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Tento základný prospekt bol vypracovaný a uverejnený v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EU) č. 2017/1129 zo dňa 14. júna 2017, o prospekte, ktorý má byť zverejnený pri verejnej ponuke
alebo pri prijatí cenných papierov k obchodovaniu na regulovanom trhu, a o zrušení smernice
2003/71/ES (ďalej len „Nariadenie o prospekte“) a nariadením Komisie v prenesenej právomoci (EU)
2019/980 zo dňa 14. marca 2019, ktorým sa doplňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU)
2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, kontrolu a schválenie prospektu, ktorý ma byť uverejnený pri
verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí k obchodovaniu na regulovanom trhu, a ruší
nariadenie komisie EU č. 809/2004.
Základný prospekt bol schválený rozhodnutím Českej národnej banky (ďalej len „ČNB“) č. j.
2021/128475CNB/570, zo dňa 21.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.01.2022.
Platnosť základného prospektu končí 06.01.2023.
Pre účely verejnej ponuky a prijatia Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom trhu je tento
základný prospekt platný po dobu 12 mesiacov od jeho právoplatného schválenia ČNB. Povinnosť
doplniť základný prospekt v prípade významných nových skutočností, podstatných chýb alebo
podstatných nepresností sa neuplatní, akonáhle základný prospekt stratil platnosť.
ČNB schválila tento základný prospekt iba z hľadiska toho, že splňuje normy týkajúce sa úplnosti,
zrozumiteľnosti a súdržnosti, ktoré ukladá Nariadenie o prospekte. ČNB schválením základného
prospektu nepotvrdzuje kvalitu Emitenta ani kvalitu Dlhopisov, pričom ČNB neposudzuje hospodárske
výsledky ani finančnú situáciu Emitenta a schválením prospektu negarantuje budúcu ziskovosť Emitenta
ani jeho schopnosť splatiť menovitú hodnotu cenného papiera. Investori by mali vykonať vlastnú analýzu
vhodnosti investovania do Dlhopisov.
Tento dokument predstavuje základný prospekt (ďalej len „Základný prospekt“) pre dlhopisy vydávané
v súlade s § 11 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o dlhopisoch“) v rámci dlhopisového programu (ďalej len “Dlhopisový program“) zriadeného
spoločnosťou Development EIP a.s., so sídlom Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 108 64
997, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. B 2634 (ďalej len
„Emitent“). Na základe Dlhopisového programu je Emitent oprávnený vydávať v súlade s všeobecne
záväznými právnymi predpismi jednotlivé emisie dlhopisov (ďalej len „Emisie dlhopisov“ alebo
„Emisie“), v predpokladanej celkovej menovitej hodnote emisie do 500.000.000 Kč (slovom: päťsto
miliónov českých korún).
Dlhopisový program je prvým dlhopisovým programom Emitenta a bol zriadený v roku 2021. Tento
základný prospekt bol vyhotovený dňa 20.12.2021 a údaje v ňom sú platné iba k tomuto dňu.
Pre každú Emisiu určenú k verejnej ponuke alebo k prijatiu Emisie k obchodovaniu na regulovanom trhu
pripraví Emitent samostatný dokument (ďalej len „Konečné podmienky“), ktorý bude obsahovať
konečné podmienky ponuky v zmysle čl. 8 Nariadenie o prospekte a bude sa skladať z dodatku
Dlhopisového programu, t. z. dodatku spoločných emisných podmienok Dlhopisového programu pre
takúto Emisiu (ďalej len „Dodatok dlhopisového programu“) a rovnako podmienok ponuky Dlhopisov
(ďalej len“Podmienky ponuky), ako aj ďalších informácií o Emitentovi a o Dlhopisoch, ktoré sú alebo
budú vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo inými záväznými predpismi
vzťahujúcimi sa k danej emisii tak, aby Konečné podmienky spolu s týmto Základným prospektom tvorili
prospekt príslušnej Emisie.
