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Emisní podmínky dluhopisů
Dluhopĺs CASUCAPITAL - čtnľtletní
Týo emisní podmínky (dále jen ,,Emisní podmínĘ") upravují prâvaa povinnosti emitenta a vlastníka
dluhopisu, jakoź i podrobnější informace o dluhopisech a jejich emise. ţto emisní podmínky byly

vyhotoveny v souladu se zákonem č,, 19012004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisri (dále
jen,,Zátkon o dluhopisech"), společnostíCASU CAPITAL a.s., IČo: 09i 19 311, se sídlem Na líše
7Ż6127,

Michle, 141 00 Praha 4, sp. zn. oR: B 2528I vedená u Městského soudu v Praze (dále jen

,,Emĺtent").

NenĹli v těchto Emisních podmínkách uvedeno jinak, mají slova a výrazy s velkým
písmenem ýznam uvedený v čl' 1

1

počáteěním

z^KLADNÍcHÂRAKTERIsTIKADLI]HoPIsŮ
Emitent:
Název:

cAsU CAPITAL

a.s.' IČo: 091 19 311

se sídlem Na líše726ĺ27, Michle, 141 00 Praha 4

,,Dluhopĺs

CASUCAPITAL - Ctvľtletní" (dále jen

,,Dluhopis")

Identifikaění kód ISIN:

CZ00035403Ż0

Císlo úětu emitenta:

219934800Ż15500

Jmenovitá hodnota:

10.000'-Kč

Forma Dluhopisu

Cenný papír na řad

Podoba Dluhopisu:

Listinný cenný papíľ

Emisní kurz k datu emise:

100 % jmenovité hodnoţ dluhopisů

Předpokládaná celková jmęnovitá

2 500 000 Kě (slovy: dva miliony pět set tisíc korun

hodnota ęmise:

česlEch)

Maximální jmenovitá hodnota

2 500 000 Kč, (slovy: dva miliony pět set tisíc korun

emlse:

česĘch)

Císlování Dluhopisů:

501 - 750

Minimální investice:

I (eden) Dluhopis

Datum emise:

Ż.5.Ż02Ż

Emisní lhůta:

Emisní lhůta pro upisování dluhopisů zaěinâběžet dnem
Ż.5.20Ż2 a skoněí dnem 30. 9.2022 s možností
prodloužení
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Dodateěná emisní lhůta:

lze uplatnit

Výnos dluhopisu

pevná sazba9,

Datum poěátku prvního
Výnosového období:
Den vzniku náľoku na

ýplatu

ýnosu:
Rozhodný den pro

ýplatu

ýnosu:

%o

roěně (peľ annum)

2.5.Ż022
Čwľtletně,vždy k 1.3., 1.6., I.9 aI.I2. daného ľoku

vŽdy k 20.2.,205.,20.8. a20.11 daného ľoku

Den předěasné splatnosti:

K teľmínusplatnosti ýnosu

Den konečnésplatnosti:

30.9.2023

Rozhodný den pro splacení
jmenovité hodnoty:

2r.9.2023

Emise:

Emise zastupitelných dluhopisů vydávaných podle
těchto emisních podmínek

Dluhopisy:

Jednotlivé dluhopisy vydané v rámci emisę

Administrátoľ:

Emitęnt

Urěená provozovna:

Kancelář CASU CAPITAL a.s. - opletalova 39, 110 00
Pľaha 1

Webové stránky:

www.casucapital.cz

2

PRoHLASENI EMITENTAA DULEZITÄ UPozoRNENI

Ż.l

PľohlášeníEmitenta

.O

2.L1
2.I.2

Emitent pľohlašuje, žę se zavazuje splatit dluźnéěástky, zejménajistinu Dluhopisu a
Výnos způsobem a ve lhůtiĺchstanovených v těchto Emisních podmínkách.

Činnosti ťýkajíci se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplácení Výnosů z
Dluhopisů bude vykonávat Emitent, neľozhodne-li v pruběhu existence Emise jinak.

Ż,2 Důležitáupozoľnění
2.2.1 Týo Emisní podmínky jsou

emisními podmínkami Dluhopisů ve smyslu Zétkona o

dluhopisech.

2.2.Ż

Celková předpokládaná hodnota pľotiplnění u dluhopisů je nižšínež ěástka 1.000.000,EUR. Tato ěástka se vypoěítrívâ za cenĺépapíry nabízené ve všech ělenských státech
Evropské unie v pľůběhu12 měsíců. Emitent nemá v úmyslu pożâdat o přijetí Dluhopisů
k obchodování na evropském regulovaném trhu ěi v mnohostranném obchodním systému.

Ż.2.3 Na nabídku Dluhopisů se vzhledem

k velikosti emise, nevztahuje povinnost vyhotovit a
uveřejnit pľospekt podle nďízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Ż0l7 /I|29 zę dnę
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bý uveřejněn při veřejné nabídce nebo přţetí
cenných papírůk obchodoväninaregulovaném trhu, a o zrušení směrnice 200317IĺES,v
platném znění (dále jako,,NařÍzení o pľospektu").
14. ěervna 2017 o prospektu, kteqý má

2.2.4

Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou emitent učinil ěi uěiní, je ěiněna na základě
výjimky uvedené v ěl. 1 odst. 3 Nařízenío prospektu, případně na zźlkladě obdobné
výjimky v souladu s příslušnými zahraniénimi právními předpisy.

2.2.5

Emise Dluhopisů ani jejich Emitent nepodléhajídohledu ze stľany Českénáľodní banky.
Emisní podmínky včetně jejich případných změn pľoto nepodléhajípovinnosti schválení
Českou národní bankou.

2'Ż.6 Emitentovi

neni znâmo, že by mu byl některou ratingovou agenturou udělen ľating ani
jeho udělení pro účelyemise dle těchto Emisních podmínek neoěekává.

3

zÁxr,łnľÍcrrłnłrľERIsTIKADLUHoPIsIi

3.1

Podoba' foľma Dluhopĺsu' jmenovitá hodnota

3.2

3.1.1

Dluhopisy jsou vydávány v podobě a formě uvedené v ěl.

1

3.I.2

Každý Dluhopis má jmenovitou hodnotu uvedenou v ěl.

těchto Emisníchpodmínek.

1

těchto Emisních podmínek.

Hľomadná listinao postup při vydání náhľadního Dluhopisu

3.2.I

Emitent je opľávněn vydat Dluhopisy jako hromadné listiny nahrazajici jednotlivé
Dluhopisy. V případě, že budou Dluhopisy vydány jako hľomadné listiny, má jejich
vlastník prtxopożâdatEmitenta onahrazeni hľomadných listin jednotlivými Dluhopisy.
Żâdost vlastníka o nahľazeníhľomadných listin jednotlivými Dluhopisy musí bý
Emitentovi doruěena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti vlastlríka do 30 dnů
od jejího obdržení'Emitent je povinen písemně vynat vlastníka k převzetí jednotlivých
Dluhopisů. Dluhopisy budou vlastníkovi předány pouze oproti vrácení hľomadné listiny.

