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Emisní podmínĘ dluhopĺsů

Dluhopis CASUCAPITAL - Roční

Ţto emisní podmínky (dále jen ,,Emisní podmínĘ") upravují pľtxaapovinnosti emitenta a vlastníka
dluhopisu, jakož i podrobnější informace o dluhopisech a jejich emise. Týo emisní podmínky byly
vyhotoveny v souladu se zákonem č). 190/Ż004 Sb., o dluhopisech, ve zĺéní pozdějších předpisů (dále
jen ,,Zákon o dluhopisech"), spoleěností CASU CAPITAL a.s., IČo: 091 19 311, se sídlem Na líše
726/27, Michle, 141 00 Praha4, Sp. zn' oR: B Ż528I vedenáu Městského soudu vPraze (dále jen

,'Emĺtent").

Není-li v těchto Emisních podmínkách uvedeno jinak, mají slova a výrarł s velĘm poěáteěnÍm

písmenem ýznan uvedený v ěl. 1

1 z^I<LADNÍcHARAKTERIsTIKADLUHoPISŮ

Emitent:

Název:

CASU CAPITAL a.s.,ICO: 091 i9 311

se sídlęm Na líše 7Ż6127, Michle, 141 00 Praha 4

Identifikaění kód ISIN

Císlo úětu emitenta:

Jmenovitá hodnota:

Forma Dluhopisu

Podoba Dluhopisu:

17 500 000 Kě (slovy: sedmnóct milionů pět set tisíc
korun česbých)

Emisní kurz k datu emise:

,'Dluhopĺs CASUCAPITAL - lY" (dále jen

,,Dluhopis")

Císlování Dluhopisů:

Předpokládaná celková jmenovitá

hodnota emise:

Minimální investicę

Datum emise:

c20003529216

Maximální jmenovitá hodnota

emise:

219934800Ż15500

10.000,-Kě

Cenný papír na řad

Listinný cenný papír

100 % jmenovité hodnoţ dluhopisů

Emisní lhůta:

17 500 000 Kě (slovy: sedmnáct milionů pět set tisíc
korun česlrych)

0001 - 1 750

1 (eden) Dluhopis

IL 12.20Ż0
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Dodateěná emisní lhůta: lze uplatnit

Výnos dluhopisu pevná sazba 8 %o roéně (per annum)

Datum poěátku pľvního

Výnosového období:
1 1 20Ż1

Den vzniku nároku na qýplatu

qýnosu:
Roěně, vždy k 3|. I2 daného ľoku

Rozhodný den pro výplatu

ýnosu:
vždy k 1 '12 daného roku

Den předěasné splatnosti: K teľmínu splatnosti qýnosu

Den koneěné splatnosti 3Lĺ2.2a23

Rozhođný den pro splacení
jmenovité hodnoty:

2LI2.Ż023

Emise:
Emise zastupitelných dluhopisů vydávaných podle

těchto emisních podmínek

Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydané v ľámci emise

Administľátor: Emitent

Urěená pľovozovna:
Kancelař CASU CAPITAL a.s. _ opletalova39,110 00

Praha 1

Webové stránky: www.casucapital.cz

,o2 PROHLASENI EN{ITENTAA DULEZITA UPOZORNENI

2.1 PľohlášeníEmitenta

2.I.I Emitent prohlašuje, že se zavaĄe splatit dluŽné ěástky, zejménajistinu Dluhopisu a

Výnos způsobem a ve lhůtach stanovených v těchto Emisních podmínkách.

2.I.2 Činnosti Íykajici se vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplácení Výnosů z
Dluhopisů bude vykonávat Emitent, neľozhodne-li v pruběhu existence Emise jinak.

2.2 Důležitáupozoľnění

2.Ż.I Týo Emisní podmínky jsou emisními podmínkami Dluhopisů ve smyslu Zźi<ona o
dluhopisech.

2.2.2 Celková předpokládaná hodnota pľotiplnění u dluhopisů je nižší neź č,źĺstka 1.000.000,-
EUR. Tato ěástka se vypoěítává za cenné papiry nabizené ve všech ělenských s'tátęch

. Evropské unie v průběhu 12 měsíců. Emitent nemá v úmyslu požâdato přţetí Dluhopisů
k obchodovttninaevropském ľegulovaném trhu ěi v mnohostľanném obchodním systému.

2.Ż.3 Na nabídku Dluhopisů se vzhledem k vęlikosti emise, nevztahuje povinnost vyhotovit a

uveřejnit prospekt podle nařizení Evľopského parlamentu a Rady (EU) 2017 /II29 ze dne
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Ż'Ż.4

2.2.5

14. ěervna Ż0Ţ7 o prospektu, kteĘŕ má bý uveřejněn při veřejné nabídce nebo přţetí
cenných papírů k obchodovźtninaľegulovaném tľhu, a o zrušení směrnice 200317IlES,v
platném znění (dále jako,,Nařízení o pľospektu").

Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou emitent uěinil ěi uěiní, je ěiněna na základě
výjimky uvedené v č1' 1 odst. 3 Nařízení o prospektu, případně na ztĺkladě obdobné

výjimky v souladu s příslušnýmizahraniěními právními předpisy.

Emise Dluhopisů ani jejich Emitent nepodléhají dohledu ze stľaĺy České náľodní banky.

Emisní podmínky věetně jejich případných změn pľoto nepodléhají povinnosti schválení
Českou národní bankou.

Ż'Ż.6 Emitentovi není známo, źeby mu byl některou ratingovou agenturou udělen rating ani
jeho udělení pro úěely emise dle těchto Emisních podmínek neoěekává.

3 z^|<LADNÍcHARAKTERIsTIKADLUHoPIsŮ

3.1 Podoba' foľma Dluhopisu' jmenovitá hodnota

3.1'1 Dluhopisy jsou vydávány v podobě a formě uvedené v ěl. 1 těchto Emisních podmínek.

3.I.2 Kažďý Dluhopis má jmenovitou hodnotu uvedenou v ěl. i těchto Emisníchpodmínek.

3.2 Hľomadná listinao postup při vydání náhľadního Dluhopisu

3.Ż.I Emitent je opľávněn vydat Dluhopisy jako hĺomadné listiny nabľazljici jednotlivé

Dluhopisy. V případě, že budou Dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich

vlastník prźxo pożádat Emitenta o nahrazeni hľomadných listin jednotlĘmi Dluhopisy.
Ž'ádost vlastníka o nahrazení hľomadných listin jednotlĘmi Dluhopisy musí bý
Emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti vlastĺríka do 30 dnů

od jejího obdržení. Emitent je povinen písemně vyrvat vlastníka k převzetí jednotlivých
Dluhopisů' Dluhopisy budou vlastníkovi předány pouze oproti vrâçęni hľomadné listiny.

