, pokud se souhlas Schůze k takové změně či 
změnám vyţaduje; 


(b) návrhu na přeměnu Emitenta; 


(c) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímţ základě dochází k dispozici s obchodním 
závodem nebo jeho částí, bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za 
předpokladu, ţe můţe být ohroţeno řádné a včasné splacení Dluhopisu nebo vyplacení 
výnosu Dluhopisu; 


(d) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle neţ šedesát 
dnů ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno.  


5.12.3 Oznámení o svolání Schůze 


Svolavatel oznámí konání Schůze způsobem stanoveným v článku 5.11 těchto Emisních 
podmínek, a to ve lhůtě nejpozději patnáct kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Je-
li svolavatelem Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání 
Schůze doručit Emitentovi na jeho Korespondenční adresu (adresu Určené provozovny, je-li 
pro danou Emisi určen Administrátor) nejpozději 30 kalendářních dnů před navrhovaným 
datem schůze, aby Emitent mohl zajistit uveřejnění oznámení způsobem stanoveným 
v článku 5.11těchto Emisních podmínek, a to ve lhůtě nejpozději patnáct kalendářních dnů 
přede dnem konání Schůze. 


Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) údaje nutné k jednoznačné 
identifikaci Emitenta, (ii) označení Dluhopisů, jichţ se má Schůze týkat, minimálně v rozsahu 
název Dluhopisu, Datum emise a ISIN, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemţ 
místem konání Schůze můţe být pouze Praha, datum konání Schůze musí připadat na den, 
který je Pracovním dnem a hodina konání Schůze nesmí být dříve neţ v 9:00 hod. a později 
neţ v 17:00 hod., (iv) program jednání Schůze, včetně případného návrhu změny Emisních 
podmínek a jejich zdůvodnění a včetně úplných návrhů usnesení k jednotlivým bodům 
jednání a (v) den, který je Rozhodným dnem pro účast na Schůzi. Záleţitosti, které nebyly 
zařazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze na této Schůzi rozhodnout jen za 
účasti a se souhlasem všech Vlastníků dluhopisů. Odpadne-li důvod pro svolání Schůze, 
odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána. 


5.12.4 Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní 


Zaknihované dluhopisy 


Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní („Osoba oprávněná k účasti na Schůzi“) 
pouze ten Vlastník dluhopisů, který byl evidován jako Vlastník dluhopisů v evidenci 
u Centrálního depozitáře ke konci sedmého dne předcházejícího den konání příslušné Schůze 
(„Rozhodný den pro účast na Schůzi“), případně ta osoba, která prokáţe potvrzením od 
osoby, na jejímţ účtu byl příslušný počet Dluhopisů evidován v evidenci Centrálního 
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depozitáře v Rozhodný den pro účast na Schůzi, ţe je Vlastníkem dluhopisů a tyto jsou 
evidovány na účtu prvé uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení 
dle předešlé věty musí být o obsahu a ve formě věrohodné pro Emitenta (Administrátora, je-
li pro danou Emisi určen). K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro 
účast na Schůzi se nepřihlíţí. 


Listinné Dluhopisy 


V případě vydání Dluhopisu v listinné podobě je oprávněna se Schůze účastnit a hlasovat na 
ní pouze osoba („Osoba oprávněná k účasti na Schůzi“), která byla Vlastníkem 
dluhopisu sedmý den předcházející den konání Schůze („Rozhodný den pro účast na 
Schůzi“), přičemţ příslušná osoba musí být uvedena v seznamu Vlastníku dluhopisů k 
počátku Rozhodného dne pro účast na Schůzi. K převodům listinných Dluhopisů na řad 
oznámeným Emitentovi v průběhu Rozhodného dne a po Rozhodném dni pro účast na 
Schůzi se nepřihlíţí. 


Hlasovací právo 


Osoba oprávněná k účasti na Schůzi má takový počet hlasů z celkového počtu hlasů, který 
odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů, které vlastnila k Rozhodnému dni 
pro účast na Schůzi, a celkovou nesplacenou jmenovitou hodnotou vydaných a nesplacených 
Dluhopisů. S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na 
Schůzi a které nebyly Emitentem zrušeny ve smyslu těchto Emisních podmínek, není spojeno 
hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Rozhoduje-li 
Schůze o odvolání Společného zástupce, nemůţe Společný zástupce (je-li Osobou 
oprávněnou k účasti na schůzi) vykonávat hlasovací právo spojené s Dluhopisy, které 
vlastní, a jeho hlasovací práva se nezapočítávají do celkového počtu hlasů nutných k tomu, 
aby Schůze byla schopna se usnášet. 


Účast dalších osob na Schůzi 


Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. 
Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze zástupci Administrátora (je-li pro danou Emisi 
určen), Společný zástupce (není-li jinak Osobou oprávněnou k účasti na schůzi) a hosté 
přizvaní Emitentem a/nebo Administrátorem (je-li pro danou Emisi určen). 


5.12.5 Průběh Schůze a rozhodování Schůze 


Usnášeníschopnost 


Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Osoby oprávněné k účasti na Schůzi, které 
byly k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi Vlastníky dluhopisů, jejichţ jmenovitá hodnota 
představuje více neţ 30 % (třicet procent) celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud 
nesplacených Dluhopisů. Není-li Schůze, která má rozhodovat o změně Emisních podmínek, 
schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní Schůzi tak, aby se 
konala do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní 
Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastníkům dluhopisů nejpozději do 
patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Náhradní Schůze je schopna se 
usnášet bez ohledu na podmínky uvedené v první větě tohoto článku. 


Před zahájením Schůze poskytne Emitent, sám nebo prostřednictvím Administrátora (je-li 
pro danou Emisi určen), informaci o počtu všech Dluhopisů, ohledně nichţ jsou Osoby 
oprávněné k účasti na Schůzi v souladu s těmito Emisními podmínkami oprávněny se Schůze 
účastnit a hlasovat na ní. Vlastní Dluhopisy ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro 
účast na schůzi se pro účely tohoto článku nezapočítávají. 


Předseda Schůze 
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Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané 
Vlastníkem dluhopisů nebo Vlastníky dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou 
hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi, přičemţ do zvolení předsedy 
předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem a volba předsedy musí být prvním bodem 
programu Schůze, kterou nesvolává Emitent. 


Společný zástupce 


K datu Základního prospektu není ustanoven společný zástupce ve smyslu § 24 Zákona 
o dluhopisech. Schůze můţe usnesením ve vztahu ke kaţdé Emisi dluhopisů zvolit fyzickou 
nebo právnickou osobu za společného zástupce podle ustanovení § 24, odst. 1 Zákona 
o dluhopisech („Společný zástupce“). Takového Společného zástupce můţe Schůze 
odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. 
V případě ustanovení Společného zástupce budou smlouvy upravující tuto formu zastoupení 
zveřejněny na webových stránkách Emitenta www.aequitascapital.eu. v sekci “Dluhopisy“. 