3'Ż.2 Pokud

nastanę případ, kdy bude potřeba zneplatnit

již:vydaý Dluhopis

(ztráúa,loupež,

żivelnâ katastrofa apod') a vydat Dluhopis náhľadní, bude takový náhradní Dluhopis
vystavený se stejným pořadovým číslem,jako měl původní zneplatněný Dluhopis,
doplněným písmenem dle posloupnosti českéabecedy (např. zneplatněný a podruhé
vydaný Dluhopis s pořadoým ěíslem 0001 bude mít nové pořadové ěíslo 0001a, pokud
by došlo k opětovnému zneplatnění tohoto náhľadního Dluhopisu, bude mít noý
náhradní Dluhopis pořadové číslo0001b atd.). o zneplatnéni a vydátni náhradního
Dluhopisu provede Emitent ztnnam do Seznamu vlastníků. obdobný postup platí i pro
zneplatnění a vy dźtni náhľadní hromadné listiny'
4

vLAsTNÍcI DLI[IoPIsIi, pŘnvon DLUHoPIsti
DLUHOPISY

4.1

ł DALŠÍpnÁvł sPoJENÁ

s

VlastníciDluhopisů

4.I.I

Vlastníkem dluhopisu (',Vlastník dluhopisu") je osoba, která je zapsanâ v seznamu
Vlastníkůdluhopisu vedeném Emitentem (,,Seznam vlastníků"). Vlastníkem dluhopisu
můžebý Ęzickâ osoba, nebo právnická osoba. Emitent můžeupisovatele odmítnout.
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4.1.z

Jestližę pľávní předpis nebo ľozhodnutí soudu doručęnéEmitentovi na adresu Urěené
provozovny nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každéhoVlastníka dluhopisu za
jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platĘ v souladu s těmito
Emisními podmínkami.

4.1.3

4.2

z jakýchkoli důvodůzapsźny v
Seznamu vlastníků, jsou povinny o této skuteěnosti a titulu nabyti vlastnictví k
Dluhopisům nepľodleně infoľmovatBmitenta, ato prostřednictvím ozntmenídoruěeného
do Uľčenépľovozovny.

osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a kteľénebudou

Převod Dluhopisů

4.2.1

Vlastnické právo k Dluhopisu se převádí v souladu s oběansĘm zákoníkem rubopisem
a smlouvou k okamžiku jeho předání'

4'2.Ż oznźtmeníEmitentovi

o změně Vlastníka dluhopisu musí bý opatřeno úředně ověřeným

podpisem.

4.3

oznámení změny údajův Seznamu vlastníků

4.3.I

Změny na stľaně Vlastníka dluhopisů musí bý Emitentovi ozntlmeny do 10 pracovních
dnů od jejich vzniku. Změna musí bý oznátmena písemně, výhľadně na foľmuláři

Emitenta, kteý je k dispozici na Urěené provozovně. Změny kontaktů mohou bý
Emitentovi ozniĺmeny písemně nebo elektľonickou poštou bez ověření podpisu.
Oznźtmęnío změně Vlastníka dluhopisu a zméně ěísla bankovního úětu Vlastníka
dluhopisu uľěeného'pľoýplatu Výnosu a jmenovité hodnoty Dluhopisu musí bý
opatřeno úředně ověřeným podpisem.

4.4

Dalšípľáva spojená

s

Dluhopĺsy

4.4.I

oddělení prttvanaVýnos se vylučuje.

4.4'2

S Dluhopisy nejsou spojena žádnâ předkupní nebo qýměnná"prźtvaVlastníkůdluhopisů.

Převoditelnost Dluhopisů není omezena'

5
5.1

5.2

5.3

EMISE DLUHoPISŮ
Úoaje o Emitentovi:

je

5.1.1

Emitentem

5'L2

Emitent je investiění skupinou podnikající v oblasti developmentu.

spoleěnost CASU CAPITAL a.s., jejímžjediným akcionářem
ondřej Korbel, bytem Mimoňská 644l2,Prosek, 190 00 Pľaha 9.

je

pan

Datum Emise a emisní lhůta

5.2'I

Datum emise je uvedeno v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

5.2.2

Emisní |hůta je uvedena v čl. l těchto Emisních podmínek.

Celková jmenovitá hodnota Emiseo Dodatečná emisní lhůta

5'3.1

Emitent zamýšli vydat Dluhopisy v Předpokládaném objemu Emise uvedeném v ěl.
těchto Emisních podmínek.

1
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s.4

5.5

5.3.2

Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy, můžezbylé Dluhopisy vydat
kdykoli v pľůběhu Emisní lhůty' a případně i po uplynutí Emisní lhůţv pruběhu
dodateěné emisní lhůty, kteľou Emitent případně stanoví (,,Dodatečná emisní lhůta") a
infoľmaci o tom zpřístupní v souladu s platnými právními předpisy.

5.3.3

Emitent můževydat Dluhopisy v menšímobjemu Emise, neż je Předpokládaný objem
Emise, jestliže se do konce Emisní lhůty nepodařilo upsat Předpokládaný objem Emise.

5.3.4

Emitent můžek Datu emise nebo v pruběhu Emisní lhůty, ľesp. Dodateěné emisní lhůty
vydat Dluhopisy ve většímobjemu' než,bylPředpokládaný objem Emise, ato aż do výše
Maximálního objemu Emise uvedeného v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

5.3.5

Dluhopisy mohou bý vydány najednou k Datu emise ďnebo v tranšíchpo Datu emise v
pľůběhu Emisní lhůty ďnebo Dodateěné emisní lhůty.

Emisní kuľz a Upisovací cena

5.4.I

Emisní kurz Dluhopisů je uveden v čl. 1 těchto Emisních podmínek.

5.4.2

Upisovací cena Dluhopisu je ľovna Emisnímu kurzu'

Minimální úpĺs

5.5.1

5.6

Jeden upisovatel musí upsat nejméně tolik Dluhopisů, kolik ěiní Minimální investice
uvedená v ěl. 1 těchto Emisních podmínek. NávľĘ na ripis menšího množstvíDluhopisů
jsou neúěinnéa Emitent jim nevyhoví.

Způsob a místo upisování Dluhopisů

5.6'1

Dluhopisy lze upisovat v Urěené provozovně.

5.6.2

Emitent uzavře s upisovateli Dluhopisů smlouvu o úpisu a koupi Dluhopisů, jejímž
předmětem bude zźxazek Emitenta vydat a záxazek potenciálních nabyvatelů koupit
Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o úpisu a koupi dluhopisů (,,Smlouva o
úpisu")'

5.6.3

Dluhopisy budou Emitentem vydány upisovateli podle Smlouvy o úpisu ve lhritě do 20
pľacovních dnů od připsání'upisovací či kupní ceny na bankovní úěet Emitenta.
Podmínkou vydání Dluhopisů je ztroveňdoruěení podepsané Smlouvy o úpisu na adresu
uvedenou ve Smlouvě o úpisu.

5'6.4 Upisovací či kupní cena

Dluhopisů bude upisovatelem splacena bezhotovostním

způsobem na bankovní úěet a za podmínek stanovených ve Smlouvě o úpisu.