3.2'2 Pokud nastane případ' kdy bude potřeba zneplatnit již' vydaný Dluhopis (ztrźúa, loupež,

Živelnâ katastrofa apod.) a vydat Dluhopis nźthradni, bude takový náhľadní Dluhopis
vystavený se stejným pořadoým ěíslem, jako měl původní zneplatněný Dluhopis'
doplněným písmenem dle posloupnosti ěeské abecedy (např. zneplatněný a podruhé

vydaný Dluhopis s pořadoqým číslem 0001 bude mít nové pořadové ěíslo 0001a, pokud
by došlo k opětovnému zneplatnění tohoto náhľadního Dluhopisu, bude mít noý
náhradní Dluhopis pořadové ěíslo 0001b atd')' o zneplatnění a vydaní náhradního

Dluhopisu provede Emitent ztanam do Seznamu vlastníků. obdobný postup platí i pro
zneplatnění a vy dźtni náhĺadní hromadné listiny'

vLAsTNÍcI DLUIIoPIsŮ, pŘrvon DLUHoPIsŮ ł DALŠÍ pnÁvł sPoJENÁ s
DLUHOPISY

4.1 VlastníciDluhopĺsů

4.LI Vlastníkem dluhopisu (,,Vlastník dluhopisu") je osoba, která je zapsanâ v seznamu

Vlastníků dluhopisu vędeném Emitentem (,,Seznam vlastníků"). Vlastníkem dluhopisu
miźebýtţzickâ osoba, nebo právnická osoba. Emitent může upisovatele odmítnout.
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4.L2 Jestliže právní předpis nebo ľozhodnutí soudu doručęné Emitentovi na adresu Urěené
provozovny nęstanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka dluhopisu za
jejich oprávněného vlastníka ve všech ohlędech a provádět mu platby v souladu s těmito
Emisními podmínkami.

4'1'.3 osoby, které buđou vlastníky Dluhopisu a kteľé nebudou z jakýchkoli důvodů zapsźny v
Seznamu vlastníků, jsou povinny o této skuteěnosti a titulu nabytí vlastnictví k
Dluhopisrim neprodleně infoľmovatEmitenta, ato pľostřednictvím oznźtmenidoruěeného
do Uľěené provozovny.

4.2 Převod Dluhopisů

4.2.I Vlastnické právo k Dluhopisu se převádí v souladu s oběansĘm zákoníkem rubopisem
a smlouvou k okamŽiku jeho předání'

4.2.2 oználmeni Emitęntovi o změně Vlastníka dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřen]ŕm

podpisem.

4.3 oznámení změny údajů v Seznamu vlastníků

4.3.I Změny na straně Vlastníka dluhopisů musí b;ýt Emitentovi oznźtmeny do 10 pľacovních
dnů od jejich vzniku. Změna musí byt oznttmena písemně, výhľadně na foľmuláři
Emitenta, kteqý je k dispozici na Uľěené pľovozovně. Změny kontaktů mohou bý
Emitentovi oznźlmeny písemně nebo elektronickou poštou bez ověření podpisu.

oznźłmeni o změně Vlastlríka dluhopisu a změně ěísla bankovního úětu Vlastnfta
dluhopisu urěeného pľo ţplatu Výnosu a jmenovité hodnoţ Dluhopisu musí bý
opatřeno úředně ověřeným podpisem'

4.4 Další pľáva spojená s Dluhopisy

4.4.Í oddělení prźĺvanaVýnos se vyluěuje.

4.4'2 S Dluhopisy nejsou spojena żâdnâ předkupní nebo ýměnnäprátvaVlastníků dluhopisů.
Převoditelnost Dluhopisů není omezena'

5 EMISE DLUHoPISŮ

5.1 Úoaje o Emĺtentovi:

5.1.1 Emitęntem je spoleěnost CASU CAPITAL a.s., jejímž jediným akcionařęm je pan

ondřej Koľbel, bytem Mimoňská 644/2, Prosek, 190 00 Pruha9.

5.L2 Emitent je investiění skupinou podnikající v oblasti developmentu'

5.2 Datum Emise a emisní lhůta

5.2.I Datum emise je uvedeno v ěl. 1 těchto Emisních podmínek.

5.2.2 Emisní lhůta je uvedena v ěl. 1 těchto Emisních podmínek.

5.3 Celková jmenovitá hodnota Emise, Dodatečná emĺsní lhůta

5.3'l Emitent zarýš|i vydat Dluhopisy v Předpokládaném objemu Emise uvedeném v ěl. 1

těchto Emisních podmínek.
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5.4

5.3.2 Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy, mtňe zbylé Dluhotrlisy vydat

kdykoli v pruběhu Emisní lhůĘ a případně i po uplynutí Emisní lhůţ v pruběhu

dodateěné emisní lhrity, kteľou Emitent případně stanoví (,,Dodatečná emĺsní lhůta") a
informaci o tom zpřístupní v souladu s platnými pľávními předpisy.

5.3.3 Emitent může vydat Dluhopisy v menším objemu Emise, než, je Předpokládaný objem

Emise, jestliže se do konce Emisní lhůty nepodařilo upsat Předpokládaný objeln Emise.

5'3.4 Emitent může k Datu emise nebo v pruběhu Emisní lhůry ľesp. Dodateěné ernisní lhůty

vydat Dluhopisy ve větším objemu, než,by|Předpokládaný objem Emise, ato až, do qýše

Maximálního objemu Emise uvedeného v ěl' 1 těchto Emisních podmínek.

5'3.5 Dluhopisy mohou být vydány najednou k Datu emisę ďnebo v tranších po Datu emise v
průběhu Emisní lhůty ďnebo Dodateěné emisní lhůţ.

Emisní kurz a Upĺsovací cena

5'4.I Emisní kurz Dluhopisů je uveden v ěl. 1 těchto Emisních podmínek'

5.4.2 Upisovací cena Dluhopisu je ľovna Emisnímu kurzu.

Minimální rúpis

5.5.1 Jeden upisovatel musí upsat nejméně tolik Dluhopisů, kolik činí Minimálni investice

uvedená v ěl. 1 těchto Emisních podmínek. NávrĘ na úpis menšího množství Dluhopisů
jsou neúěinné a Emitent jim nevyhoví.

Způsob a místo upĺsování Dluhopisů

5.6.1 Dluhopisy lze upisovat v Urěené provozovně'

5.6.2 Emitent uzavře s upisovateli Dluhopisů smlouvu o úpisu a koupi Dluhopisů, jejimź

předmětem bude zźtvazek Emitenta vydat a ztlvazek potenciálních nabyvatĺilů koupit

Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o úpisu a koupi dluhopisů (,,Simlouva o

űpisu").

5.6.3 Dluhopisy budou Emitentem vydány upisovateli podle Smlouvy o úpisu ve lhůtě do 20

pracovních dnů od připsaní upisovací ěi kupní ceny na bankovní úěet Emitęnta.

Podmínkou vydźtníDluhopisů je ztroveňdoručení podepsané Smlouvy o úpisu na adresu

uvedenou ve Smlouvě o úpisu.