V Dodatku dlhopisového programu bude predovšetkým určená menovitá hodnota a počet Dlhopisov
tvoriacich danú Emisiu, ISIN, dátum emisie Dlhopisov a spôsob ich vydania, výnos Dlhopisov danej Emisie
a ich emisný kurz, Dátumy vyplácania výnosov Dlhopisov a dátumy alebo dátum splatnosti ich menovitej
hodnoty, ako i ďalšie podmienky Dlhopisov danej Emisie, ktoré nie sú upravené v rámci spoločných
emisných podmienok Dlhopisového programu, ktorých znenie je uvedené v kapitole Spoločné emisné
podmienky dlhopisov v tomto Základnom prospekte.
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V prípade, že Emitent rozhodne o verejnej ponuke Dlhopisov alebo o prijatí Dlhopisov k obchodovaniu na
regulovanom trhu cenných papierov až po jej vydaní, doplní Emitent Dodatok dlhopisového programu
uverejnený najneskôr k dátumu emisie o Podmienky ponuky potom, čo rozhodne o takejto forme
umiestnenia Dlhopisov alebo tomto prijatí Emisie Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom trhu
cenných papierov. Konečné podmienky ponuky budú zverejnené a oznámené Emitentom Českej národnej
banke (ďalej taktiež len „ČNB“) bez zbytočného odkladu po uskutočnení verejnej ponuky, resp. ak to bude
možné, pred začatím verejnej ponuky a pred prijatím Dlhopisov danej Emisie k obchodovaniu na
európskom regulovanom trhu.
Verejná ponuka Dlhopisov môže pokračovať po skončení platnosti základného prospektu, na ktorého
základe bola započatá, pokiaľ je následný základný prospekt schválený a uverejnený najneskôr v posledný
deň platnosti predchádzajúceho prospektu.
Každá významná nová skutočnosť, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť týkajúca sa informácií
uvedených v Základnom prospekte, ktoré by mohli ovplyvniť hodnotenie Dlhopisov a ktoré sa objavili
alebo boli zistené od okamihu, kedy bol Základný prospekt schválený, do doby ukončenia doby tvrania
ponuky, alebo od okamihu kedy bolo zahájené obchodovanie na regulovanom trhu budú uvedené
v dodatku k Základnému prospektu v súlade s čl. 23 Nariadenie o prospekte (ďalej len „Dodatok
k základnému prospektu“). Každý takýto dodatok bude schválený ČNB a uverejnený tak, aby emisia
Dlhopisov bola ponúkana na základe aktuálneho Základného prospektu
Emitent môže požiadať o prijatie príslušnej Emisie dlhopisov k obchodovaniu na Burze cenných papierov
Praha, a.s. (ďalej len „BCPP“). Konkrétny segment regulovaného trhu BCPP, na ktorom možu byť Dlhopisy
takto kótované, bude upresnený v príslušných Konečných podmienkach. Konečné podmienky môžu
taktiež ustanoviť, že Dlhopisy príslušnej Emisie budú obchodované na inom regulovanom trhu cenných
papierov alebo v mnohostrannom obchodnom systéme alebo nebudú obchodované na žiadnom
regulovanom trhu cenných papierov, resp. mnohostrannom obchodnom systéme.
Základný prospekt, Dodatky k základnému prospektu, Konečné podmienky, všetky výročné správy
Emitenta uverejnené po dátume zhotovenia tohoto Základného prospektu, ako i všetky dokumenty
uvedené v tomto Základnom prospekte formou odkazu budú k dispozícii v elektronickej podobe na
internetovej stránke Emitenta v sekcii „Dlhopisy“ a ďalej taktiež na požiadanie bezplatne na prevádzke
Emitenta na adrese Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, v pracovné dni v dobe
od 9.00 do 16.00 hod. Informácie uvedené na webových stránkach, vrátane tých, ktoré sú do prospektu
zaradené formou odkazu, nie sú súčasťou Základného prospektu a neboli skontrolované ani schválené
ČNB. Tento základný prospekt bude uverejnený na internetových stránkach Emitenta po dobu trvania 10
rokov.
Tento Základný prospekt nie je verejnou ani inou ponukou ku kúpe akýchkoľvek Dlhopisov. Záujemci
o kúpu Dlhopisov jednotlivých Emisií, ktoré môžu byť v rámci Dlhopisového programu vydané, musia
svoje investičné rozhodnutia uskutočnit na základe informácií uvedených nielen v tomto Základnom
prospekte, ale aj na základe dodatkov Základného prospektu a Konečných podmienok príslušnej Emisie
obsahujúcich Doplnok dlhopisového programu.