5.6.5

Emitent vydá Dluhopisy upisovateli po splacení upisovací ěi kupní ceny Dluhopisů tak,
že na Dluhopisu bude vyznaěeno jméno, příjmení, datum ĺatozeni (u ţzických osob),

nebo firma a lČo (u právnických osob) a adľesa bydliště nebo sídla pľvníhovlastníka
Dluhopisu. Týo údaje budou zapsźtny do Seznamu vlastníkůa Dluhopisy budou předány

pľvnímuVlastníkovi dluhopisů. Předání Dluhopisu pľvnímuVlastníkovi dluhopisů je
możnévźdyaźpo splacení upisovací či kupní ceny' v Pracovní dny a po předchozí dohodě
s Emitentem' Místem předání je Určená pľovozovna'
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s.6.6

Pokud Vlastník upíševíce Dluhopisů je Emitent oprávněn na místo všech nebo jen
někteých Dluhopisů předatVlastníkovi hľomadnou listinu, nebo více hľomadných listin'
nahrazujicich Vlastníkem upsané Dluhopisy, nebo jen některé znich.

5.6.7

Na písemnou žádost pľvního Vlastníka dluhopisů obsaŽenou ve Smlouvě o úpisu, nebo
zaslanou v souladu s těmito Emisními podmínkami a s ověřeným podpisem Vlastníka
dluhopisů je možnéDluhopisy (hromadné listiny) zaslat poštou do vlastních rukou na
adresu urěenou Vlastníkem dluhopisti ve Smlouvě o úpisu, nebo písemnéžádosti.
Dluhopisy jsou Emitentem zasílány poštou do vlastních rukou na riziko Vlastníka
dluhopisů.

6

STATUS
Dluhopisy zaklâdaji přímé, obecné, nezajištěné a nepodmíněné zálvazky Emitenta, které jsou a
budou co do pořadí svého uspokojení ľovnocęnné(pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i
alespoň rovnocenné vůčivšem dalšímsouěasným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným
zâvazkűm Emitenta, s qýjimkou těch zźtvazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení
právních předpisů nebo smlouva mezi Emitentem a vlastníky dluhopisů.

7
7.l

zARIJčrcľÍPRÁv z DLUHoPISU
Zarač,eníprán z dluhopisů
Emitent jako podnikající pľávnická osoba ruěi zasplacení jistiny Dluhopisů a qýplatu úrokových
výnosů celým svým majetkem.

s

výľos

8.1

Výnos, způsob úľočení,výnosová období a vyplácení výnosu

8.1.1

Výnos je uveden v ěl.

1

těchto Emisních podmínek.

8.Í.2 Výnos

bude naľůstatodDatapoěátku prvního výnosového období (věetně tohoto dne) do
pľvního Dne vzniku nároku na výplatu ýnosu nejdříve následujícího po Datu poěátku

pľvního výnosového období (bez tohoto dne) a dále pak vždy od posledního Dne vzniku
nároku na qýplatu qýnosu (věetně tohoto dne) do následujícího Dne vzniku náľoku na
qýplatu qýnosu (bez tohoto dne) (,,Výnosové období,,).

8.1.3

8.1.4

Pro úěely poěátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den vzniku náľoku na
ýplatu
qýnosu neposouvá v souladu s konvęncí Pracovního dne uvedenou v ěl. 10.2.3 těchto
Emisních podmínek.

Výnos bude vyplácęnzakaždé Výnosové období zpétně,vždy do 5 pracovních dnri ode

Dne vzniku náľoku na výplatu ýnosu.

8.1'5

Vlastníci, kteří uhľadili celý Emisní kutz zajimi upisované Dluhopisy před Datem
poěátku pľvního výnosového období, mají náľok na mimořádný úľokový výnos ve výši
úrokového výnosu za období ode dne pľovedení úhrady Emisního kurzu za upisované

Dluhopisy do dne předcházejicího Dni poěátku pľvního uýnosového období. Tento
mimořádný úrokový výnos bude Vlastníkůmdluhopisů vyplacen jednorázově spoleěně s
pľvnívýplatou běžnéhoúrokovéhoţnosu.
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8.1.6 V

případě, že bude Emisní kurz za Dluhopisy zaplacen po Datu poěátku pľvního výnosové

období, pakzapwniVýnosové období nâ|eżiVlastníkovi pouze poměľná ěást úrokového
výnosu za dobu ode dne připsání Emisního kurzu na účetEmitenta do nejblíže
následujícího Dne vzniku nároku na výplatu ýnosu.

8.2

Konec úľočení

8'Ż.l

Dluhopisy přestanou

bý

úľoěenyDnem koneěné splatnosti nebo Dnem předěasné

splatnosti Dluhopisů, jak je deťrnován v ěl' 11.2.1 těchto Emisních podmínek.

8.3

Konvence pľo výpočet výnosu

8.3.1

Pro ílěely výpoětu Výnosu za období kľatšíjednoho ľoku se bude mít za to, že jeden ľok
obsahuje 360 (tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (dvanácti) měsíců po 30 (třiceti)

dnech, přiěemž v případě neúplnéhoměsíce se bude vychźnet z poětu skuteěně
uplynulých dní (standard 30E/3 60).

8.4

9
9.1

Stanovení výnosu

8'4.1

Částka Výnosu příslušejícík jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší1 (ednoho)
Výnosového období se stanoví jako násobek jmenovité hodnoţ takového Dluhopisu,
sazby Výnosu (vyjádřené desetinným ěíslem) a příslušnéhozlomku dní vypoěteného dle
konvence pľo výpoěet Výnosu podle ěl. 8'3 těchto Emisních podmínek.

8.4.2

Celková ěástka Výnosu ze všech Dluhopisri jednoho Vlastníka dluhopisů se zaokľouhluje
na celé koruny dolů.

SPLACENÍAoDKoUPENÍ
SplatnostDluhopisů

9.1.1

Pokud nedojde k odkoupení Dluhopisů Emitentem ajejich zálnikll, jakje stanoveno v ěl.

9'2 a 9'3 těchto Emisních podmínek, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena
jednorázově v Den koneěné splatnosti.

9.2

OdkoupeníDluhopisů

9'2.I

9.3

Emitent můžeDluhopisy kdykoli odkoupit za dohodnutou cenu nebo postupem dle ěl.
1 1'3 Emisních podmínek'

ZánikDluhopisů

9.3.I

Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikaji a je nauvźůeniEmitenta, zda je bude drŽet
ve svém majetku a případně je Znovu prodá, éi zda ľozhodne o jejich zźtniku.

9'3.2 V případě ľozhodnutíEmitenta o zániku

jím odkoupených Dluhopisů prźxa a povinnosti
z takových Dluhopisů bez dalšího zanikaji z titulu splynutí prttva a povinnosti (zźxazku)

v jedné osobě'

9.4

Domněnka splacení

9.4.I

Každý příslušnýpeněžĘ zâvazek Emitenta z Dluhopisů bude pro úěely tohoto ěl.9
povaźováln za plně splacený ke dni, kdy jsou příslušnéěástky jmenovité hodnoţ
Dluhopisů ďnebo narostlého Výnosu splatné podle těchto Emisních podmínek poukéntlny
Vlastníkůmdluhopisů a odepsány z bankovního úětu Emitenta
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10

PLATEBNÍ poonĺÍľxy

10.1 Měna plateb
10.1'1 Emitent se zavazuje vyplácet Výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů ýluěně v
korunách ěeských.