5'6'4 Upisovací ěi kupní cena Dluhopisů bude upisovatelem splacena bezhotovostním

způsobem na bankovní úěęt a za podmínek stanovených ve Smlouvě o úpisu'

5'6.5 Emitent vydá Dluhopisy upisovateli po splacení upisovací ěi kupní ceny Dluľropisů tak,

že na Dluhopisu bude vyznačeno jméno, příjmení, datum ĺarozeni (u szických osob),

nebo ťrľma a lČo (u právnických osob) a adresa bydliště nebo sídla pľvníhcl vlastníka

Dluhopisu. Týo údaje budou zapsźtny do Seznamu vlastníků a Dluhopisy budclu předány

prvnímu Vlastníkovi dluhopisů' Předání Dluhopisu prvnímu Vlastníkovi dluhopisů je

možné vźdy až.po splacení upisovací ěi kupní ceny' v Pracovní dny apo předchozí dohodě

s Emitentem. Místem předání je Uľčená pľovozovna.

5.5

5.6
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5.6.6 Pokud Vlastník upíše více Dluhopisů je Emitent oprávněn na místo všech nebo jen

někteých Dluhopisů předatVlastlríkovi hromadnou listinu, nebo více hromadných listin,
nahranljícich Vlastníkem upsané Dluhopisy, nebo jen některé znich.

5.6.7 Na písemnou žádost prvního Vlastníka dluhopisů obsaŽęnou ve Smlouvě o úpisu, nebo

zaslanou v souladu s těmito Emisními podmínkami a s ověřeným podpisem Vlastníka
dluhopisri je možné Dluhopisy (hľomadné listiny) zaslat poštou do vlastních rukou na

adresu uľěenou Vlastníkem dluhopisů vę Smlouvě o úpisu, nebo písemné žádosti.

Dluhopisy jsou Emitentem zasílány poštou do vlastních rukou na riziko Vlastníka
dluhopisů.

6 sTÄTUs

Dlulropisy zaklâdaji přímé, obecné, nezajištěné a nepodmínéné zźnazky Emitenta, které jsou a
budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i
alespoň ľovnocenné vůěi všem dalším souěasným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným
zélvtĺzküm Emitenta, s qýjimkou téch zźtvazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení
právních předpisů nebo smlouva mezi Emitentem a vlastníky dluhopisů.

7 zü]{včnľÍ PRÁv Z DLUHoPISU

7.l Zaračcnípráx z dluhopisů

Emitent jako podnikajícíprtxnickâ osoba nlěiza splacení jistiny Dluhopisů a ýplatu ilrokoých
výnosů celým svým majetkem.

s vÝNos

8.1 Výnos, způsob úľočenío výnosová období a vyplácení výnosu

8.1.1 Výnos je uveden v ěl. 1 těchto Emisních podmínek.

8.I.2 Výnos bude narristat od Data poěátku pľvního qýnosového období (věetně tohoto dne) do

prvního Dne vzniku nároku na výplatu ýnosu nejdříve následujícího po Datu počátku
pľvního výnosového období (bez tohoto dne) a dále pak vždy od posledního Dne vzniku
naľoku na výplatu ýnosu (včetně tohoto dne) do následujícího Dne vzniku náľoku na

výplatu qýnosu (bez tohoto dne) (,,Výnosové období").

8.1.3 Pro účely poěátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den vzniku naľoku na ýplatu
ýnosu neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne uvędęnou v ěl. 10.2.3 těchto

Emisních podmínek.

8.1.4 Výnos bude vyplácenzakaždé Výnosové období zpětné, vždy do 5 pľacovních dnů ode

Dne vzniku náľoku na qýplatu qýnosu.

8.1.5 Vlastlríci, kteří uhradili celý Emisní klltz zajimi upisované Dluhopisy před Datem
poěátku pľvního qýnosového období, mají nárok na mimořádný úľokoý qýnos ve ýši
úrokového qýnosu za období ode dne provedení úhľady Emisního kllrzu za upisované
Dluhopisy do dne pŕedchtzejicího Dni poěátku prvního qýnosového období. Tento
mimořádný úrokoqý výnos bude Vlasüríkrim dluhopisů vyplacen jednoľázově spoleěně s

první ýplatou běžného úrokového výnosu.
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8.1'6 V případě, že bude Emisní kurz za Dluhopisy zap|acenpo Datu poěátku prvního výnosové
období, pakzapľvní Výnosové období ntieżiVlastníkovi povze poměľná ěást ťrokového
výnosu za dobu ode dne připsání Emisního kurzu na úěet Emitenta do nejblíže
následujícího Dne vzniku niároku na ţplatu ýnosu.

8.2 Konec úľočení

8.2'I Dluhopisy přestanou bý úročeny Dnem koneěné splatnosti nebo Dnem předěasné

splatnosti Dluhopisů, jak je definován v čl. 11.2' 1 těchto Emisních podmínek.

8.3 Konvence pľo výpočet výnosu

8.3 ' 1 Pro úěely ýpoětu Výnosu za období kľatší jednoho roku se bude mĺt za to, že jeden ľok
obsahuje 360 (tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (dvanácti) měsíců po 30 (třiceti)

dnecho přiěemž v případě neúplného měsíce se bude vychćnet z poětu skuteěně

uplynulých dní (standaľd 3 0E/360).

8.4 Stanovenívýnosu

8'4.1 Částka Výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší 1 (ednoho)

Výnosového období se stanoví jako násobek jmenovité hodnoţ takového Dluhopisu,

sazby Výnosu (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypoěteného dle

konvence pro výpoěet Výnosu podle ěl. 8.3 těchto Emisních podmínek'

8.4.Ż Celková částka Výnosu ze všech Dluhopisů jednoho Vlastníka dluhopisů se zaokrouhluje

na celé koruny dolů.

9 SPLACENÍAoDKoUPENÍ

9.1 SplatnostDluhopisů

9.1.1 Pokud nedojde k odkoupení Dluhopisri Emitentem a jejich zttniku, jak je stanoveno v ěl.

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

9.2 odkoupeníDluhopisů

9.2'1 Emitent může Dluhopisy kdykoli odkoupit za dohodnutou cenu nebo postupem dle ě1.

1 1.3 Emisních podmínek'

9.3 ZánikDluhopisů

9.3.I Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikaji a je na uvâžení Emitenta, zda je bude držet

ve svém majetku a případně je Znovu pľodá, č,i zda ľozhodne o jejich zźlĺiku.

9.3.Ż V případě ľozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených Dluhopisů pĺćlva a povinnosti

z takových Dluhopisů bez dalšího zanikají z titulu splynutí práxa a povinnosti (ztxazku)
vjedné osobě.

9.4 Domněnka splacení

9.4.1 Každý příslušný peĺéżity ztłvazek Emitenta z Dluhopisů bude pro úěely tohoto čl. 9
povaźovźtn za p|ně splacený ke dni, kdy jsou příslušné ěástky jmenovité hodnoţ
Dluhopisů ďnebo narostlého Výnosu splatné podle těchto Emisních podmínek poukâzźtĺy

Vlastníkům dluhopisů a odepsány z bankovního úětu Emitenta
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10 PL/ITEBNI PODMINKY

10.1 Měna plateb

10. 1 . 1 Emitent se zavazuje vyplácet Výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výluěně v
korunách ěeských.