V případě ustanovení je Společný zástupce v souladu s § 24 odst. 8 Zákona o dluhopisech 
oprávněn:  


a) uplatňovat ve prospěch Vlastníků dluhopisů všechna práva spojená s Dluhopisy, 


b) kontrolovat plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta, 


c) činit ve prospěch Vlastníků dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy. 


Při výkonu oprávnění podle bodů a) aţ c) předchozího odstavce se na Společného zástupce 
hledí, jako by byl věřitelem kaţdé pohledávky kaţdého Vlastníka dluhopisů. V rozsahu, 
v jakém uplatňuje práva spojená s Dluhopisy Společný zástupce, nemohou Vlastníci 
dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně, tím není dotčeno právo Vlastníků dluhopisů 
rozhodnout o změně v osobě Společného zástupce. 


Rozhodne-li Schůze o jmenování nebo o změně Společného zástupce, je Emitent tímto 
rozhodnutím vázán. Rozhodnutí Schůze musí obsahovat údaje nutné k identifikaci 
Společného zástupce a jeho označení jako Společného zástupce. Společný zástupce je vţdy 
vázán rozhodnutím Vlastníků dluhopisů přijatým na Schůzi alespoň prostou většinou hlasů 
ohledně toho, jak má vykonávat práva z příslušné Emise dluhopisů. 


Při výkonu své funkce je Společný zástupce povinen jednat s odbornou péčí, zejména jednat 
kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Vlastníků dluhopisů. Společný 
zástupce vykonává veškerá práva věřitele v souladu s Emisními podmínkami nebo písemnou 
smlouvou uzavřenou s Emitentem. 


Rozhodování Schůze 


Schůze o předloţených otázkách rozhoduje formou usnesení. Usnesení, jímţ se (i) schvaluje 
návrh podle článku 5.12.2 (a) (změna Emisních podmínek) těchto Emisních podmínek nebo 
(ii) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů 
přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi. K přijetí ostatních usnesení stačí prostá 
většina hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi. 


Odročení Schůze 


Pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze 
usnášeníschopná, pak 


(i) v případě, ţe byla svolána na ţádost Vlastníka dluhopisů nebo Vlastníků dluhopisů, bude 
taková Schůze bez dalšího rozpuštěna a (ii) v případě, ţe byla svolána Emitentem, bude 
taková Schůze odročena na dobu a místo, které určí předseda této Schůze. O konání 
náhradní Schůze platí obdobně ustanovení o konání řádné Schůze.  



http://www.aequitascapital.eu/





 
 


Stránka 45 z 63  


Zápis z jednání 


O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby ve 
lhůtě třiceti dnů ode dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména 
usnesení, která taková Schůze přijala. Pokud je svolavatelem Schůze Vlastník dluhopisů 
nebo Vlastníci dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě třiceti 
dnů ode dne konání Schůze rovněţ Emitentovi na Korespondenční adresu Emitenta 
(Administrátorovi na adresu Určené provozovny, byl-li pro danou Emisi určen). Emitent je 
povinen do třiceti dnů ode dne konání Schůze zpřístupnit sám nebo prostřednictvím jím 
pověřené osoby (zejména Administrátora, je-li pro danou Emisi určen) všechna rozhodnutí 
Schůze, a to způsobem, kterým zpřístupnil tyto Emisní podmínky. 


Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. 
Ustanovení článku 5.12.6 těchto Emisních podmínek o povinnosti vyhotovení notářských 
zápisů tím není dotčeno. 


Společná Schůze 


Vydal-li Emitent v rámci Dluhopisového programu více neţ jednu Emisi Dluhopisů, můţe 
k projednání Změn zásadní povahy dle článku 5.12.2 písm. (a) aţ (d) svolat společnou 
schůzi Vlastníků dluhopisu všech Emisí dluhopisů. Na společnou Schůzi se pouţijí obdobně 
ustanovení o Schůzi s tím, ţe usnášeníschopnost, počet hlasů Osob oprávněných k účasti na 
Schůzi a přijetí usnesení takové Schůze se posuzuje odděleně podle jednotlivých Emisí 
dluhopisů jako v případě Schůze Vlastníků dluhopisu kaţdé takové Emise. V notářském 
zápisu ze společné Schůze, která přijala usnesení o Změně zásadní povahy, musí být počty 
kusů Dluhopisů u kaţdé Osoby oprávněné k účasti na Schůzi rozlišeny podle jednotlivých 
Emisí dluhopisů. 


5.12.6 Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze 


Jestliţe Schůze souhlasila se Změnami zásadní povahy, pak Osoba oprávněná k účasti na 
Schůzi, která podle zápisu z této Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze 
nebo se příslušné Schůze nezúčastnila („Ţadatel“), můţe do 30 (třiceti) dnů od zpřístupnění 
usnesení příslušné Schůze poţadovat vyplacení doposud nevyplacené části jmenovité 
hodnoty Dluhopisu včetně poměrného výnosu z Dluhopisu, jichţ byla vlastníkem 
k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamţiku nezcizila. 


Toto právo musí být Ţadatelem uplatněno, do třiceti dnů ode dne zpřístupnění usnesení 
Schůze podle článku 5.11 těchto Emisních podmínek, písemným oznámením („Ţádost“) 
určeným Emitentovi a doručeným Emitentovi na Korespondenční adresu Emitenta 
(Administrátorovi na adresu Určené provozovny, byl-li pro danou Emisi určen), jinak zaniká. 
Výše uvedené částky se stávají splatnými třicet dní po dni, kdy byla Ţádost doručena 
Administrátorovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních 
podmínkách, také „Den předčasné splatnosti dluhopisů“). 


Pokud Schůze projednávala některou ze Změn zásadní povahy, musí být o účasti na Schůzi 
a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský zápis. Pokud Schůze s některou z těchto Změn 
zásadní povahy souhlasila, uvedou se v notářském zápisu jména těch Vlastníků dluhopisů, 
kteří se Změnou zásadní povahy souhlasili, a počty kusů Dluhopisů, které kaţdý z těchto 
Vlastníků dluhopisů měl ve svém vlastnictví k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi. 


Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů 


Nesouhlasí-li Schůze se Změnami zásadní povahy uvedenými v článku 5.12.2 písm. (a) aţ 
(d) těchto Emisních podmínek, pak můţe Schůze současně rozhodnout o tom, ţe pokud 
bude Emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je Emitent povinen předčasně splatit 
těm Vlastníkům dluhopisů, kteří o to poţádají („Ţadatel“), doposud nevyplacené části 
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jmenovité hodnoty Dluhopisu včetně poměrného výnosu z Dluhopisu, v souladu s těmito 
Emisními podmínkami. 