I0.I.2 Výnos bude vyplácen a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena oprávněným
osobám fiak jsou dęfinované níže)za podmínek stanovených těmito Emisními

podmínkami a daňoými, devizoqými a ostatními příslušnými právními předpisy České
republiky úěinnými v době pľovedení příslušnéplaĘ a v souladu s nimi.

10.1.3 V případě, Že (a) ěeská koruna, případně jiná zálkonná měna Českéľepubliky, kteľá by
ěeskou koľunu nahľadila, zanikne a bude nahtazena měnou EUR, a (b) nebude-li to v
rozpoľu s kogentním ustanovením pľávního předpisu, bude (i) denominace Dluhopisů
změněna na EUR, a to v souladu s plaąými právními předpisy, a (ii) všechny peĺéžité
zźxazky z Dluhopisů budou automaticky a bęz dalšíhooznámení Vlastníkůmdluhopisů
splatné v EUR, přiěemž jako směnný kurz předmětné měny nebo národní měnové
jednotky na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepoěítací koeficient) v souladu s
platnými právními předpisy. Takové nahrazęni příslušnéměny nebo nráľodní měnové
jednotky (i) se v źädnémohledu nedotkne existence zátvazků Emitenta vyp|yvajicichz
Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pľo vylouěení pochybností nebude
považováno aniza změnu Emisních podmínek.

l0.2

Teľmíny výplat

I0.2.I Výplaty Výnosu a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny ve

lhůtách
uvedených v těchto Emisních podmínkách (každý ztěchto dní také jako,,I)en plnění").

10'2.2 Připadne-li Den plnění na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit
předmětné ěástky v nejbližšínásledující Pľacovníden, aniŽ by byl povinen platit úrok
nebojakékolijiné dodateěné částky zatakový ěasový odklad. Pro odstľanění pochybností
plati, że dojde-li podle předchozivéty k posunu vyplaty na nejbližšínásledující Pľacovní
den, k posunu příslušného Rozhodného dne nedochází.

10.2'3 ,,Pľacovním dnem" se pro úěely těchto Emisních podmínek rozumijakýkoliv den
(vyjma soboţ a neděle), kdy jsou otevřeny banky v Českérepublice a jsou prováděna
vypořádání mezibankovních plateb v korunách ěeských.

10.3 osoby opľávněné k přijetí plateb

z Dluhopisů

10.3.1 Úľokové ýnosy. NenĹli v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné
osoby, kteým bude Emitent vyplácet úľokovéýnosy z Dluhopisů, jsou osoby, které
budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníkůke konci Rozhodného
dne pro výplatu výnosu (každá,taková osoba také jen ,,Opľávněná osoba").

l0.3.2 Jmenovitá hodnota. NenĹli v Emisních podmínkách stanoveno jinak,

oprávněné osoby,

kteľým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, kteľé budou evidovány

jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníkůke konci Rozhodného dne pro splacení
jmenovité hodnoty nebo Dne předěasné splatnosti (každźLtaková osoba také jen
,,opľávněná osoba").

10.4 Pľovádění plateb
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10.4.1 Emitent bude provádět plaĘ oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich
bankovní úěet uvedený ve Smlouvě o úpisu. Uvedení bankovního úětu je povinnou
náležitostí Smlouvy o úpisu. U zahľaniěních bankovních účtůmusí bfi ěíslo úětu sděleno
ve foľmátu IBAN.
r0.4.2

Případnâ změna bankovního úětu oprávněné osoby pľo provádění plateb v souladu s
těmito Emisními podmínkami musí mít podobu instľukce, kterou příslušná opľávněná
osoba doľuěíEmitentovi na adľesu Uľěenépľovozovny nejpozději v Rozhodný den pro
ýplatu výnosu nebo Rozhodný den pľo splacení jmenovité hodnoţ. Instrukce musí mít
foľmu podepsaného písemnéhofoľmuláře Emitenta, které budę obsahovat dostateěnou
informaci o výše zmíněném účtuumožňujícíEmitentovi platbu provést a v případě
pľávnických osob bude doplněna o kopii platného výpisu z obchodního ľejstříku příjemce
platby a ostatními příslušnými přílohami (také jen ,,Instľukce"). Instrukce musí bý
opatřena úředně ověřeným podpisem opľávněné osoby. Instrukce musí být v obsahu a
formě vyhovující ľozumn;ým požadavkům Emitenta, přiěemž Emitent m:ůźevyžadovat
dostateěně uspokojiqý důkaz o tom, že osoba, kteľá Instrukci podepsala, je oprávněna
jménem oprávněné osoby takovou Instľukci podepsat. Takový důkaz musí bý
Emitentovi doruěen taktéż,nejpozději v Rozhodný den. V tomto ohledu Emitęnt zejména
můžepožadovat

(Đ

předložení plné moci v případě, źe za Oprźtvněnou osobu bude jednat zástupce,
ďnebo

(iĐ

ii.

dodatečnépotvľzení Instrukce od oprávněné osoby.

10.4.3 Uplatňuje-li opľávněná osoba v souladu s mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího
zdaněni, již' je Česká ľepublika smluvní stľanou, náľok na daňové zvýhodnění, je povinna
doručit Emitentovi, spolu s Instľukcí jako její nedílnou souěást doklad o svém daňovém
domicilu a dalšídoklady' které si můžeEmitent a příslušnédaňové oľgány vyžâdat.Bez
ohledu na toto své opľávnění nębude Emitent prověřovat správnost a úplnost takoých
Instrukcí a neponese žâdnou odpovědnost za škody způsobenépľodlenímoprávněné
osoby s doruěením Instľukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. V případě
oľiginálů cizich úředníchlistin nebo úředního ověření v cizině si Emitent mtňe vyżádat
poskýnutí příslušnéhovyššíhonebo dalšíhoověření, resp' apostily dle haagské úmluvy
o apostilaci, podle toho, co je ľelevantní.

10.4'4 Emitent můžedále žâdat, aby veškeľédokumenţ vyhotovené
opatřeny úředním překladem do ěeského jaryka.

v

cizím jazyce byly

10.5 Včasnost bezhotovostních plateb
i0.5.1 ZźxazekBmitentazaplatitjakoukoli

dlužnou částkuv souvislosti

s

Dluhopisy

se

považuje

za splněný řádně a včas, (a) pokud je příslušná ěástka poukér;źtnaopľávněné osobě na
bankovní účetuvedený ve Smlouvě o úpisu, nebo v Instrukci a v souladu s platebními
podmínkami v takovém sdělení uvedenými, a (b) pokud je nejpozději do 5 pľacovních
dnů od vzniku nároku taková částka odepsána z bankovního úětu Emitenta.