Í0.1.2 Výnos bude vyplácen a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena oprávněným
osobám (ak jsou deľtnované ĺiże) za podmínek stanovených těmito Emisními
podmínkami a daňoqými, devizoqými a ostatními příslušnými pľávními předpisy české
republiky úěinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

10.i.3 V případě, že (a) ěeská koruna, případně jinâ ztkonná měna České ľepubliky, kteľá by
ěeskou korunu nahľadila, zanil<ne a bude nallľazena měnou EUR, a (b) nebude-li to v
ľozporu s kogentním ustanovęním pľávního předpisu, bude (i) denominace Dluhopisů
změněĺa na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité

zźłvazĘ z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámeni Vlastníkům dluhopisů
splatné v EUR' přičemž jako směnný kuľz předmětné měny nebo náľodní měnové
jednotĘ na EUR bude použit oficiální kuľz (ţ. pevný přepoěítací koeficient) v souladu s

platnými pľávními předpisy. Takové nahlrazeni příslušné měny nebo náľodní měnové
jednotky (i) se v žâdném ohledu nedotkne existence zánazktl Emitenta vyplyvajicíchz
Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pľo vylouěení pochybností nebude
považováno aniza změnu Emisních podmínek.

10.2 Teľmíny výplat

I0.2.I Výplaţ Výnosu a splacení jmenovité hodnoţ Dluhopisů budou pľováděny ve lhůtách

uvedených v těchto Emisních podmínkách (každý z těchto dní také jako ,,Den plnění").

I0'Ż.2 Připadne-li Den plnění na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit
předmětné ěástky v nejbližší následující Pľacovní den, aniž by byl povinen platit úrok
nebo jakékoli jiné dodateěné ěásĘ zatakoý ěasový odklad. Pro odstranění pochybností
plati,že dojde-li podle předchozí věty k posunu výp|aty na nejbližší následující Pracovní
den, k posunu příslušného Rozhodného dne nedochází'

10.2.3 ,,Pľacovním dnem" se pro úěely těchto Emisních podmínek rozllmi jakýkoliv den
(vyjma soboty a neděle), kdy jsou otevřeny banky v Čęské ľepublice a jsou prováděna

vypořádání mezibankovních plateb v korunách ěeských.

10.3 osoby opľávněné k přijetí plateb z Dluhopisů

10.3.1 Úľokové výnosy. NenĹli v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné
osoby, kteým budę Emitent vyplácet úrokové ýnosy z Dluhopisti, jsou osoby, kteľé
budou evidovĺány jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníků ke konci Rozhodného
dne pro výplatu ţnosu (každâtaková osoba také jen,,opľávněná osoba").

I0.3'2 Jmenovitá hodnota. NenĹli v Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby,
kteým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, které budou evidovány
jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníků ke konci Rozhodného dne pro splacení
jmenovité hodnoty nebo Dne předěasné splatnosti (každâ taková osoba také jen

,,opľávněná osoba").

10.4 Pľovádění plateb
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10.4.1 Emitent bude pľovádět platby oprávněným osobám bezhotovostním převodenr na jejich
bankovní úěet uvedený ve Smlouvě o úpisu. Uvedení bankovního úětu je povinnou
ntieżitosti Smlouvy o úpisu. U zahľaniěních bankovních úětri musí b;it ěíslo účtu sděleno
ve foľmátu IBAN.

r0.4.2 Případná změna bankovního účtu oprávněné osoby pro provádění plateb v souladu s

těmito Emisními podmínkami musí mít podobu instrukce, kterou příslušná Opľávněná
osoba doruěí Emitentovi na adľesu Uľěené provozovny nejpozději v Rozhodĺşý den pro
výplatu výnosu nebo Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoţ' Instrukcĺ: musí mít
formu podepsaného písemného foľmuláře Emitenta, které bude obsahovat dostateěnou
infoľmaci o qýše zmíněném úětu umožňující Emitentovi platbu provést a v případě
právnických osob bude doplněna o kopii platného ýpisu z obchodního ľejstříku příjemce
platby a ostatními příslušnými přílohami (také jen ,,Instľukce")' Instrukce musí bý
opatřena riředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. Instrukce musí b1it v obsahu a
foľmě vyhovující rozumným požadavkům Emitenta, přiěemž Emitent může vyžadovat
dostateěně uspokojĘ důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna
jménem oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takoqý dtkaz musí bý
Emitęntovi doľuěen takÍéżnejpozději v Rozhodný den. V tomto ohledu Emitent zejména
műźepožadovat

(Đ předložení plné moci v případě, že za opráwněnou osobu bude jedna1' zźst'lpce,
ďnebo

(iĐ ii. dodateěnépotvruenilnstrukce od opľávněné osoby.

10.4.3 Uplatňuje-li opľávněná osoba v souladu s mezinárodní smlouvou o zameze''ni dvojího
zdanéni, jíž je Česká ľepublika smluvní stľanou' náľok na daňové zvýhodnění, je povinna
doruěit Emitentovi, spolu s Instrukcí jako její nedílnou součást doklad o svém daňovém

domicilu a další doklady' které si může Emitent a příslušné daňové orgány vyžâdat'Bez
ohledu na toto své oprávnění nebude Emitent pľověřovat správnost a úplnosL takoých
Instľukcí a neponese žâdnou odpovědnost za škody způsobené prodlením oprávněné
osoby s doruěením Instrukce ani nesprávností ěi jinou vadou takové Instrukce. V případě

originálů çizich úředních listin nebo úředního ověření v cizině si Emitent műřze vyžâdat
poskytnutí příslušného vyššího nebo dalšího ověření, ľesp. apostily dle haagslĺé úmluvy
o apostilaci, podle toho, coje relevantní.

10.4,4 Emitent může dále žâdat, aby veškeré dokumenty vyhotovené v cizim jazyce byly
opatřeny úředním překladem do ěeskéhojazyka.

10.5 Včasnost bezhotovostních plateb

10.5.1 ZćxazekBmitentazaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje
za splněný řâdné a věas, (a) pokud je příslušná ěástka poukëuátna oprávněné osobě na

bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu' nebo v Instľukci a v souladu s platebními
podmínkami v takovém sdělení uvedenými, a (b) pokud je nejpozději do 5 pracovních
dnů od vzniku náľoku taková ěástka odepsána z bankovního úětu Emitenta.