Ţádost dle předchozí věty je třeba učinit do třiceti dnů ode dne zpřístupnění usnesení 
Schůze podle článku 5.11 těchto Emisních podmínek písemným oznámením („Ţádost“) 
určeným Emitentovi a doručeným Emitentovi na Korespondenční adresu Emitenta 
(Administrátorovi na adresu Určené provozovny, byl-li pro danou Emisi určen). Emitent je 
povinen v takovém případě splatit Ţadateli příslušnou částku způsobem a na místě, které 
pro splacení Dluhopisu stanoví tyto Emisní podmínky nejpozději do třiceti dní ode dne 
doručení Ţádosti (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních 
podmínkách, také „Den předčasné splatnosti dluhopisů“). 


 


Náleţitosti Ţádosti 


V Ţádosti podle článků 5.12.6 těchto Emisních podmínek, je nutno uvést počet kusů 
Dluhopisů, o jejichţ splacení je v souladu s tímto článkem ţádáno. Ţádost musí být písemná, 
podepsaná Ţadatelem nebo osobami, oprávněnými jménem Ţadatele jednat, přičemţ jejich 
podpisy musí být úředně ověřeny. Ţadatel musí ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na 
Korespondenční adresu Emitenta (Administrátorovi na adresu Určené provozovny, byl-li pro 
danou Emisi určen) i veškeré dokumenty poţadované pro provedení výplaty podle článku 
5.6.5 těchto Emisních podmínek. 


5.13 ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK, SPORY 


Dluhopisy jsou vydávány na základě platných a účinných právních předpisů České republiky, 
zejména na základě Zákona o dluhopisech. Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se 
budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky. Tyto Emisní podmínky mohou 
být přeloţeny do angličtiny, případně i do dalších jazyků. V takovém případě, pokud dojde 
k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Jakékoli případné 
spory mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisů vyplývající z Dluhopisů a těchto Emisních 
podmínek nebo s nimi související budou řešeny místně příslušným soudem. 
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5.14 FORMULÁŘ KONEČNÝCH PODMÍNEK 


Níţe je uveden formulář pro Konečné podmínky, který bude vyhotoven pro kaţdou 
jednotlivou Emisi vydávanou v rámci tohoto Dluhopisového programu, pro kterou bude 
Emitent povinen uveřejnit prospekt cenného papíru. Součástí Konečných podmínek bude 
i shrnutí dané Emise. 


Konečné podmínky budou v souladu se zákonem sděleny ČNB a uveřejněny stejným 
způsobem jako Základní prospekt, tj. na internetových stránkách Emitenta. 


Důleţité upozornění: Následující text představuje vzor pro Konečné podmínky (bez krycí 
strany, kterou budou kaţdé Konečné podmínky obsahovat), obsahujícího konečné podmínky 
nabídky dané Emise dluhopisů, tzn. těch podmínek, které budou pro danou Emisi specifické. 
Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, bude pro konkrétní Emisi pouţit 
jeden z uvedených údajů. Je-li v hranatých závorkách zároveň uveden symbol „●“, jsou 
uvedené údaje nejpravděpodobnější variantou, která ovšem nemusí být pro konkrétní Emisi 
pouţita. Je-li v hranatých závorkách uveden symbol „●“, budou chybějící údaje doplněny 
v příslušných Konečných podmínkách. Rozhodující bude vţdy úprava pouţitá v příslušných 
Konečných podmínkách. 


 
KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ 


Tyto konečné podmínky („Konečné podmínky“) představují konečné podmínky nabídky ve 
smyslu článku 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/1129 o prospektu, 
který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na 
regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES („Nařízení o prospektu“), vztahující 
se k emisi níţe podrobněji specifikovaných dluhopisů („Dluhopisy“). 


Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) Základním 
prospektem společnosti Aequitas Capital Investment a.s., se sídlem na adrese Na 
Bělidle 997/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 08906190, zapsanou v obchodním rejstříku 
pod sp. zn. B 25091 vedenou Městským soudem v Praze („Emitent“), schváleným 
rozhodnutím České národní banky č.j. [●] ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●], [ve 
znění dodatku č. [●] schváleným rozhodnutím ČNB č.j. [●] ke sp. zn. [●] ze dne [●], které 
nabylo právní moci dne [●]] („Základní prospekt“). 


Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s těmito Konečnými 
podmínkami jako celkem. Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické 
podobě na webových stránkách Emitenta www.aequitascapital.eu v sekci „Dluhopisy“. 


Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely článku 8 odstavce 4 Nařízení 
o prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho 
případnými dodatky. 


Tyto Konečné podmínky byly uveřejněny shodným způsobem jako Základní 
prospekt a jeho případné dodatky, tj. na webových stránkách na adrese 
www.aequitascapital.eu v sekci „Dluhopisy“ a byly v souladu s právními předpisy 
sděleny ČNB. Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní 
prospekt (ve znění případných dodatků) vykládán ve spojení s těmito Konečnými 
podmínkami. Součástí těchto Konečných podmínek je také zvláštní shrnutí Emise 
dluhopisů. 


Základní prospekt je pro účely veřejné nabídky platný po dobu 12 (dvanácti) 
měsíců od jeho schválení ČNB, tj. do dne [●] včetně. [Dojde-li nejpozději 
k poslednímu dni platnosti základního prospektu, tj. ke dni [●], ke schválení 
a uveřejnění základního prospektu navazujícího na Základní prospekt („Následný 
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základní prospekt“), bude Emitent, za splnění dalších podmínek uvedených 
v těchto Konečných podmínkách, oprávněn pokračovat ve veřejné nabídce 
Dluhopisů. Následný základní prospekt a jeho případné dodatky budou 
uveřejněny na webových stránkách na adrese www.aequitascapital.eu v sekci 
„Dluhopisy“.] 


Dluhopisy jsou vydávány jako [doplnit pořadí] Emise v rámci Dluhopisového programu 
Emitenta zřízeného v roce 2021, v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených 
dluhopisů 1.000.000.000 Kč a dobou trvání programu 10 let („Dluhopisový program“). 
Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů 
vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. 6 SPOLEČNÉ EMISNÍ 
PODMÍNKY v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem („Emisní 
podmínky“). 


Pojmy nedefinované v těchto Konečných podmínkách mají význam, jaký je jim přiřazen 
v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich pouţití v těchto Konečných 
podmínkách jinak. 


Investoři by měli zváţit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové 
faktory jsou uvedeny v kap. 5 Základního prospektu RIZIKOVÉ FAKTORY. 


Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne [doplnit datum] a informace v nich uvedené jsou 
aktuální pouze k tomuto dni. Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi 
Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí zaloţit nejen na základě těchto Konečných 
podmínek a Základního Prospektu (ve znění případných dodatků), ale i na základě dalších 
informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných 
veřejně dostupných informací. 


Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo 
koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepoţádal a nezamýšlí 
poţádat o uznání Základního prospektu ani Konečných podmínek v jiném státě a Dluhopisy 
nebudou přijaty k obchodování na zahraničním regulovaném trhu, registrovány, povoleny 
ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení 
Základního prospektu ze strany ČNB. 


Odpovědné osoby 


Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent, tedy 
společnost Aequitas Capital Investment a.s., se sídlem na adrese Na Bělidle 997/15, 
Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 08906190, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 
25091 vedenou Městským soudem v Praze. 


Emitent prohlašuje, ţe dle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v těchto Konečných 
podmínkách k datu jeho vyhotovení správné a nebyly v něm zamlčeny ţádné skutečnosti, 
které by mohly změnit jeho význam. 


V Praze, dne [●] 


Za Aequitas Capital Investment a.s. 
 


Jméno: [●] 


Funkce: [●] 
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ZVLÁŠTNÍ SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ 
V této části Konečných podmínek bude uvedeno zvláštní shrnutí příslušné Emise Dluhopisů 
ve smyslu Nařízení 2017/1129. 


[●] 
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DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU - FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY 


Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy („Doplněk 
dluhopisového programu“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakoţto 
společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona 
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění („Zákon o dluhopisech“). 


S Dluhopisovým programem je moţné se seznámit na webových stránkách na adrese 
www.aequitascapital.eu v sekci „Dluhopisy“. Tento Doplněk dluhopisového programu spolu 
s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níţe specifikovaných Dluhopisů, které jsou 
vydávány v rámci Dluhopisového programu. 


Tento Doplněk dluhopisového programu nemůţe být posuzován samostatně, ale pouze 
společně s Emisními podmínkami. Níţe uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují 
v souvislosti s touto Emisí dluhopisů Emisní podmínky dříve uveřejněné výše popsaným 
způsobem. Podmínky, které se na níţe specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níţe 
uvedené tabulce označeny souslovím „nepouţije se“. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona 
o dluhopisech. 


Není-li v tomto Doplňku dluhopisového programu stanoveno jinak, mají výrazy začínající 
velkými písmeny pouţité v tomto Doplňku dluhopisového programu stejný význam, jaký je 
jim přiřazen v Emisních podmínkách. 


Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní 
podmínky níţe specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového 
programu. 


Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména podle Zákona o dluhopisech. 


Důleţité upozornění: Následující tabulka obsahuje vzor Doplňku dluhopisového programu 
pro danou emisi Dluhopisů, tzn. vzor té části emisních podmínek dané emise, která bude pro 
takovou emisi specifická. Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, bude 
pro konkrétní emisi pouţit jeden z uvedených údajů. Je-li v hranatých závorkách zároveň 
uveden symbol "∙", jsou uvedené údaje nejpravděpodobnější variantou, která ovšem nemusí 
být pro konkrétní Emisi pouţita. Je-li v hranatých závorkách uveden symbol "∙", budou 
chybějící údaje doplněny v příslušném Doplňku dluhopisového programu. 


 


1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ 


Název Dluhopisů: [●] 


ISIN Dluhopisů:  [●] 


ISIN Kupónů: [[●] / nepouţije se] 


Podoba Dluhopisů: [listinné / zaknihované; evidenci o Dluhopisech vede  [●]  


Forma Dluhopisu: [na řad / nepouţije se ]  


Jmenovitá hodnota 
jednoho Dluhopisu: 


[●] 


Celková předpokládaná 
jmenovitá hodnota Emise 
Dluhopisů: 


[●] 


 


Právo Emitenta zvýšit 
celkovou jmenovitou 
hodnotu Emise Dluhopisů 


[ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech a čl. 6.1.1 
Emisních podmínek, přičemţ objem tohoto zvýšení 
nepřekročí [●] / [●] % předpokládané jmenovité hodnoty 
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/ podmínky tohoto 
zvýšení: 


Dluhopisů / ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve 
větší celkové jmenovité hodnotě, neţ je celková 
předpokládaná hodnota Emise Dluhopisů / [●]] 


Počet Dluhopisů: [●] ks 


Číslování Dluhopisů 
(pokud se jedná o listinné 
Dluhopisy): 


[[●] / nepouţije se] 


Měna, v níţ jsou Dluhopisy 
denominovány: 


[koruna česká (CZK) / euro (EUR)] 


Provedeno ohodnocení 
finanční způsobilosti Emise 
Dluhopisů (rating): 


[ano; Emisi Dluhopisů byl přidělen následující rating 
společnostmi registrovanými dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 [●] / nepouţije se 
(Emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)] 


Moţnost oddělení práva na 
výnos Dluhopisů formou 
vydání Kupónů: 


[ano / ne] 


 
2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ 


Datum emise: [●] 


Emisní lhůta (lhůta pro 
upisování): 


[●] 


Emisní kurz Dluhopisů k 
Datu emise: 


[●] % jmenovité hodnoty/ [●] Kč 


Emisní kurz Dluhopisů po 
Datu emise: 


[[●] % jmenovité hodnoty / [●] Kč /K částce emisního 
kurzu Dluhopisů upsaných po Datu emise bude připočten 
odpovídající alikvótní úrokový výnos [●] / [●].] 


Způsob a místo úpisu 
Dluhopisů / údaje o 
osobách, které se podílejí na 
zabezpečení vydání 
Dluhopisů: 


[Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě 
smluvního ujednání mezi [Emitentem / [nebo] 
Administrátorem] a příslušnými investory. Místem úpisu je 
[sídlo Emitenta / [●]]. Vydání Dluhopisů zabezpečuje 
[Emitent vlastními silami /[●]]  


Způsob a lhůta předání 
Dluhopisů: 


[●] 


Způsob splacení Emisního 
kurzu: 


[Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo [●]] / 
[nebo] [na bankovní účet Administrátora číslo [●]] / 
[nebo] [hotovostně [na určené provozovně Emitenta / 
[nebo] [Administrátora]./ [●] 


Způsob vydávání Dluhopisů: [jednorázově k Datu emise / v tranších v průběhu Emisní 
lhůty, [resp. Dodatečné emisní lhůty] / průběţně během 
Emisní lhůty, [resp. Dodatečné emisní lhůty] / [●]] 


 


3. STATUS DLUHOPISŮ 
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Status Dluhopisů: [Nepodřízené Dluhopisy /Podřízené Dluhopisy] 


 


4. VÝNOSY 


Úrokový výnos: pevný 


Zlomek dní: BCK Standard 30E/360 


Úroková sazba: [●] % p.a. 