10.5.2 Pokud kteľákoli oprávněná osoba sdělila Emitentovi takové platební údaje, které
neumožňují platbu řádně provést nebo mu nesděli|a żâdnétakové údaje' ztxazęk
Emitenta zaplatit jakoukoli dluŽnou částku se považuje vůěi takové oprávněné osobě za
splněný řádně a věas, pokud je příslušná ěástka odepsána z bankovního úětu Emitenta do
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15 (patnácti) Pľacovních dnů ode dne, kdy Emitent obdržel od opľávněné osoby takové

platební údaje, které umožňujíplatbu řádně provést; v takovém případě plati, žetaková
oprávněná osoba nemá naľok najakýkoli úľoknebojiný vynos ěi doplatek zatakoý
ěasoqý odklad.

10.5.3 Emitent není odpovědný za zpoźděníplatby jakékoli ěásĘ způsobenétím, źe (a)
oprávněná osoba věas nedodala dokumenty nebo infoľmace požadované od ní podle ěl.
I0-5.Ż těchto Emisních podmínek, (b) takové informace, dokumenty nebo infoľmace byly
neúplnénebo nespľávné nebo (c) takové zpożdénibylo způsobęno okolnostmi, kteľé
nemohl Emitent ovlivnit. opľávněné osobě v takovém případě nevznikântrok najakýkoli
doplatek či úrok zaěasoý odklad platby'

10.6 Zména způsobu pľovádění plateb
10.6.1 Emitent můžerozhodnout o změně způsobu provádění plateb. Taková změna nesmí
způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu' Tâkové rozhodnutí bude Vlastníkům dluhopisů
zpřístupněno sĘným způsobem, jakým byly zpřístupněny
ţrto Emisní podmínky.

11 ľŘnnčłsľÁspr,łľNosT DLUHoPIsŮ z

RoZHoDIţUTÍ EMITENTA A ŽÁoosľ

VLASTNÍKA o ODKOUPENÍ DLUHoPISŮ En{ITENTEM

11.1 Předčasná splatnost Dluhopĺsů z ľozhodnutí Emitenta
l 1.1.1 Rozhodnutí o předěasné splatnosti Emitentęm. Emitent má právo rozhodnout o předěasné
splatnosti Dluhopisů a splatit vydané Dluhopisy přede Dnem koneěné splatnosti.

11.2 Splatnost

l1.2.I

Emitent má pľávo předěasně splatit Dluhopisy k jím uľčenémudni (takovy den, vedle
jiných dnů takto označ,ených v těchto Emisních podmínkách, také
,,Den předčasné
splatnosti"), a to po splnění podmínky, źe rozhodnutí o předěasném splacení Dluhopisů
oznźtmi emailovou zprźĺvou,nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou v Seznamu
vlastníků alespoň 30 dní přede Dnem předěasné splatnosti.

11.2.2 oznźlmenío předěasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta je neodvolatelné a

zavazuje Emitenta přijmout k předěasnému splacení všechny Dluhopisy, o jejichž
předěasnou splatnost poźädal.Vlastník dluhopisů je povinen poskytnout Emitentovi
veškerou souěinnost, kterou Emitent můžev souvislosti s takoým předěasn;ým
splacením požadovat.

IL2.3 Všechny nesplacené Dluhopisy budou Emitentem splaceny ve Jmenovité hodnotě spolu
s narostlým a dosud nevyplaceným poměľným Výnosem oproti jejich předložení
VlastníĘ dluhopisů Emitentovi v Uľěené provozovně. ode Dne předěasné splatnosti
nejsou Dluhopisy svolané z rozhodnutí Emitenta úročeny.

11.3 żádostvlastníka Dluhopisů o odkoupení Dluhopisu Emitentem
11.3.1 Vlastník dluhopisu má pľávo požâdatEmitenta o odkoupení jím vlastněných Dluhopisů.
Emitent však nemá povinnost žádosti Vlastníka dluhopisu vyhovět. Żádost Vlastníka
dluhopisu o odkoupeni (,,żádost o odkoupení") musí mít písemnou foľmu a musí z ní
bý zţejmý požadavek na odkoupení Dluhopisů a počet Dluhopisů, kteý mél bý,t
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Emitentem odkoupen. Żâdost o odkoupení musí být podepsána oprávněnou osobou a
nenĹli podepsána před Emitentem, musí bý podpis opľávněné osoby uředně ověřen.

II.3'2 Pokud Emitent Żâdost

o

odkoupení akceptuje písemným nebo elęktľonickým
oznámením, Vlastníkovi dluhopisů vznikne nárok na odkoupení Dluhopisů Emitentem k
poslednímu dni měsíce následujícím po měsíci, ve kterém Vlastník dluhopisů doruěil
Emitentovi na adresu Určenéprovozovny Žâdost o odkoupení (,,I)en náľoku na
odkoupení").

11.3.3 Kupní cena Dluhopisů odkoupených Emitentem na zźlkladě, Żâdosti o odkoupení bude
stanovena Dohodou s Emitentem.

II.3.4 Kupní cena bude Emitentem lhrazena do 10 Pľacovních dnů ode Dne nároku na
odkoupení a souěasně předání Dluhopisů Vlastníkem dluhopisů Emitentovi v Urěené
provozně'

12

ADMINIsTnÁľon

12.l

Administľátoľ a Uľčená pľovozovna

I2.1.I Administľátorem

I2.l.2

Uľěená provozovna je na adrese uvedené v ěl.

12.2 ZměnaAdministrátoľa

I2'2.I

emise je Emitent'
1

těchto Emisních podmínek.

a Uľčenépľovozovny

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli urěit Administľátoľa a uľěit jinou nebo dalšíUrěenou
provozovnu, popřípadě určit dalšíobstaľavatele plateb.

12.2'2 Ozntlmeni o urěení Administrátora nebo Urěené pľovozovny nebo o uľěenídalších
obstaľavatelů plateb Emitent zpřístupníVlastníkůmdluhopisů stejným způsobem, jakým

byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky.

12.3 Yztah Administľátoľa k vlastníkům Dluhopĺsů
Při ýkonu ěinností podle případně uzavřené smlouvy s administľátoľem jednáAdministľátorjako
zástupce Emitęnta. Administrátor zaztşazky Emitenta plynoucí z Dluhopisů neruěí a ani je jinak
nezajišťuje. Při ýkonu ěinností podle smlouvy s administrátorem Administľátoľ není v źâdném

právním vztahu s Vlastníky dluhopisů nebo oprávněnými osobami, nenĹli ve smlouvě s
administrátorem nebo v zákoně uvedeno jinak' Tím nejsou dotěeny prźnnivztaĘAdministľatora
s Vlastníky dluhopisů nebo oprávněnými osobami z jiných smluv neź ze smlouvy s
administrátoľem.

13

scIrŮZE, zMĚI\rY EMISNÍCH PoDMÍNEK

13.1 Působnost a svolání schůze
13.1.1 Emitent nebo Vlastník dluhopisu mohou svolat Schůzi, je-li to třeba k ľozhodnutí o spoleěných
zâjmechVlastníků dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami aZźlkonem o dluhopisech.
13.I

'2

Náklady na organizaci

a

svolání Schůze hradí svolavatel, nestanovĹli pľávní předpisy něco jiného.