10.5.2 Pokud ktęrákoli opľávněná osoba sdělila Emitentovi takové platební úclaje, kteľé

neumožňují platbu řádně pľovést nebo mu nesděli|a żâdĺé takové rĺdaje, záşazek
Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou ěástku se povaŽuje vůči takové oprávněné osobě za
splněný řádně a věas, pokud je příslušná ěástka odepsána z bankovního úětu Emitenta do
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15 (patnácti) Pracovních dnri ode dne, kdy Emitent obdľžel od oprávněné osoby takové

platební údaje, kteľé umožňují platbu řádně provést; v takovém případě plati,że taková

oprávněná osoba nemá naľok na jakýkoli úrok nebo jiný výnos ěi doplatek zatakoý
ěasoý odklad'

10.5.3 Emitent není odpovědný za zpožděni platby jakékoli ěástĘ způsobené tím, źe (a)

oprávněná osoba věas nedodala dokumenţ nebo infoľmace požadované od ní podle čl.
I0.5.2 těchto Emisních podmínek, (b) takové informace, dokumenţ nebo informace byly
neúplné nebo nesprávné nebo (c) takové zpožděni bylo způsobeno okolnostmi, kteľé

nemohl Emitent ovlivnit. oprávněné osobě v takovém případě nevzniká nĺáľok na jakýkoli
doplatek ěi úrok zač,asoý odklad platby'

10.6 Zmř|na způsobu pľovádění plateb

10'6.1 Emitent může rozhodnout o změně způsobu provádění plateb. Taková zména nesmí
způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Takové rozhodnutí bude Vlastníkům dluhopisů
zpřístupněno stejným způsobem, juky'n byly zpřístupněny ţrto Emisní podmínky.

11 pŘr:očłsNÁ sPLATNosT DLt]HoPIsŮ z RozHoDi\UľÍ nľrrľnNTA A ŽÁnosľ
VLASTNÍKA o oDKoIJPENÍ DLtIHoPIsŮ ENIITENTEM

11.1 Přeĺlčasná splatnost Dluhopisů z ľozhodnutí Emitenta

1 1.1.1 Rozhodnutí o předěasné splatnosti Emitentem. Emitęnt má právo ľozhodnout o předěasné

splatnosti Dluhopisů a splatit vydané Dluhopisy přeđe Dnem koneěné splatnosti.

It.2 Splartnost

II'2.I Emitent mâ prtwo předěasně splatit Dluhopisy k jím uľěenému dni (takoqý den, vedle
jiných dnů takto oznaěených v těchto Emisních podmínkách, také ,,Den předčasné
splatnosti"), a to po splnění podmínĘ že rozhodnutí o předěasném splacení Dluhopisů
oznámí emailovou zprâvou, nebo doporuěeným dopisem na adresu uvedenou v Seznamu

vlastníků alespoň 30 dní přede Dnem předěasné splatnosti.

IL2.Ż ozntlmení o předěasném splacení Dluhopisri z rozhodnutí Emitenta je neodvolatelné a

zavazuje Emitenta přijmout k předěasnému splacení všechny Dluhopisy, o jejichž
předěasnou splatnost pożâdal. Vlastník dluhopisů je povinen poskýnout Emitentovi
veškerou souěinnost, kteľou Emitent může v 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

VlasfiríĘ dluhopisů Emitentovi v Určené provozovně' ode Dne předěasné splatnosti

nejsou Dluhopisy svolané zrozhodĺutí Emitenta úľoěeny.

11.3 Żádostvlastníka Dluhopisů o odkoupení Dluhopisu Emitentem

11.3.1 Vlastník dluhopisu má pľávo pożâdat Emitenta o odkoupení jím vlastněných Dluhopisů.
Emitent však nemá povinnost žádosti Vlastníka dluhopisu vyhovět' Żâdost Vlastníka
dluhopisu o odkoupeni (,,żádost o odkoupení") musí mít písemnou foľmu a musí z ní
bý ztejmý poŽadavek na odkoupení Dluhopisů a poěet Dluhopisů, ktęry mźL byt
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Emitentem odkoupen' Żâdost o odkoupení musí byt podepsána opľávněnou osobou a

nenĹli podepsrána před Emitentem, musí b;ýt podpis oprávněné osoby úředně ověřen.

IL3.2 Pokud Emitent zźńost o odkoupení akceptuje písemným nebo elekľonickým
oznámenim' Vlastníkovi dluhopisů vznikne náľok na odkoupení Dluhopisů Enritentem k
poslednímu dni měsíce následujícím po měsíci, ve kteľém Vlastník dluhopisů doruěil
Emitentovi na adresu Urěené pľovozovny Żâdost o odkoupení (,,Den nároku na
odkoupení").

11.3'3 Kupní cena Dluhopisri odkoupených Emitentem na zâkladě Żâdosti o odkoupení bude
stanovena Dohodou s Emitentem.

IL3.4 Kupní cena bude Emitentem uhrazena do 10 Pľacovních dnů ode Dne nároku na
odkoupení a souěasně předání Dluhopisů Vlastníkem dluhopisů Emitentovi v Urěené
provozně.

12 ADMINISTRÁToR

12.1 Admĺnĺstľátoľ a Uľčená pľovozovna

I2.L1 Administrátoľem emise je Emitent.

IŻ.I'2 Určená provozovna je na adrese uvedené v č1. 1 těchto Emisních podmínek.

tŻ.2 ZměnaAdministľátora a Uľčené pľovozovny

IŻ.Ż.I Emitent si vyhľazuje právo kdykoli uľčit Administrátoľa a urěit jinou nebo další Uľěenou
provozovnu, popřípadě uľěit další obstaravatele plateb.

12.2.2 Oznźmeni o urěení Administľátora nebo Určené provozovny nebo o urěení dalších
obstaľavatelů plateb Emitent zpřístupní Vlastníkům dluhopisri stejným způsobem, jĄým
byly zpřístupněny Ęrto Emisní podmínky.

12.3 YztahAdministľátoľa kvlastníkům Dluhopisů

Při výkonu ěinností podle případně uzavřené smlouvy s administrátoľemjednáAdministrátorjako
zástupce Emitenta. Administrátor zazźwazĘ Emitenta plynoucí z Dluhopisů neruěí a ani je jinak
nezajišťuje. Při qýkonu ěinností podle smlouvy s administrátorem Administľátoľ není v źâdném
préxním vztahu s Vlastníky dluhopisů nebo opľávněnými osobami' nenĹli ve smlouvě s

administľátoľem nebo v zétkoné uvedeno jinak. Tím nejsou dotěeny prtnnivztahyAdministľátoľa
s Vlastníky dluhopisů nebo oprávněnými osobami z jiných smluv nęž' ze smlouvy s

administľátorem'

13 sclrtizE, ZMĚN-Y 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
zéţmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami aZálkonem o dluhopisech.

13.I.Ż NákladynaorganizaciasvoláníSchůzehľadísvolavatel,nestanoví-liprávnípředpisyněcojiného.