Výplata výnosů: [jednou ročně zpětně / pololetně zpětně / čtvrtletně zpětně 
/ měsíčně zpětně  / [za výnosová období [●]]] 


Datum konce výnosového 
období  


[●] 


Den výplaty výnosů: [●] 


Rozhodný den pro výplatu 
výnosu (pokud je jiný neţ v 
článku 6.6.4. Emisních 
podmínek): 


[[●] / nepouţije se] 


 


5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ 
 


Den konečné splatnosti 
Dluhopisů: 


[●] 


Rozhodný den pro splacení 
jmenovité hodnoty (pokud 
je jiný neţ v článku 6.6.4. 
Emisních podmínek): 


[[●] / nepouţije se] 


Předčasné splacení z 
rozhodnutí Emitenta: 


[ano / ne] 


Datum, od kterého lze 
Dluhopisy předčasně splatit 
z rozhodnutí Emitenta / 
lhůty pro oznámení o 
předčasném splacení (pokud 
jsou jiné neţ v čl. 6.5.3.): 


[[●] / nepouţije se] 


Předčasné splacení 
jmenovité hodnoty 
Dluhopisů z rozhodnutí 
Vlastníků Dluhopisů: 


[ano / ne ] 


[Předčasné splacení na ţádost Vlastníka dluhopisů 
[nebude/bude] zpoplatněno výstupním poplatkem [ve výši 
[●]]. Vlastník dluhopisu můţe předčasně splatit Dluhopisy 
aţ po uplynutí [●] měsíců od Data emise/ od [●] /  [●]] 


Amortizované Dluhopisy: [ano/nepouţije se] 


Splacení jmenovité hodnoty 
Amortizovaných Dluhopisů / 
dny splatnosti částí 
jmenovité hodnoty 
Amortizovaných Dluhopisů: 


[Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splácena 
v pravidelných splátkách vţdy k příslušnému Datu výplaty 
výnosů, jak je uvedeno ve splátkovém kalendáři 
připojeném k tomuto Doplňku jako příloha č. 1./nepouţije 
se] 


 


10. ADMINISTRÁTOR, MANAŢER 


Administrátor: [není jmenován / [●]] 
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Určená provozovna: [sídlo Emitenta / [●]] 


Manaţer: [není jmenován / [●]] 


  


13. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ 


Společný zástupce Vlastníků 
dluhopisů: 


[[●] / nebyl ustanoven] 


 
INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ 
Tato část Konečných podmínek obsahuje doplňující informace („Doplňující informace“), 
které jsou jako součást prospektu cenného papíru vyţadovány právními předpisy pro 
veřejnou nabídku Dluhopisů. 


Níţe uvedené informace o Dluhopisech doplňují v souvislosti s veřejnou nabídkou Dluhopisů 
informace uvedené výše v těchto Konečných podmínkách. Doplňující informace tvoří 
společně s Doplňkem dluhopisového programu Konečné podmínky nabídky Dluhopisů. 


Emitent je oprávněn jednostranně změnit konečné podmínky uvedené v této části 
Konečných podmínek, a to oznámením uveřejněným na webových stránkách na adrese 
www.aequitascapital.eu v sekci „Dluhopisy“, pouze v případě, ţe se bude jednat o opravu 
zjevných nepřesností, omylů nebo překlepů. 


Podmínky, které se na níţe specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níţe uvedené tabulce 
označeny souslovím "nepouţije se". 


Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přirazen v Emisních 
podmínkách. 


Důleţité upozornění: Následující tabulka obsahuje vzor Doplňujících informací pro danou 
emisi Dluhopisů, tzn. vzor té části Konečných podmínek, která se bude vztahovat k veřejné 
nabídce Dluhopisů. Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, bude pro 
konkrétní Emisi pouţit jeden z uvedených údajů. Je-li v hranatých závorkách zároveň uveden 
symbol "●", jsou uvedené údaje nejpravděpodobnější variantou, která ovšem nemusí být 
pro konkrétní Emisi pouţita. Je-li v hranatých závorkách uveden symbol "●", budou chybějící 
údaje doplněny v příslušných Konečných podmínkách. 
 


1. Podmínky veřejné nabídky cenných papírů 


1.1.  Podmínky platné pro 
nabídku 


Podmínky platné pro nabídku se řídí podmínkami    
uvedenými v Základním prospektu  


[Emitent bude Dluhopisy aţ do [[●] / celkové 
předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet 
[tuzemským /[a] zahraničním] [ všem kategoriím 
investorů/ jiným neţ kvalifikovaným (zejména 
retailovým) / kvalifikovaným i jiným neţ 
kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům], v 
rámci primárníhotrhu. / nepouţije se] 


Emitent [bude]/[nebude] vyuţívat sluţeb finančních 
zprostředkovatelů. [Role finančních zprostředkovatelů 
bude spočívat v tom, ţe budou Emitentovi předávat 
[kontakt/objednávky] ve vztahu k potenciálním 
zájemcům o úpis a koupi Dluhopisu. / [●]] 
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 Země, v níţ je veřejná 
nabídka prováděna 


[Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky 
v České republice.] / [Dluhopisy budou distribuovány 
cestou veřejné nabídky [v České republice, [●]]/ [●]] 


 Celkový veřejně 
nabízený objem 


[●] 


1.2.  Lhůta veřejné nabídky [Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů poběţí od [●] do 
[●] [, přičemţ Emitent je oprávněn oznámením 
zveřejněným v souladu s článkem 6.11 Emisních 
podmínek prodlouţit lhůtu veřejné nabídky Dluhopisů, 
a to i opakovaně, nejdéle však do posledního dne 
platnosti Následného základního prospektu] / [●]] 


Popis postupu pro 
ţádost / místo 
upisování Dluhopisů 


[Investoři budou zejména za pouţití prostředků 
komunikace na dálku oslovováni [Emitentem / [nebo] 
Manaţerem / [nebo] Administrátorem] / [nebo] 
případně Emitentem zvoleným finančním 
zprostředkovatelem] a budou informováni o moţnosti 
koupi Dluhopisů. Investor můţe objednávat Dluhopisy 
prostřednictvím písemné objednávky stanovující 
mnoţství Dluhopisů, o jejichţ koupi má zájem. Vzor 
objednávkového formuláře bude uveřejněn na 
internetových stránkách Emitenta 
www.aequitascapital.eu v sekci „Dluhopisy“, případně 
bude investorovi předán příslušným 
zprostředkovatelem. Emitent investorům oznamuje 
přidělený počet Dluhopisů prostřednictvím potvrzení 
objednávkového formuláře, tím je zároveň uzavřena 
smlouva. Práva vyplývající z objednávky a upisovací 
práva jsou neobchodovatelná. Podepsanou 
objednávku investor nebo příslušný zprostředkovatel 
doručí přímo [Emitentovi / [nebo] Manaţerovi / 
[nebo] Administrátorovi]  na adresu Určené 
provozovny. Emitent následně schválí objednávku 
připojením svého podpisu a oznámí přijetí objednávky 
investorovi, a to buď písemně na jeho adresu 
uvedenou v objednávkovém formuláři  a/nebo 
prostřednictvím e-mailu, pokud mu investor takovou 
adresu sdělí. Tímto je uzavřená smlouva o úpisu 
Dluhopisů. / [●] ] 
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1.3.  Moţnost sníţení 
upisovaných částek 


[Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo 
k upsání více Dluhopisů, neţ je celková 
předpokládaná jmenovitá hodnota Emise, je Emitent 
oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy 
doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za 
účelem dodrţení předpokládané jmenovité hodnoty 
Emise tím způsobem, ţe sníţí počet jím upsaných 
Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných 
Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po sníţení) 
vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisu byl u 
všech upisovatelů stejný s tím, ţe výsledný počet 
upsaných Dluhopisů se u kaţdého upisovatele 
zaokrouhlí dolů na nejbliţší celé číslo. Případný 
přeplatek, pokud by vznikl, bude vrácen zpět do 3 
pracovních dnů od sdělení účtu pro vrácení přeplatku 
[Emitentovi / Administrátorovi / [●]]/ [●]] Investorovi 
bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota 
upsaných Dluhopisů. / [●] / [nepouţije se]. 


1.4.  Minimální a 
maximální částka 
ţádosti o úpis 


Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude 
jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit 
[jmenovitou hodnotu jednoho Dluhopisu / [●]]. 
Maximální celková jmenovitá hodnota Dluhopisů 
poţadovaná jednotlivým investorem je omezena 
[celkovou předpokládanou jmenovitou hodnotou 
nabízených Dluhopisů / [●]]. 


1.5. Metoda a lhůty pro 
splacení Dluhopisů a 
připsání Dluhopisů na 
účet investora / 
předání listinných 
dluhopisů 


[●] 


1.6. Zveřejnění výsledků 
nabídky  


[Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného 
odkladu po jejím ukončení, nejpozději dne [●], na 
webové stránce [Emitenta / Administrátora / [●]] 
v sekci [●] na této adrese [●] / [●]] 


1.7. Výkon překupního 
práva, 
obchodovatelnost 
upisovacích práv a 
zacházení s 
neuplatněnými 
upisovacími právy 


[● / nepouţije se] 


2. Plán rozdělení a přidělování cenných papírů 


2.1. Kategorie 
potenciálních 
investorů 


[Emitent bude Dluhopisy nabízet [tuzemským /[a] 
zahraničním] [všem kategoriím / jiným neţ 
kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným 
i jiným neţ kvalifikovaným (zejména retailovým)] 
investorům] / nepouţije se] 
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Č. tranše [Dluhopisy nejsou  vydávány   v tranších.  /  
Dluhopisy  jsou  vydávány v tranších / č. tranše [●] / 
nepouţije se] 


Č. série [●] / [nepouţije se] 


2.2. Postup pro 
oznamování 
přidělené částky 
ţadatelům 


[Ţadateli bude na jeho adresu oznámena celková 
konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla 
přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování 
s Dluhopisy není moţné započít před tímto 
oznámením.] / [●] / [nepouţije se] 


3. Stanovení ceny 


3.1. Cena za nabízené 
Dluhopisy 


[Cena k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty/ [●] 
Kč [po dobu] [●];  


cena po Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty / [●] 
Kč /k částce Emisního kurzu Dluhopisů upsaných po 
Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní 
úrokový výnos [●] / [●].] 


 Aktuální cena bude zveřejněna v sídle [Emitenta [a / 
nebo] Administrátora / [●] / nepouţije se]  


3.2. Náklady a daně 
účtované na vrub 
investorů 


[Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány 
ţádné náklady. / [●] / nepouţije se]. 


[Investor můţe nést další náklady spojené s evidencí 
Dluhopisů u Centrálního depozitáře nebo dalších osob 
vedoucích navazující evidenci o Dluhopisech ve 
smyslu příslušných právních předpisů.] 


4. Umístění a upisování 


4.1 Název a adresa 
koordinátora nabídky 


[●] / [nepouţije se] 


4.2 Název a adresa 
platebních zástupců a 
depozitních zástupců 


[●] / [nepouţije se] 


4.3 Název a adresa 
subjektů, se kterými 
bylo dohodnuto 
upisování emise na 
základě pevného 
závazku, a název a 
adresa subjektů, se 
kterými bylo 
dohodnuto upisování 
emise bez pevného 
závazku nebo na 
základě nezávazných 
ujednání. 


[●] / [nepouţije se] 
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4.4 Datum uzavření 
dohody o upsání 


[●] / [nepouţije se] 


5. Přijetí k obchodování a způsob obchodování 


 5.1  Přijetí dluhopisů na 
regulovaný trh, trh pro 
růst malých a středních 
podniků nebo 
mnohostranný obchodní 
systém  


[Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím 
nepoţádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu 
pro růst malých a středních podniků nebo 
v mnohostranném obchodním systémuv České 
republice, ani v zahraničí,] / [Emitent [poţádal]/[má 
v úmyslu poţádat] o přijetí Dluhopisů k obchodování 
na [●]. Ţádost [směřovala]/ [bude směřovat] k tomu, 
aby obchodování bylo zahájeno k [●] / nepouţije se]  


 5.2  Všechny trhy pro růst 
malých a středních 
podniků nebo  
mnohostranné obchodní 
systémy, na nichţ jsou 
přijaty cenné papíry 
stejné třídy jako 
nabízené Dluhopisy  
 


[●] / [Ţádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené 
Dluhopisy nebyly přijaty na trhy pro růst malých 
a středních podniků ani mnohostranné obchodní 
systémy.] / [nepouţije se]  


 5.3 Zprostředkovatel 
sekundárního 
obchodování  
 


[●] / [Ţádná osoba nepřijala závazek jednat jako 
zprostředkovatel při sekundárním obchodování se 
zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi 
a prodeji.] / [nepouţije se]  


 5.4  
 


Emisní cena  
 


[●] / [nepouţije se] 


6. Další informace 


6.1 Zájem fyzických a 
právnických osob 
zúčastněných v 
Emisi/nabídce 


[Dle vědomí Emitenta nemá ţádná z fyzických ani 
právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce 
Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by 
byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný, 
kromě zájmu zprostředkovatelů, kteří budou za 
zprostředkování zájemců o Dluhopisy odměňování 
úplatou v maximální výši [●] % z celkového objemu 
takto prodaných Dluhopisů. / [●]] 


 6.2  Důvody nabídky, 
pouţití výnosů a 
náklady 
Emise/nabídky  


Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění 
finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské 
činnosti Emitenta. Výtěţek emise bude pouţit k [●]. 


[Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca [●]. 
Náklady na distribuci budou činit cca [●]. Čistý 
výtěţek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu 
kurzu všech vydaných Dluhopisů Emise po odečtení 
nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy [●]. Celý 
výtěţek bude pouţit k výše uvedenému účelu.] / [●] 


 6.3  Poradci  [●] / [nepouţije se]  
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 6.4  Údaje od třetích stran 
uvedené v Konečných 
podmínkách / zdroj 
informací  


[nepouţije se] / [Některé informace uvedené 
v Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. 
Takové informace byly přesně reprodukovány a podle 
vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to 
zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí 
stranou, nebyly vynechány ţádné skutečnosti, kvůli 
kterým by reprodukované informace byly nepřesné 
nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za 
nesprávnost informací od třetích stran, pokud 
takovou nesprávnost nemohl při vynaloţení výše 
uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací]]  


7. Osoby odpovědné za Konečné podmínky 


7.1 Osoby odpovědné za 
údaje uvedené v 
Konečných 
podmínkách 


Osobou odpovědnou za údaje uvedené v těchto 
Konečných podmínkách je Emitent. 


Emitent prohlašuje, ţe podle jeho nejlepšího vědomí 
jsou údaje obsaţené v Konečných podmínkách, 
k datu jejich vyhotovení, v souladu se skutečností a 
ţe v Konečných podmínkách nebyly zamlčeny ţádné 
skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam 


Za společnost Aequitas Capital Investment a.s. dne 
[●]. 


 


 


…………………….  


Jméno: [●] 


Funkce: [●] 


7.2 Interní schválení 
emise Dluhopisů 


Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán 
Emitenta dne [●]. 
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 SPRÁVA a ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 6


6.1 Správní, řídící a dozorčí orgány a vrcholové vedení 


Emitent je akciovou společností. Orgány Emitenta jsou valná hromada, představenstvo 
a dozorčí rada. 


a) Valná hromada 


Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Valná hromada rozhoduje o otázkách dle 
příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích. Valná hromada se koná alespoň 
jedenkrát ročně. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na valné hromadě přítomni 
akcionáři, kteří mají 30 % hlasů všech akcionářů.  


Valná hromada je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které jsou svěřeny do 
její působnosti zákonem, stanovami nebo které do své působnosti převezme svým 
usnesením. 


b) Představenstvo 


Členy představenstva k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu jsou: 


Mgr. FILIP SHRBENÝ, dat. nar. 15. června 1990, Na Bělidle 997/15, Praha 5 


c) Dozorčí rada 


Členy dozorčí rady k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu jsou: 


JUDr. JAN LANGMEIER, dat. nar. 10. února 1983, Na Bělidle 997/15, Praha 5 


Mgr. LUDMILA ŠTURMOVÁ, dat. nar. 18. ledna 1989,Na Bělidle 997/15, Praha 5 


Ing. JAN KOLLERT, dat. nar. 16. března 1984, Na Bělidle 997/15, Praha 5 


d) Ovládající osoby Emitenta ovládají dále tyto společnosti: 


Ovládající 
osoba 


Název společnosti / 


IČO 
Sídlo Podíl / hlasovací 


práva 


JUDr. Jan 
Langmeier 


Langmeier & Co., 
advokátní kancelář s.r.o., 
IČO:  02870355 


Na bělidle 997/15, 
150 00 Praha 5 


100% 


JUDr. Jan 
Langmeier 


NORISANE, s.r.o. 


IČO: 03524876 


Na bělidle 997/15, 
150 00 Praha 5 


100% 


JUDr. Jan 
Langmeier 


Langmeier Group, s.r.o. 


IČO: 03959813 


Na bělidle 997/15, 
150 00 Praha 5 


100% 


JUDr. Jan 
Langmeier 


Langmeier & Co., 
insolvenční správci v.o.s. 
IČO: 07860498 


Na bělidle 997/15, 
150 00 Praha 5 


98% (z toho 80% 
hlasovacích práv drţí 
Langmeier & Co., 
advokátní kancelář s.r.o. 


JUDr. Jan 
Langmeier 


LK Credit Services, s.r.o. 
IČO: 03373291 


Na bělidle 997/15, 
150 00 Praha 5 


50% (společníci jednají 
ve shodě) 
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 FINANČNÍ VÝKAZY a KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI 7


7.1 Historické finanční údaje 


a) Ověřené historické finanční údaje 


Emitent vznikl dne 31. 1. 2020. Emitent po skončení účetního období vyhotovil finanční 
výkazy. Součástí tohoto základního prospektu jsou finanční výkazy za účetní období 2020. 


Veškeré uvedené historické finanční údaje vycházejí z auditované účetní závěrky Emitenta. 
Vyhotovená účetní závěrka je vypracovaná v souladu s platnými českými účetními předpisy. 
Údaje jsou uvedeny v tisících Kč. 


ROZVAHA 


(vybrané údaje) 
k 31. 12. 2020 


AKTIVA CELKEM 6.021 


Pokladní hotovost 2.000 


Pohledávky za bankami a druţstevními záloţnami 2.021 


Účasti s rozhodujícím vlivem 2.000 


PASIVA CELKEM 6.021 


Vlastní kapitál 1.965 


Závazky vůči nebankovním klientům  4.000 


Zisk nemo ztráta za účetní období -35 


 


Rozvaha Emitenta byla ověřena auditorem, který je uveden v kap. 3.3 Prohlášení nebo zpráva 
znalce tohoto Základního prospektu. 


b) Změna rozhodného účetního dne 


U Emitenta nedošlo během období, pro které se poţadují historické finanční údaje, ke změně 
rozhodného dne. 


c) Účetní standardy 


Veškeré uvedené finanční údaje jsou vypracovány v souladu s platnými českými účetními 
předpisy. 


d) Změna účetního rámce 


Emitent neplánuje změnu účetního rámce. 


e) Obsah ověřených finančních údajů 


Ověřené historické finanční údaje obsahují rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněţních 
toků a přílohu k účetní závěrce. 


f) Konsolidovaná účetní závěrka 


Emitent nevyhotovil konsolidovanou roční účetní závěrku. 


g) Stáří finančních údajů 


Emitent prohlašuje, ţe rozvahový den posledního roku, pro který byly finanční údaje 
ověřeny, není starší neţ 18 měsíců od data tohoto Základního prospektu. 
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7.2 Mezitímní a jiné finanční údaje 


Emitent ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu nevyhotovil mezitímní účetní 
závěrku, nezveřejnil čtvrtletní finanční údaje od data své poslední ověřené účetní závěrky. 