13.1.3 Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisu, je povinen v nezb5Ąném časovémpředstihu,
nejpozději však 30 (třicet) kalendářních dnů před zamýšleným konáním Schůze doľuěit
Emitentovi doporuěenou poštou na adresu Určenépľovozovny ozntlmęní o konání Schůze tak,
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aby mohlo dojitbez zbytečného prodlení k jeho uveřejnění, pro vyloučení pochybností se uvádí,
že v takovém případě Emitent nebude povinen jakkoli zkoumat náležitosti takového oznttmení, a

nebude

jakkoli odpovědný za obsah takového ozĺćtmeni, a současně doručit Emitentovi

oznámením adresovaným na adľesu Uľčenépľovozovny žädosto obstarání dokladu o počtu všech
Dluhopisů opľavňujícíchk úěasti najím, ľesp. jimi, svolávané Schůzi' úplného opisu Seznamu

ţ.

vlastníků.Vlastník dluhopisu je povinen současně s oznámením o svolání Schůze zaslat program
schůze věetně navľhovaných změn a požadavků. Emitent je povinen poskytnout přiměřenou
souěinnost svolavateli, Vlastníkovi dluhopisů, pro řádné svolání Schůze, ato minimálně v rozsahu
uveřejnění infoľmace o svolání Schrize na Weboqých stľánkách Emitenta, a poskytnutí úplného
opisu Seznamu vlastníků.

13.2 oznámení o svolání Schůze

I3.2'I oznámení o svolání Schůze je

svolavatel povinen oznźmitzpůsobem uvedeným v ěl. 14
těchto Emisních podmínek, a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnri přede dnem
konání Schůze.

13.2.2 Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů, je povinen ozntlmeni o svolání Schůze podle ěl'
13.1'3 těchto Emisních podmínek ve sĘnélhůtě doľuěit Emitentovi.
13.2.3 Schůze je opľávněna ľozhodovat pouze o nálvrzich usnesení uvedených v oznĺímenío
jejím svolání. Rozhodovtni o nálvrzích usnesení, které nebyly uvedeny na progľamu
Schůze v oznämeni o jejím svolání, je přípustné, pouze jsou-li na Schůzi přítomni všichni
Vlastníci dluhopisů, kteří jsou opľávněni na této Schůzi hlasovat'
13.2'4 Pokud odpadne důvod pro svolání Schůze, bude odvolĺína
Ęným způsobem, jakým byla
svolána' a to nejpozději 7 (sedm) kalendĺářních dnů před datem jejího konání.

13.2.5 oznâmeni o svolání schůze musí obsahovat alespoň údaje uvedené vustanoveni 22
Ş
odst. 3 Zétkona o dluhopisech.

13.3 osoby opľávněné účastnitse Schůze a hlasovat na
1

3.3.

i

Schůze je opľávněn se účastnita hlasovat na ní pouze

(Đ
(iĐ
13'3.2

ní, Rozhodný den pľo účastna Schůzĺ

Vlastník dluhopisu, kteýje evidován jakoVlastník dluhopisuv Seznamuvlastníků
ke konci dne, kteý o 7 (sedm) kalendářních dnů předchâzí denkonání příslušné
Schůze (,,Rozhodný den pľo účastna Schůzi,.), nebo
osoba, kteľá se prokátźejako zmocněnec Vlastníka dluhopisu podle písm. (i) pro
úěely této Schůze.

K

převodům Dluhopisů uskuteěněným po Rozhodném dni pľo úěast na Schůzi se
nepřihlíží.

13.4 Hlasovací pľávo
13.4'I Každý Vlastník dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou

hodnotou Dluhopisri v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a
nesplacených ěi nezrušených Dluhopisů k Rozhodnému dni pľo účastna Schrizi.

13.4.2

K

Dluhopisům ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro účastna schůzi, které
nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu čl. 9.3 těchto Emisních podmínek, se pro úěely
Schůze nepřihlíží.
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13.5 Účast na Schůzi s využĺtímpľostředků komunikace

na dálku

V

oznámení o svolání Schůze můžeEmitent stanovit organizaéni a technické podmínky, za
kteých se Vlastníci dluhopisů mohou účastnitSchůze s využitímelektľonických prostředků
umožňujícíchpřímý dálkový přenos Schůze obrazem a zvukem ďnebo přímou dvousměrnou
komunikaci mezi Schůzía Vlastníkem dluhopisů. Vlastník dluhopisu' kteľý využije pľáva podle
takto stanovených podmínek, se považuje zapřítomného na Schůzi.

13.6 Účast dalšíchosob na Schůzi
Schůze je povinen se úěastnit Emitent

a

dźůejsou oprávněni účastnitse Schůze zástupci

Administrátora, je-li určen, Spoleěný zástupce, nenĹli jinak osobou oprávněnou k úěasti na Schůzi
a hosté přizvani Emitentem. Schůze se dále úěastní osoby zajiśťujiciprůběh této Schrize (např.
předseda schůze, zapisovatel, notář apod.).

13.7 Pľůběhschůze a ľozhodování na ní
13.7 .r

jí úěastní Vlastníci dluhopisů opľávněné k účasti
na Schůzi, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % celkové jmenovité
Schrize je schopna se usnášet, jestliže se

hodnoty vydané a dosud nesplacené části emise. Dluhopisy, které jsou v majetku Emitenta
a které nezanikly z ľozhodnutíEmitenta, se nezapočítávajípľo úěely usnášeníschopnosti

Schůze' Rozhoduje-li Schůze o odvolaní spoleěného zástupce, nezapoěitttvají se hlasy
nźiežející
společnémuzástupci (e-li osobou oprávněnou k úěasti na schůzi) do celkového
poětu hlasů. Před zahájením schůze její svolavatel poskytne zaűěelemkontľoly účastina
Schůzi infoľmaci o poětu všech Dluhopisů opravňujících k úěasti na Schůzi.
13.7.Ż

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda určený Emitentem. Schrizi svolané
Vlastníkęm nebo vlastníky dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou hlasů
přítomných osob oprávněných k úěasti na Schůzi, přičemžvolba předsedy musí bý
pľvnímbodem pľogľamutakové Schůze. Do zvolení předsedy předsedá takové schůzi
osoba určená svolavatelem.

13.7.3

Schůze můžeusnesením ustanovit ýzickou nebo pľávnickou osobu společným
zástupcem všech Vlastníkůdluhopisů. Spoleěný zástupce je oprávněn:

(Đ
(iĐ
(iii)
13.7.4

s

Dluhopisy v ľozsahu

kontľolovat plnění Emisních podmínek ze stľany Emitenta, a

ěinit jménem všech Vlastníkůdluhopisů dalšíúkony nebo jinak chránit jejich
zźţmy, a to způsobem a v rozsahu stanovenými v ľozhodnutí schůze.

V rozsahu, ve kteľémuplatňuje práva spojená s Dluhopisy spoleěný zástupce, s ţjimkou
hlasovacích pľáv, nemohou Vlastníci dluhopisů dané emise uplatňovat svá práva
samostatně. Tím není dotčeno právo Schůze odvolat spoleěného zástupce nebo urěit
j

13.7.5

uplatňovatjménem všech Vlastníků dluhopisů práva spojená
vymezeném v ľozhodnutí Schůze,

iného spoleěného zástupce.