13.1.3 Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisu, je povinen v nezbytném ěasovém předstihu,

nejpozději však 30 (třicet) kalendářních dnů před zamýšleným konáním Schůze doruěit
Emitentovi doporuěenou poštou na adľesu Uľěené provozovny ozntĺmeni o konání Schůze tak,
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aby mohlo dojitbez zbyteěného pľodlení k jeho uveřejnění, pro vylouěení pochybností se uvádí'
žę v takovém případě Emitent nebude povinen jakkoli zkoumat náležitosti takového oznttmeni a

nebude jakkoli odpovědný za obsah takového oznźĺmeni, a souěasně doručit Emitentovi
ozni1menim adresovaným na adresu Uľěené pľovozovny źádosto obstaľání dokladu o poětu všech
Dluhopisů opravňujících k úěasti na jim, ľesp. jimi, svolávané Schůzi, ţ. úplného opisu Seznamu
vlastníků. Vlastník dluhopisu je povinen souěasně s oznámením o svolání Schůze zaslat pľogram
schiize věetně navrhovan;ých změn a pożadavků. Emitent je povinen posĘrtnout přiměřenou
souĺ5innost svolavateli, Vlastníkovi dluhopisri, pro řádné svolání Schůze, a to minimálně v ľozsahu
uveřejnění infoľmace o svolrĺní Schůze na Weboqých stránkách Emitenta, a posĘltnutí úplného
opisu Seznamu vlastníků.

13.2 Oznámení o svolání Schůze

13.2.I oznźtmení o svolání Schůze je svolavatel povinen oznźtmitzpůsobem uvedeným v ěl. 14

těchto Emisních podmínek, a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů přede dnem
konání Schůze.

I3.Ż.2 Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů, je povinen oznâmęni o svolání Schůze podle čl.
13.1.3 těchto Emisních podmínek ve stejné lhůtě doruěit Emitentovi.

13.2.3 Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o nëlvrzich usnęsení uvedených v oznámení o
jejím svolání. Rozhodovtlní o nźnrzích usnęsení, které nebyly uvedeny na pľogramu
Schůzę v oználmeni o jejím svolání, je přípustné, pouze jsou-li na Schůzi přítomni všichni
Vlastníci dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této Schůzi hlasovat.

ß.Ż.4 Pokud odpadne důvod pro svolání Schůze, bude odvolána stejným způsobem, jĄým byla
svolána, a to nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před datem jejího konání.

13.2'5 Oznźłmeni o svolání schůze musí obsahovat alespoň údaje uvedené vustanoveni Ş Ż2
odst.3 Zttkona o dluhopisech.

13.3 Osoby opľávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní, Rozhodný den pľo rĺčast na Schůzi

1 3 '3.1 Schůze je oprávněn se úěastnit a hlasovat na ní pouze

(i) Vlastník dluhopisu, kteý je evidován jako Vlastník dluhopisu v Seznamu vlastníků
ke konci dne, ktery o 7 (sedm) kalendiářních dnů předchéuí den konání příslušné
Schůze (,,Rozhodný den pľo rĺčast na Schůzi"), nebo

(iĐ osoba, kteľá se prokëůejako zmocněnec Vlastníka dluhopisu podle písm. (i) pro
účely této Schůze.

13.3.2 K převodům Dluhopisů uskuteěněným po Rozhodném dni pro úěast na Schůzi se
nepřihlíží.

13.4 Hlasovací pľávo

I3.4.I Každý Vlastník dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou
hodnotou Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a
nesplacených ěi nezrušených Dluhopisů k Rozhodnému dni pro úěast na Schrizi.

I3.Ą.2 K Dluhopisům ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, kteľé
nezanikly z ľozhodnutí Emitentave smyslu ěl. 9.3 těchto Emisních podmínek' se pro úěely
Schůze nepřihlíží.
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13.5 ťTčast na Schůzi s využitím pľostředků komunikace na dálku

V oznámení o svolání Schůze může Emitent stanovit organizaěni a technické podmínky, za
kteých se Vlastníci dluhopisů mohou účastnit Schůze s využitím elektľonických pľostředků

umožňujících přímý dálkoý přenos Schůze obrazem a zvukem ďnebo přímou dvousměľnou

komunikaci mezi Schůzí a Vlastníkem dluhopisů. Vlastník dluhopisu, kteý vyuźije pľáva podle
takto stanovených podmínek' se považuje zapÍitomĺého na Schůzi.

13.6 Účast dalších osob na Schůzi

Schůze je povinen se úěastnit Emitent a dtie jsou oprávněni úěastnit se Schůzę ztlstupci
Administrátora, je-li urěen, Spoleěný zástupce, nenĹli jinak osobou oprávněnou k úěasti na Schůzi
a hosté přiz-ĺaní Emitentem' Schůze se dále úěastní osoby zajišťující pruběh této Schůze (např.

předseda schůze, zapisovatel, notář apod.).

13.7 Pľůběh schůze a ľozhodování na ní

13.7,7

13.7.2

Schůze je schopna se usnášet, jestliže se jí úěastní Vlastníci dluhopisů opľávněné k účasti

na Schůzi, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % celkové jmenovité

hodnoty vydané a dosud nesplacené části emisę. Dluhopisy' které jsou v majetku Emitenta
a které nezanikly zrozhodrutí Emitenta, se nezapočítáxajípro úěely usnášeníschopnosti

Schůze' Rozhoduje-li Schůze o odvolĺání spoleěného zástupce, nezapoértźnají se hlasy
nźúežejici spoleěnému zástupci (e-li osobou oprávněnou k úěasti na schůzi) do celkového
poětu hlasů. Pŕedzahźţením schůze její svolavatel poskytne za úěelem kontroly úěasti na

Schůzi infoľmaci o poětu všech Dluhopisů opravňujících k úěasti na Schůzi.

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda urěený Emitentem. Schůz:i svolané

Vlastníkem nebo vlastníky dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou hlasů
přítomných osob oprávněných k úěasti na Schůzi, přičemž volba předsedy musí bý
pľvním bodem pľogramu takové Schůze. Do zvolení předsedy předsedá takové schůzi
osoba určená svolavatelem.

Schůze může usnesením ustanovit fuzickou nebo právnickou osobu spoleěqýłn

zástupcem všech Vlastníků dluhopisů. Spoleěný zástupceje opľávněn:

(Đ uplatňovat jménem všech Vlastníků dluhopisů pľáva spojená s Dluhopisy v ľozsahu

vymezeném v rozhodnutí Schůze,

(iĐ kontrolovat plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta, a

(iiĐ ěinit jménem všech Vlasüríků dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich
ztţmy, a to zprisobem a v rozsahu stanovenými v ľozhodnutí schůze'

V ľozsahu, ve kterém uplatňuje práva spojená s Dluhopisy spoleěný zástupce, s vyjimkou
hlasovacích pľáv, nemohou Vlastníci dluhopisů dané emise uplatňovat svá práva

samostatně. Tím není dotčeno pľávo Schůze odvolat spoleěného zâstupce nebo uľěit
jiného spoleěného zástupce.