7.3 Ověření historických ročních finančních údajů 


a) Prohlášení o ověření 


Historické finanční údaje Emitenta za rok 2020, uvedené v Základním prospektu, byly 
ověřeny 31. 5. 2021 auditorskou společností VGD - AUDIT, s.r.o., IČO: 63145871, evidenční 
číslo 271, se sídlem Bělehradská 18, 140 00, Praha 4. 


Zpráva Auditora o historických finančních údajích neobsahuje výhrady, úpravy výroku nebo 
odmítnutí výroku nebo zdůraznění skutečnosti. 


b) Další údaje, které byly ověřeny auditorem 


Tento Základní prospekt nečerpá z ţádných dalších zdrojů, které by ověřil auditor. 


c) Zdroje neověřených údajů 


Zdroje neověřených údajů nejsou. 


7.4 Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) 


Emitent nezveřejnil klíčové ukazatele výkonnosti. 


7.5 Významná změna finanční pozice Emitenta 


Od konce posledního finančního období, za které byla zveřejněna ověřená účetní závěrka, 
nedošlo ke změně finanční pozice Skupiny. 


 


 ÚDAJE o AKCIONÁŘÍCH a DRŢITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ 8


8.1 Hlavní akcionáři 


 


Jméno Datum narození/ 
IČO 


Bytem/Sídlo Vlastněno % 
Manaţerských 
akcií 


Podíl % na 
hlasovacích 


právech 


JUDr. Jan 
Langmeier 


10. 2. 1983 Pod Kotlářkou 
2200/20, 150 00 
Praha 5 


90 89.91 


Langmeier & 
Co., advokátní 
kancelář s.r.o. 


02870355 
Na bělidle 997/15, 
150 00 Praha 5 


 


10 9,99 


 


Práva a povinnosti akcionářů Emitenta se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů a stanovami. Akcionáři Emitenta mají právo podílet se na řízení 
společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Hlavní akcionář 
kontroluje Emitenta také prostřednictvím svého členství v dozorčí radě.  
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Základní kapitál Emitenta ve výši 2.000.000 Kč je rozvrţen na 2.000 kusů akcií, kaţdá 
o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Všechny akcie jsou vydány jako listinné akcie na jméno. 
Emitent vydal dva druhy akcií 1.000 manaţerských akcií a 1.000 investičních akcií. S kaţdým 
druhem akcie jsou spojena různá hlasovací práva a různá práva ve vztahu k podílu na zisku. 
Manaţerské akcie jsou spojeny s hlasovacím právem na valné hromadě společnosti, kdy 
s kaţdou Manaţerskou akcií je spojeno 1.000 hlasů a s právem na podíl na zisku ve výši 
20 %. Investiční akcie jsou spojeny s hlasovacím právem na valné hromadě společnosti, kdy 
s kaţdou Investiční akcií je spojen 1 hlas a právem podílet se společně s ostatními drţiteli 
Investičních akcií na zisku společnosti ve výši 80 %.  Většinu investičních akcií 991 ks vlastní 
Emitent, zbytek vlastní fyzické osoby Radka Bursová, Josef Klement, Vlastimil Venclík, Pavel 
Hlinka a Ingrid Valentová. 


Převoditelnost Manaţerských akcií je omezena. Manaţerské akcie společnosti jsou 
převoditelné pouze s předchozím písemným souhlasem nadpoloviční většiny akcionářů drţící 
Manaţerské akcie. Vlastníci Manaţerských akcií mají předkupní právo k ostatním 
Manaţerským akciím a Investičním akciím.  


Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu nejsou Emitentovi známa ţádná ujednání ani 
předpoklady, které by vedly ke změně kontroly nad Emitentem. Investice společnosti jsou 
schvalovány investičním výborem, coţ má zamezit zneuţití kontroly ze strany hlavního 
akcionáře. 


8.2 Soudní a rozhodčí řízení 


Emitent prohlašuje, ţe od svého zaloţení není účastníkem správního, soudního ani 
rozhodčího řízení, které by mohlo mít anebo mělo negativní vliv na finanční pozici nebo 
ziskovost Emitenta a/nebo Skupiny. 


8.3 Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů 
a vrcholového vedení 


Osoby uvedené v kap. 6.1 vykonávají funkce také v níţe uvedených společnostech: 


JUDr. Jan Langmeier a Ing. Jan Kollert jsou jednateli a společníky společnosti LK Credit 
Services, s.r.o., IČO: 03373291, 


JUDr. Jan Langmeier je členem statutárního orgánu následujících společností: 
Společenství vlastníků jednotek Jeřabinová č.p.3253, 3254, Praha, IČO: 29001935; 
Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.,  IČO: 02870355 
NORISANE, s.r.o.,  IČO: 03524876 
Langmeier Group, s.r.o.,  IČO: 03959813 
Langmeier & Co., insolvenční správci v.o.s., IČO: 07860498 


 


JUDr. Jan Langmeier, byl jako advokát, ustanoven opatrovníkem následujících společností: 
th-cann, s.r.o.,  IČO: 01631004 
VIETVANDA, spol. s r.o.,  IČO: 48116513 
TAUBER Logistics, spol. s r.o.,  IČO: 29050065 
WAGPOL  s.r.o., IČO: 03595617 


Emitent si není vědom existence střetu zájmů osob uvedených v kap. 6.1 tohoto Základního 
prospektu k Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. 
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8.4 Významné smlouvy 


Emitent uzavřel se společností Apartmány Mlýn Herlíkovice s.r.o. smlouvu o zápůjčce, na 
základě které jí půjčil částku 6.143.000 Kč za sjednaný úrok 12 %, splatnou v únoru 2023 


Společnost Apartmány Mlýn Herlíkovice s.r.o., která je z 100 % vlastněná Emitentem, 
uzavřela smlouvu o zápůjčce na částku 27.000.000 Kč s fyzickou osobou, splatnou 28. 1. 
2023 


Společnost Rezidence Javoří potok s.r.o., která je z 100 % vlastněná Emitentem, uzavřela 
smlouvu o zápůjčce na částku 32.000.000 Kč s fyzickou osobou, splatnou 24. 6. 2025. 


 DOSTUPNÉ DOKUMENTY 9


Emitent prohlašuje, ţe po dobu platnosti Základního prospektu lze na webových stránkách 
www.aequitascapital.eu v sekci „Dluhopisy“ podle potřeby nahlédnout do těchto dokumentů 
(nebo jejich kopií): 


 aktuální stanovy Emitenta. 


 



http://www.aequitascapital.eu/
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