Schůze o předložených otánkâch ľozhoduje foľmou usnesení. K přţetí usnesení, jímžse:

(Đ

schvaluje změna Emisních podmínek, ke které je třeba předchozí souhlas Schůze'
nebo

(ii)

ustavuje ěi odvolává spoleěný zástupce,
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je zapotÍebi souhlas alespoň % (tří č,tvrtin) hlasů přítomných
osob opľávněných k úěasti
na Schůzi. K přijetí ostatních usnesení staěí prostá většina hlasů přítomných
oprávněných k účastina Schůzi, nestanovĹli přístušnýprávní předpisjinak.

13 '7

'6

osob

Pokud do l (edné) hodiny od stanoven ého zač,átku Schůze není schůze
usnášeníschopná,
pak bude taková Schůze bez dalšíhorozpuštěna. Byla-li rozpuštěna
Schůze, která měla
rozhodovat o změně Emisních podmínek, svolavatel svolá, je-li
to nadále potřebné,
nĺáhradní schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti)
ýdnů ode dne, na kteľý byla svolána
původní schůze. Konání nłáhľadníschůze s nezměněným pľogramem jednání
se oznźmi
Vlastníkům dluhopisti nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na
kteý byla svolána
původníSchůze. Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez
ohledu na podmínĘ
usnášeníschopnosti uvedené v těchto Emisních podmínkách.

13.8

Zápis z jednání

l3'8'1 Zâpis o schůzi vypľacuje svolavatel ve

lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne jejího konání. V
zápisu se uvede pruběh a zźlvěry Schůze' zejména přijatâ usnesení.
Je-li svolavatelem
schůze Vlastník nebo Vlastníci dluhopisů, musí býĄzéryisze schůze
doruěen do 30 (třiceti)
dnů ode dne konání Schůze Emitentovi do jeho sídla'

13'8'2 Emitent je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit
všechna její
ľozhodnutízpůsobem podle ělánku 14. těchto emisních podmínek. Záryis
ze Schrize
Emitent uschová do doby pľomlčeníprźtv z Dluhopisů. Zźryis ze
Schůze je k dispozici
Vlastníkůmdluhopisů k nahlédnuti v běžnépľacovnídobě v Urěené provozovně.

13'8'3 Pokud Schrize projednávala někteý

z případů uvedených v $ 21 odst. 1 zźlkona,musí bý
o Schůzi pořízen notrářský zápis. Pokud Schůze se změnou v případech
uvedených v $ 21
odst' 1 zźtkona souhlasila, uvedou se v notářském zápisu jména těch Vlastníkri
dluhopisů,

kteří se změnou souhlasili, a počţkusů Dluhopisů, které ka,ždý z těchto
Vlastníků
dluhopisů měl ve svém vlastnictví.

13.9 Zmény Emisních podmínek
13'9'1 Ke změně emisních podmínek se vyžaduje předchozí souhlas Schůze.
Souhlas Schůze se
však nevyžaduje:

(Đ
(ii)

ke změně přímo vyvolané změnou pľźtvniilpravy,

ke změně, kteľá se neţká postavení nebo zájmů VlastníkůDluhopisů,
mimo jiné
ke změně sídla Emitenta,

(iiĐ v

(iv)
13 '9

'2

případě,

že žádný z vydaných Dluhopisů' ke kteým se vztahují Emisní

podmínky, jichž se zménaţkâ,neníve vlastnictví osoby
odlišnéod emitenta, nebo
do doby vydźnipľvéhoz Dluhopisů.

Emitent bez zbyteěného odkladu po změně Emisních podmínek
uveřejní způsobem podle
ělánku 14 těchto emisních podmínek tuto změnu Emisních podmínek
a úplnéznění
Emisních podmínek po provedené změně. Vlastník, kteý před uveřejněním
změny
Emisních podmínek, kę které se vyžaduje předchozí souhlas Schůze,
nebo ke které došlo
podle bodu (iv.) qýše, souhlasil s koupí nebo s upsáním Dluhopisu
a k tomuto dluhopisu
ještě nenabyl vlastnick é prttvo,je oprávněn
od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 5
(pět) pľacovních dnů poté, co byla uveřejněna změna
Emisních podmínek.
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t4

ozľÁnĺnľÍ
NęstanovĹli Emisní podmínky nebo donucující ustanovení právního předpisu jinak, budou
informace ţkajici se qýkonu práv Vlastníkůdluhopisů, oznámení o konání Schůze a jakékoliv
jiné oznámení Vlastníkům dluhopisů (,,oznámení") platné a úěinné, pokud bude v ěeském jazyce
uveřejněno na Weboých stľánkách Emitenta sekce ,,Pro investory".
NestanovĹli Emisní podmínky nebo donucujícíustanovení pľávního předpisujinak' bude jakékoli
oznámení platné a úěinnéi tehdy pokud bude odesláno doporuěenou poštou na adresu Vlastníka
dluhopisu vedenou v Seznamu vlastníků anebo poskytnuto elektronickými prostředky, zejména
emailovou zpľávou zasílanou na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu nebo v Seznamu
vlastníků.

StanovĹli kogentní ustanovení relevantních právních předpisů ěi ţto Emisní podmínky pro
zpřístupnění nebo uveřejnění některého z ozntlmení podle těchto Emisních podmínek jiný
způsob, bude takové ozĺâmeni považováno za platně zpřístupněné nebo uveřejněné jeho
zpřístupněním nebo uveřejněním předepsaným příslušnýmprávním předpisem. V případě, Že
bude někteľéoznétmeni zpřístupňováno nebo uveřejňováno více způsoby, bude se za datum
takového oznâmenipovatovat datum jeho pľvníhozpřístupnění ěi uveřejnění.
Tyto Emisní podmínky byly podle Zźtkona o dluhopisech bezplatně zpřístupněny nabyvatelům
Dluhopisů na Webových stránkách Emitenta a v sídle Emitenta na nosiěi infoľmací, kteý
investoľům umožňuje reprodukci Emisních podmínek v nęzměněné podobě a uchování Emisních
podmínek tak, aĘ mohly bytvyuživźnvalespoň do data splatnosti Dluhopisů.

15

ov

ZDANENI DLI]HOPISU V CESKE REPUBLICE

15.1 Jistina
15.1.1 Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů' výplaţ úľokových ţnosůz Dluhopisů budou

prováděny bez srźůkydaní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže takov â srźňka dani

nebo poplatků bude vyźadovâna příslušnými právními předpisy Českéľepubliky
úěinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srtůka daní nebo poplatků
vyżadovâna příslušnými právními předpisy Českéľepubliky úěinnými ke dni takové
platby, nebude Emitent povinen hľadit Vlastníkům dluhopisů ž:âďné dalśi ěásĘ jako
náhradu těchto stźňek daní nebo poplatků.

1s.2 Úľok

ß.ŻJ Úrok

vyplácený ffzické osobě, která je ěeským daňoým rezidentem, podléhá dani ve

\nýši 15 %.