Schůze o předložených ottzkźrch rozhoduje foľmou usnesení. K přijetí usnesení, jímž se:

(Đ schvaluje změna Emisních podmínek, ke kteľé je třeba předchozí souhlas Schůze,

nebo

13.7.3

13.7 .4

13.7.5

(iĐ ustavuje či odvolává spoleěný zástupce,
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je zapotŤebi souhlas alespoň % (ři étvrtin) hlasů přítomných osob oprávněných k úěasti

na Schůzi' K přijetí ostatĺrích usnesení staěí pľostá většina hlasů přítomných osob

oprávněných k úěasti na Schůzi, nestanovĹli příslušný prźxnipředpisjinak.

13.7 .6 Pokud do 1 (edné) hodiny od stanoveného začátku Schůze není schůze usnášeníschopná,
pak buđe taková Schůze bez dalšího ľozpuštěna. Byla-li rozpuštěna Schůze, která měla
rozhodovat o změně Emisních podmínek, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné,

náhradní schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti) ýdnů ode dne, na kte4ý byla svolána
původní schrize. Konání náhradní schůze s nezměněným programem jednání se oznámí
Vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na ktery byla svolána
původní Schůze. Náhradní Schůze je schopna sę usnášet bez ohledu na podmínĘ
usnášeníschopnosti uvedené v těchto Emisních podmínkách.

13.8 Záłpis z jednání

13.8.1 Ztlpis o schůzi vypľacuje svolavatel ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne jejího konání. V
zźtpisu se uvede průběh a zálvěry Schůze, zejména přijatá usnesení. Je-li svolavatelem
schůze Vlastník nebo Vlastĺlíci dluhopisů, musí bý zźtpis ze schůze doruěen do 30 (třiceti)
dnů ode dne konání Schůze Emitentovi do jeho sídla.

13.8.2 Bmitent je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna její
ľozhodnutí způsobem podle ělánku 14. těchto emisních podmínek. Zźtpis ze Schůze
Emitent uschová do doby promlěení prźn z Dluhopisri. Zttpis ze Schůze je k dispozici
Vlastníkům dluhopisů k nahlédnutiv bětné pracovní době v Určené pľovozovně.

13.8'3 Pokud Schůze projednávala někteqý z případů uvedených v $ 21 odst. 1 ztlkona, musí bý
o Schůzi pořízen notářský zápis. Pokud Schůze se změnou v případech uvedených v Ş 21

odst. 1 zâkona souhlasila, uvedou se v notiářském zápisu jména těch Vlastníků dluhopisů,
kteří se změnou souhlasili, a počty kusri Dluhopisů, které každý z téchto 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 ke změně přímo vyvolané změnou právní úpravy,

(iĐ ke změně, která se neĘýká postavení nebo zájmri Vlastníkti Dluhopisů, mimo jiné
ke změně sídla Emitenta,

(iiĐ v případě, źe žâdný z vydaných Dluhopisů, ke kteým se vztahují Emisní
podmínky' jichž se změnaýkâ, není ve vlastĺrictví osoby odlišné od emitenta, nebo

(iv) do doby vydźtni pľvého z Dluhopisů.

13 '9' .2 Emitent bez zby,teěného odkladu po změně Emisních podmínek uveřejní způsobem podle
ělánku 14 těchto emisních podmínek tuto změnu Emisních podmínek a ilplné zněni
Emisních podmínek po provedené změně' Vlastník, kteý před uveřejněním změny
Emisních podmínek, ke které se vyžaduje předchozí souhlas Schůze, nebo ke kteľé došlo
podle bodu (iv.) vyše, souhlasil s koupí nebo s upsáním Dluhopisu a k tomuto dluhopisu
ještě nenabyl vlastnické, prćwo,je oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 5
(pět) pracovních dnů poté, co byla uveřejněna změna Emisních podmínek.
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Í4 oZNÁMENÍ

NestanovĹli Emisní podmínky nebo donucující ustanovení právního předpisu jinak, budou

informace ťýkajicí se ýkonu práv Vlastníků dluhopisů, oznáľnení o konání Schůze a jakékoliv
jiné oznámeníVlastníkům dluhopisů (,,oznámení") platné aúěinné, pokud bude v ěeském jazyce
uveřejněno na Weboqých stránkách Emitenta sekce ,,Pro investory".

Nestanoví-li Emisní podmínky nebo donucující ustanovení právního předpisu jinak, bucle jakékoli
Oznźtmeníplatné a úěinné i tehdy pokud bude odesláno doporuěenou poštou na adresu Vlastníka
dluhopisu vedenou v Seznamu vlastníků anebo posĘĺruto elektronickými prostředky, zejména
emailovou zprtnolzasílanou na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu nebo rĺ Seznamu

vlastníků.

StanovĹli kogentní ustanovení relevantních pľávních předpisů ěi ţrto Emisní podĺnínky pro
zpřístupnění nebo uveřejnění některého z Ozntlmeĺí podle těchto Emisních podnrínek jiný
způsob, bude takové ozntmeni považováno za platné zpřístupněné nebo uveřej'něné jeho

zpřístupněním nebo uveřejněním předepsan1ým příslušným právním předpisem' V případě, že

bude některé oznźlmeni zpřístupňováno nebo uveřejňováno více způsoby, bude se za datum

takového oznttmenipovažovat datum jeho pľvního zpřístupnění ěi uveřejnění.

Týo Emisní podmínky byly podle Zttkona o dluhopisech bezplatně zpřístupněny na1byvatelům

Dluhopisri na Weboqých stľánkách Emitenta a v sídle Emitenta na nosiěi infoľrrLací, kteý
investorum umožňuje reprodukci Emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování Emisních
podmínek tak, aby' mohly býtvyutivëny alespoň do data splatnosti Dluhopisů.

15 ZDANĚNÍ DLI]HoPIsŮ v čnsxÉ REPUBLICE

15.1 Jistina

1s.1.1

15.2 Úľok

15.Ż.I

15.Ż.2

Splacení jmenovité hodnoţ Dluhopisů, vyplaty úľokových výnosů z Dluhopisů budou
prováděny bez srtůky daní případně poplatkůjakéhokoli druhu, |edaźe taková srźňka daní
nebo poplatků bude vyžadovtna příslušnými právními předpisy České republiĘ
účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srtňka daní nebcl poplatků
vyŽađovâna příslušnými právními předpisy České ľepubliky úěinnými ke ĺĺni takové
platby, nębude Emitent povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žâdné da|ši čásĘ jako
náhľadu těchto srážek daní nebo poplatků.

Úľok vyplácený fuzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, podléJhá dani ve
výši 15 %.

Úľok vyplácený ţzické osobě, kteľá je ěeským daňovym ľezidentem nebo podniká v
České republice prostřednictvím stálé provozovny a kteľá nabyla Dluhopis v rámci
podnikání v české republice, podléhá dani z příjmů fyziclcých osob v sazbě 15 % (pro
ľok 2020). Přesahuje-li zźtklad' daně 48 (ěţřiceti osmi) násobek průměľné mzdy, uplatrrí

se solidární zqŕšení daně ve výši 7 %o z kladného ľozdílu mezi souět<m přţmů
zahmovaných do dílěího zźlkladu daně ze zâvis|é činnosti a dílěího zálkla,ďu daně z
podnikání v příslušném zdaňovacím období a 48 (čţřiceti osmi) násobkem pľuměmé

mzdy.
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15.3

15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.3.s

15.2.3 Úrok vyplácený pľávnické osobě, kteľá je ěeským daňoqým ľezidentem, nebo není
ěeským daňoqým rezidentem aztĺroveňpodniká v České republice pľostřednictvím stálé
provozovny, tvoří souěást obecného záĺkladu daně a podléhá daniz přfimů právnických
osob v sazbě 19 % (pro rokŻ0Ż0).