Dôležité upozornenia
Tento Základný prospekt predstavuje základný prospekt v zmysle článku 8 Nariadenie o prospekte
a článku 25 Nariadenie komisie.
Rozširovanie tohto Základného prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých
krajinách obmedzené zákonom. Osoby, ktoré obdržia tento Základný prospekt, sú zodpovedné za
dodržanie obmedzení, ktoré sa v jednotlivých krajinách vzťahujú k ponuke, k nákupu alebo k predaju
Dlhopisov alebo k vlastneniu a rozširovaniu akýchkoľvek materiálov vzaťahujúcich sa k Dlhopisom.
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Tento Základný prospekt sám o sebe nepredstavuje ponuku k predaju ani výzvu k podávaniu ponúk ku
kúpe Dlhopisov v akejkoľvek jurisdikcii.
Záujemci o nákup Dlhopisov jednotlivých Emisií, ktoré môžu byť v rámci tohto Dlhopisového programu
vydané, musia vyhodnotiť vlastné možnosti a posúdiť vhodnosť takejto investície. Každý záujemca by mal
predovšetkým (i) disponovať dostatočnými znalosťami a skúsenosťami k účelnému oceneniu Dlhopisov,
výhod a rizík investície do Dlhopisov, a zhodnotiť informácie obsiahnuté v tomto Základnom prospekte
(vrátane jeho prípadných dodatkov) a príslušných Konečných podmienkach priamo alebo odkazom, (ii)
mať znalosti o primeraných analytických nástrojoch k oceneniu a prístup k nim, a to vždy v kontexte
vlastnej finančnej situácii, investície do Dlhopisov a jej dopadu na vlastné investičné portfólio, (iii) mať
dostatočné finančné prostriedky a likviditu k tomu, aby bol pripravený znášať všetky riziká investície do
Dlhopisov, a to vrátane Dlhopisov v cudzích menách, (iv) úplne rozumieť podmienkam Dlhopisov (tomuto
Základnému prospektu, jeho prípadným dodatkom a príslušným Konečným podmienkam) a byť
oboznámený s vývojom akéhokoľvek ukazovateľa alebo finančnému trhu a (v) byť schopný zhodnotiť
(buď sám alebo prostredníctvom finančného poradcu) možné scenáre ďalšieho vývoja ekonomiky,
úrokových sadzieb alebo iných faktorov, ktoré môžu mať vplyv na jeho investíciu a na jeho schopnosť
znášať možné riziká.
Záujemci o nákup Dlhopisov jednotlivých Emisií, ktoré môžu byť v rámci tohto Dlhopisového programu
vydané, musí svoje investičné rozhodnutia vykonať na základe informácií uvedených v tomto Základnom
prospekte, prípadnom dodatku Základného prospektu a v príslušných Konečných podmienkach. V prípade
rozporu medzi informáciami uvedenými v tomto Základnom prospekte a jeho dodatkoch platí vždy
naposledy uverejnený údaj.
Emitent neschválil akékoľvek iné prehlásenia alebo informácie o Emitentovi alebo Dlhopisoch, než aké sú
obsiahnuté v tomto Prospekte a jeho prípadných dodatkoch. Na žiadne takéto iné prehlásenie alebo
informácie sa nemožno spoľahnúť ako na prehlásenie alebo informácie schválené Emitentom. Pokiaľ nie
je uvedené inak, sú všetky informácie v tomto Prospekte uvedené k dátumu tohoto Prospektu. Odovzdanie
tohto Prospektu kedykoľvek po dátume jeho vyhotovenia neznamená, že informácie v ňom uvedené sú
správne ku ktorémukoľvek okamihu po dátume vydania tohto Prospektu.
Záujemci o nákup Dlhopisov by mali so svojimi poradcami prejednať právne, daňové, obchodné, finančné
a súvisejúce aspekty nákupu Dlhopisov.