15.2.2 Úrok vyplácený ţzické osobě, která je českým daňovým ľezidentem nebo podnikáv
Českérepublice prostřednictvím stálé pľovozovny a kterâ nabyla Dluhopis v rámci
podnikání v Českéľepublice, podléhá dani z příjmů ţzických osob v sazbě 15 % (pro
rok Ż022)' Přesahuje-li základ daně 48 (ětyřiceti osmi) násobek pľůměrnémzdy roěně'
uplatní se daň z přţmů ýzických osob v sazbě Ż3 % (pro rok202Ż).
15.2.3 Úľok vyplácený právnické osobě, která je ěesĘm daňovým rezidentem, nebo není
ěeským daňoqým rezidentem a ztroveipodniká v českéľepublice pľostřednictvím stálé
pľovozovny' tvoří souěást obecného ztlkladu daně a podléhá dani z příjmů právnických
osob v sazbé 19 % (ptorok2022).
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15.3 ZisĘlztráĘ z pľodeje
15.3.1 Zisky z prodeje dluhopisů ręalizované ţzickou osobou, která je ěeským daňoqým ľezidentem,
anebo která není ěeským daňoqým rezidentem, ale podniká v Českéľepublice prostřednictvím
stálé pľovozovny, anebo kteľá není ěeshým daňoqým ľezidentem a příjem z prodeje dluhopisůjí
plyne od kupujícího, kteý je českým daňoým rezidentem nebo od ěeské stĺíléprovozovny
kupujícího,kteý není českým daňovým rezidentem, se zahľnují do obecného zźtkladu daně z
příjmu fuzických osob a podléhajídaĺi z příjmů
Ą'zických osob v sazbě 15 % (pto rok 2022).
Přesahuje-li zźtklad daně 48 (čtyřiceti osmi) násobek pľůměrné mzdy roěně, uplatní se daň z
příjmů fyzických osob v sazbé23 % (pro rok2022).
15.3.2 Ztráiy z prodeje dluhopisů jsou u nepodnikajících
ţzickýchosob (osoba nemá dluhopis zahľnuý
do obchodního majetku) obecně daňově neúčinné,ledaže jsou v témźezdaňovacím období
zâroveřl vykâzâny zdanitelné zisky z pľodeje jiných cenných papíru; v tom případě je moźné
ztrélţz pľodeje dluhopisů považovat za daiové úěinnéaž do qýše zisktl z prodeje ostatních
cenných papíru (tzn. ţzická osoba nepodnikatel nemůževykźaat celkovou ztráúu z pľodeje
cenných papíľův daném roce).

15'3.3 Zisky zpľodeje dluhopisů realizovanéprávnickou osobou, která je českým daňoqým ľezidentem,
anebo která není Českým daňoým rezidentem a zfuoveň podniká v českérepublice

prostřednictvím stálé provozovny' anebo kteľá není českým daňovým rezidentem a příjem z
pľodeje dluhopisůjíplyne od kupujícího, kteýje českým daňovým ľezidentem nebo od české
stálé provozovny kupujícího'kteý není ěeským daňoqým rezidentem, se zahrnují do obecného

zélk|adtl dané z příjmů právnických osob a podléhajídani v sazbě 19 o/o,(pr.o rokŻ)Z1). Ztrźty z
pľodeje dluhopisůjsou u této kategorie osob obecně daňově úěinné.

15.3.4 Příjmy

z

pľodeje dluhopisů u ţzických osob, které nemají dluhopis zahmut v obchodním
majetku, mohou byt za uľěiých podmínek osvobozeny od daně z pŕíjmű, pokud mezi naby1im a
prodejem dluhopisů uplyne doba alespoň 3 let. od daně mohou bý osvobozeny také pŕijmy z

pľodeje dluhopisů u

ýzicĘch osob, kteľénemají dluhopis zahrnutv obchodním majetku, pokud
příjem z prodeje cenných papírůa příjem z podílůpřipadající na podíloqý list při zľušení
podílového fondu vjejich úhľnuu poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 10o 000 korun.
15.3.5 V případě prodeje dluhopisů vlastníkem, kteý není ěeským daňoqým ľęzidentem a souěasně není
daňovým ľezidentem ělenského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru,
kupujícímu, kteý je ěeským daňoqým ľezidentemo nebo osobě , ktetâ není ěeským daňoţm
rezidentem akterá" zároveň podniká v Českérepublice prostřednictvím stĺálé provozovny a kupuje
dluhopisy do majetku této stálé provozovny' je kupujícíobecně povinen při úhľadě kupní ceny
dluhopisů stazit zajištěnídaně z příjmů ve qýši l %o ztohoto příjmu' Správce daně může'avšak
nemusí, považovat daňovou povinnost poplatníka (prodávajícího daňového nerezidenta)
uskuteěněním sľážky podle předchozivěty za splněnou, avšak povinnost podat daňové pţiznéni
dle následující věty nezaniká. Prodávající je v tomto případě obęcně povinen podat v České
ľepublice daňové přiznźni nebo správce daně můžedaň vyměřit do konce lhůty pro vyměření
daně. Sraženézajištěnídaně se zapoěitétvána celkovou daňovou povinnost daňového nerczidenta.
Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé Kě nahoru (pro rok z1zz)'Emitent můžestanovit
Dodatečnou emisní lhůtu opakovaně.
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16

zPRAcovÁNÍ osoBNÍcrr Úołĺu
Emitent jako spľávce bude v souvislosti s emisí Dluhopisů zpracovâvat osobní údaje Vlastníků
dluhopisů v ľozsahujejich kontaktních a identifikaěních údajůa údajůsouvisejících s vlastnictvím
Dluhopisů, ato za úěelem vedení evidence nutné k plnění právních povinností za úěelem plnění
smluvních zźxazk:ůjakoź,iza úěelem ochrany práv vzniklých v souvislosti s emisí Dluhopisů.

osobní údaje budou zptacovźxátny po dobu trvâni právních povinností, u nichž je zapotřebí
zpracovtlvat osobní údaje, resp. po dobu trvání promlčecích lhůt

17

RoZHoDNÉ pnÁvoA JAZYK
Dluhopisy jsou vydávány v souladu s pľávními předpisy, kteľéjsou obecně zźxaznýminainemi
Českérepubliky, zejménav souladu se Zákonem o dluhopisech' Pľáva a povinnosti vyplyvajici z
dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem Českérepubliky. Jakékoli případné spory
mezi emitentem a vlastníky dluhopisů vypýajícíz dluhopisů' emisních podmínek nebo s nimi
souvisejícíbudou v prvém stupni rozhodovány Městským soudem v Praze, nestanovĹli
donucující ustanovení pľávního předpisu jinak.

Emisní podmínky vydané v jiném jazyce,než,ěeském, mají pouze infoľmativní chaľakter a nejsou
pľo emitenta ztĺvazné.Rozhodující jazykovou verzí emisních podmínekje verze v ěeském jazyce.

Y Praze,

dne 21. 4.2022

CASU CAPITAL a.s.
'. Na líše726/27
141 00 Praha 4
,lČ:091. 19
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ondřej Korbel,
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