ZislrylztľáĘ z pľodeje

Zisk;y z pľodeje dluhopisů realizované fuzickou osobou, která je ěeským daňovým rezidentem,

anebo která není ěeským daňovým ľezidentem' ale podniká v České republice prostřednictvím
stálć: provozovny, anebo která není ěeským daňoým rezidentem a příjem z prodeje dluhopisů jí
plyĺLe od kupujícího, kteľý je českým daňovym rezidentem nebo od ěeské stálé provozovny
kupujícího, kteqý není českým daňoým rezidentem, se zahrnují do obecného základu daně z
příjĺnu ţzických osob a podléhají dani v sazbě 15 % (pto tok2020). Přesahuje-li zéklad daně
podnikající ţzické osoby, která nabyla dluhopis v ľiímci podnikání, 48 (ěţřiceti osmi) násobek
prurněrné mzdy, uplatní se solidáľní zýšeni daně ve \ďši 7 %o zk|adného rozdílu mezi souětem
příjĺnů zahrĺovaných do dílěího zétkladll, dané ze zétvislré ěinnosti a dílěího ztlkLadl daně z
podnikĺání v příslušném zdaňovacím období a 48 (ětyřiceti osmi) násobkem pruměrné mzdy'

ZtráĘ z pľodeje dluhopisů jsou u nepodnikajících ţzických osob (osoba nemá dluhopis zahrnuý
do ĺrbchodního majetku) obecně daňově neúěinné, |edaže jsou v témźe zdaňovacim období
zźtroveń vykźnány zdanitęlné zisky z prodeje jiných cenných papírů; v tom případě je možné
ztrátt z prodeje dluhopisů považovat za daňově úěinné aŽ do ţše zisktĺ z pľodeje ostatních
ceruých papírů (tzn. ţzická osoba nepodnikatel nemůže vykźnat celkovou zÍźúu z prodeje

ceruých papírů v daném roce).

Zisk:y zpľodeje dluhopisů rea|izované právnickou osobou, která je ěeským daňoqým rezidentem,

anebo kteľá nęní česĘm daňoým rezidentem a zfuovei podniká v České republice
prosltřednictvím stálé pľovozovny, anebo která není ěeským daňoqŕm ľezidentem a pÍijem z
procleje dluhopisů jí plyne od kupujícího, kteqý je ěeským daňovým rezidentem nebo od ěeské
stálti pľovozovny kupujícího, kteqý není ěeským daňovým rezidentem, se zahrnují do obecného
zźĺ/ľ.ladu daně z příjmů pľávnických osob a podléhají dani v sazbé 19 % (pro rokŻ020). ZtrźtĘ z
procleje dluhopisů jsou u této kategorie osob obecně daňově úěinné.

Příjmy z prodeje dluhopisů u ţzzických osob, kteľé nemají dluhopis zahrnut v obchodním
majetku, mohou byt za urěĘch podmínek osvobozeny od daně z příjmri, pokud mezi nabytkn a
proclejem dluhopisri uplyne doba alespoň 3 let. od daně mohou být osvobozeny také pţijmy z
procleje dluhopisů u ţzicĘých osob, které nemají dluhopis zahrnutv obchodním majetku, pokud
příjem z prodeje cenných papíru a příjem z podílů připadající na podílový list při zľušení
podílového fondu v jejich úhrnu u poplatníka nepřesĺíhne ve zdaňovacím období i00 000 korun'

V pi1ípadě prodeje dluhopisů vlastníkem, ktery není ěeským daňoým rezidentem a současně není
daňĺrým ręzidentem ělenského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského pľostoru,
kupujícímu' kteý je ěeským daňoqým rezidentem, nebo osobě, kterâ není ěeským daňoţm
rezidentem akterâzároveňpodniká v České ľepublice pľostřednictvím stálé provozovny a kupuje
dlutropisy do majetku této stálé provozovny' je kupující obecně povinen při úhľadě kupní ceny
dlutropisů srazit zajištění daně z příjmů ve vyši I %o ztohoto příjmu. Správce daně může, avšak
nemusí, považovat daňovou povinnost poplatníka (prodávajícího daňového neľezidenta)
uskuteěněním sráňky podle přeđchozivěĘ za splněnou, avšak povinnost podat daňové přizntní
dle následující věţ nezanikâ. Prodávající je v tomto případě obecně povinen podat v České
repurblice daňové pŤiznátní nebo správce daně může daň vyměřit do konce lhůty pro vyměření
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daně. Sľažené zajištění daně se zapoéítźnâna celkovou daňovou povinnost daňového nelrezidenta.

Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé Kě nahoru (pro rok Ż02o). Emitent může stanovit
Dodateěnou emisní lhůtu opakovaně.

16 ZPRAcovÁNÍ osoBNÍcn Úołľu
Emitent jako správce bude v souvislosti s emisí Dluhopisů zpracovźnat osobní údaje Vlastníků
dluhopisů v rozsahu jejich kontaktních a identifikačních údajů a ridajů souvisejících s vlastnictvím
Dluhopisti, ato Za účelem vedení evidence nutné k plnění pľávních povinností zaűěęlem plnění
smluvních zźxazki jakožizaúěelem ochrany prźn vznik|ých v souvislosti s emisí Dluhopisů.

osobní údaje budou zpracovtnâny po dobu trvźní právních povinností, u nichž je zapotřebí
zpracovźĺvat osobní údaje, ľesp. po dobu tľvání promlčecích lhůt

t7 RoZHoDNÉ pnÁvo A JAZYK

Dluhopisy jsou vydávány v souladu s právními předpisy, které jsou obecně zźxaznýminaí:zemí
České republiky, zejménav souladu se Zákonem o dluhopisech' Pľáva a povinnostivyp|ývajiciz
dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České ľepubliky. Jakékoli přípzrdné spory
mezi emitentem a vlastníky dluhopisů vypýající z dluhopisů, emisních podmínek nĺ:bo s nimi
související budou v prvém stupni rozhodovány Městským soudem v Praze, nestanovĹli
donucuj ící ustanovęní právního předpisu j inak.

Emisní podmínky vydané v jiném jazyce, než ěeském, mají pouze informativní charakter a nejsou

pro emitenta ztĺvazné. Rozhodující jazykovou verzí emisních podmínek je verze v ěeském jazyce.

YPraze, dne 11. 12.Ż020

cÁ.su CAPITAL' a.s.

ondřej Korbel, člen
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