Informácie obsiahnuté v kapitole „Zdanenie“ sú uvedené len ako všeobecné, a nie ako plnohodnotné
informácie, vychádzajú zo stavu k dátumu tohto Základného prospektu a boli získané z verejne
dostupných zdrojov. V dôsledku významných politických, ekonomických a ďalších štrukturálnych zmien
v Českej republike v posledných rokoch nemôžu byť informácie uvedené v týchto kapitolách považované
za ukazovateľ ďalšieho vývoja. Potenciálny nadobúdatelia Dlhopisov by sa mali spoliehať výhradne na
vlastnú analýzu faktorov uvádzaných v týchto kapitolách a na svojich vlastných právnych, daňových
a iných poradcov.
Akékoľvek predpoklady a výhľady týkajúce sa budúceho vývoja Emitenta, jeho finančnej situácie, okruhu
podnikateľskej činnosti alebo postavenia na trhu nemožno interpretovať ako prehlásenie či záväzný
prísľub Emitenta týkajúci sa budúcich udalostí alebo výsledkov, lebo tieto budúce udalosti a výsledky
nezávisia celkovo alebo čiastočne na okolnostiach a udalostiach, ktoré Emitent nie je schopný ovplyvniť.
Potenciálny nadobúdatelia Dlhopisov by mali vykonať vlastnú analýzu akýchkoľvek vývojových trendov
alebo vyhliadok uvedených v tomto Základnom prospekte, prípadne vykonať ďalšie samostatné zistenia
a svoje investičné rozhodnutia založiť na výsledkoch týchto analýz a zistení.
Pokiaľ sa ďalej neuvádza inak, všetky finančné údaje Emitenta vychádzajú z českých účtovných
štandardov, ako požaduje smernica 2013/34/EU. Niektoré hodnoty uvedené v tomto Základnom
prospekte boli upravené zaokrúhlením. Hodnoty uvedené pre túto informačnú položku sa preto môžu
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v rôznych tabuľkách mierne líšiť a hodnoty uvedené ako súčty v niektorých tabuľkách nemusia byť
aritmetickým súčtom hodnôt, z ktorých vychádzajú.
Vzhľadom k tomu, že Emitent je účelovo založenou spoločnosťou k Emisii dlhopisov a do dátumu
schválenia tohoto Základného prospektu neprevádzkoval žiadnu činnosť, podal Emitent v zmysle Článku
18 Nariadenie o prospekte, žiadosť o zúžení prospektu. Základný prospekt tak obsahuje len zahajovaciu
rozvahu Emitenta k 31.05.2021. Táto žiadosť bola schválená rozhodnutím ČNB č.j.
2021/128475/CNB/570 ku sp.zn. 2021/00071/CNB/572 zo dňa 21.12.2021, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 06.01.2022.
Vo vzťahu k ponuke, predaju a prevodu Dlhopisov existujú v celom EHP (teda vrátane Českej republiky)
príslušné obmedzenia, ktoré musia byť v rámci každej Emisie dlhopisov dodržané. Emitent upozorňuje
potenciálnych nadobúdateľov Dlhopisov, že pokiaľ nie je v Konečných podmienkach vzťahujúcim sa
k jednotlivej Emisii vydaných v rámci tohto Dlhopisového programu vo vzťahu k takejto Emisii vyslovene
uvedené inak, Dlhopisy nie sú a nebudú registrované v súlade so Zákonom o cenných papieroch USA ani
žiadnou komisiou pre cenné papiere či iným regulačným orgánom akéhokoľvek štátu Spojených štátov
amerických a v dôsledku tohto nesmú byť ponúkané, predávané alebo odovzdávané na území Spojených
štátov amerických alebo osobám, ktoré sú rezidentmi Spojených štátov amerických (tak, ako sú tieto
pojmy definované v Nariadení S vydanom k prevedeniu Zákona o cenných papieroch USA) inak ako na
základe výnimky z registračnej povinnosti podľa Zákona o cenných papieroch USA alebo v rámci obchodu,
ktorý nepodlieha registračnej povinnosti podľa Zákona o cenných papieroch USA. Emitent ďalej
upozorňuje, že (pokiaľ nie je v Konečných podmienkach vzťahujúcim sa k jednotlivej Emisii vyslovene
uvedené inak) Dlhopisy nesmú byť ponúkané ani predávané vo Veľkej Británii prostredníctvom
rozširovania akéhokoľvek materiálu či oznámenia, s výnimkou ponuky predaja osobám oprávneným
k obchodovaniu s cennými papiermi vo Veľkej Británii na vlastný alebo na cudzí účet, alebo za okolností,
ktoré neznamenajú verejnú ponuku cenných papierov v zmysle zákona o spoločnostiach z roku 1985
v platnom znení.
Všetky právne úkony týkajúce sa dlhopisov vykonávané vo Veľkej Británii, z Veľkej Británie alebo
akokoľvek inak súvisejúce s Veľkou Britániou musia byť takisto vykonávané v súlade so zákonom
o finančných službách a trhoch z roku 2000 (FSMA 2000) v platnom znení, nariadením o propagácii
finančných služieb FSMA 2000 z roku 2005 (Financial Promotion Order 2005) v platnom znení, v znení
dopnenom o nariadenia o úradnom zaradení cenných papierov (The Official Listing of Securities (EU Exit)
Regulations 2019), nariadeniami o prospekte (The Prospectus (EU Exit) Regulations 2019) a nariadeniami
o finančných službách (The Financial Servi-ces (Misc. Amendments) (EU Exit) Regulations 2020).
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I. VŠEOBECNÝ POPIS DLHOPISOVÉHO PROGRAMU
Cieľom všeobecného popisu Dlhopisového programu nie je popísať jeho komplexný prehľad. Tento
prehľad je vyňatý a obmedzený vo svojej celistvosti informáciami obsiahnutými v tomto Základnom
prospekte, najmä však v Spoločných emisných podmienkach, kedy konkrétne podmienky každej z Emisií
dlhopisov budú upravené príslušnými Konečnými podmienkami.
Tento popis je všeobecným popisom ponúkaného programu v zmysle článku 25 odstavca 1 písm. b)
nariadenia Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2019/980 zo dňa 14. marca 2019, ktorým se doplňuje
nariadenie Europského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, kontrolu a
schválenie prospektu, ktorý má byť zverejnený pri verejnej ponuke cenných papírov alebo ich prijatie k
obchodovaniu na regulovanom trhu, a zrušuje nariadenie komise ES č. 809/2004.

1.1 Emitent
Development EIP a.s., so sídlom Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 108 65 250, LEI:
315700XQ1Z02IPG16R88

1.2 Popis
Dlhopisový program umožňuje vydanie dlhopisov. Emitent je v rámci Dlhopisového programu oprávnený
vydávať priebežné jednotlivej Emisie dlhopisov, pričom celková menovitá hodnota všetkých nesplatených
Dlhopisov vydaných v rámci Dlhopisového programu nesmie k žiadnemu okamihu prekročiť 500.000.000
Kč (slovom: päťsto tisíc korún českých). Doba trvania Dlhopisového programu, behom ktorej môže
Emitent vydávať jednotlivé Emisie v rámci Dlhopisového programu, činí 10 (desať) rokov. Dlhopisový
program schválil štatutárny orgán Emitenta dňa 20.12.2021.
Pre každú Emisiu Dlhopisov v rámci Dlhopisového programu, pripraví Emitent vo forme osobitného
dokumentu Doplnok dlhopisového programu, ktorý bude zodpovedať formuláru pre konečné podmienky
uvedenému v časti V. FORMULÁR PRE KONEČNÉ PODMIENKY DLHOPISOV tohto Základného prospektu a
ktoré bližšie stanoví podmienky danej Emisie. V príslušnom Dodatku dlhopisového programu bude najmä
určená menovitá hodnota a počet Dlhopisov tvoriacich danú Emisiu, dátum emisie Dlhopisov a spôsob ich
vydania, výnos Dlhopisov danej Emisie a ich emisný kurz, dátum výplaty výnosov z Dlhopisov a dátum
splatnosti menovitej hodnoty, ako aj ďalšie špecifické podmienky Dlhopisov danej Emisie.

1.3 Administrátor
Ak nebude v Dodatku dlhopisového programu jednotlivj Emisie stanovené inak a nedôjde ku zmene v
súlade s článkom 1.3 Administrátor Spoločných emisných podmienok, tak bude činnosti administrátora
spojené s výplatami výnosov a splacaním Dlhopisov zaisťovať Emitent.

1.4 Forma Dlhopisov
Dlhopisy vydávané v rámci tohto Dlhopisového programu môžu byť vydávané ako listinné cenné papiere,
zaknihované cenné papiere. Listinné Dlhopisy budú cennými papiermi na rad.
Dlhopisy vydané v zaknihovanej podobe budú vydané ich pripísaním na majetkový účet
upisovateľa/upisovateľov v Centrálnom depozitári (ak je tento definovaný nižšie) proti zaplateniu
Emisného kurzu.
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Ak neustanovujú Konečné podmienky inak, budú listinné Dlhopisy poskytnuté upisovateľom do 30 dní
odo dňa splatenia Emisného kurzu.
1.5 Emisný kurz Dlhopisov
Emisný kurz Dlhopisov bude špecifikovaný v príslušnom Dodatku dlhopisového programu. V prípade
verejnej ponuky spojené s primárnym úpisom Dlhopisov v rámci Emisnej lehoty budú Dlhopisy ponúkané
pred Dátumom emisie alebo k Dátumu emisie za cenu zodpovedajúcu Emisnému kurzu k Dátumu emisie.
Príslušný emisný kurz akýchkoľvek Dlhopisov vydaných po Dátume emisie behom Emisnej lehoty alebo
Dodatočnej emisnej lehoty bude vždy určený Emitentom tak, aby zohľadňoval prevažujúce aktuálne
podmienky na trhu.
1.6 Menovitá hodnota Dlhopisov
Menovitá hodnota Dlhopisov bude uvedená v príslušnom Dodatku dlhopisového programu. Ak nebude v
príslušnom Dodatku dlhopisového programu stanovená, že se jedná o Dlhopisy s postupným splácaním
menovitej hodnoty v splátkach (amortizované Dlhopisy), tak bude celá menovitá hodnota Dlhopisov
splatená jednorázovo ku Dňu konečnej splatnosti dlhopisov.
1.7 Mena
Mena dlhopisu danej Emisie bude špecifikovaná v Dodatku dlhopisového programu Emisie, a to v súlade s
platnými aplikovateľnými právnymi či regulačnými predpismi.
1.8 Splatnosť
Emitent se zaväzuje Vlastníkom dlhopisov vyplácať výnosy a splatiť ich menovitú hodnotu za podmienok
uvedených v príslušnom Dodatku dlhopisového programu a za podmienok stanovených daňovými,
devízovými a ostatnými príslušnými právnymi predpismi Českej republiky účinnými v dobe prevedenia
platby a v súlade s nimi.
1.9 Úrokový výnos
Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sazbou stanovenou v príslušnom Dodatku dlhopisového
programu, resp. Pevnými úrokovými sazbami uvedenými pre jednotlivé Výnosové obdobia v príslušných
Konečných podmienkach.
Ak nebude v Dodatku dlhopisového programu uvedené inak, nebude umožnené oddelenie práva na výnos.
Konkrétne podmienky budú uvedené v Dodatku dlhopisového programu.
1.10 Zdanenie
Splácenie čiastky k úhrade výplaty úrokových či iných výnosov z Dlhopisov budú uskutočňované bez
zrážkových daní alebo poplatkov akéhokoľvek druhu. V prípade, že takéto zrážkové dane alebo poplatky
budú vyžadované príslušnými právnymi predpismi Českej republiky účinnými ku dňu tejto platby, nebude
Emitent povinný hradiť Vlastníkom dlhopisov žiadne ďalšie čiastky ako náhradu týchto zrážkových daní
alebo poplatkov, pokiaľ v príslušných Konečných podmienkach nie je stanovené inak.
1.11 Rating
Emitentovi nebol žiadnou ratingovou agentúrou pridelený rating. Prípadné ohodnotenie spôsobilosti
(rating) Dlhopisov danej Emisie, pokiaľ bude vykonané, bude uvedené v príslušnom Dodatku
dlhopisového programu.
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1.12 Osobité povinnosti Emitenta
Povinnosť zdržať sa zriadenia zaistenia.
Emitent nezriadi a nepripustí, až do splnenia všetkých svojich peňažných dlhov vyplývajúcich z tohto
Dlhopisového programu zriadenie akéhokoľvek práva tretej osoby voči svojmu súčasnému alebo
budúcemu majetku k zaisteniu akýchkoľvek Dlhov Emitenta tak, ako je špecifikované v čl. 5.4 Spoločných
emisných podmienok.
1.12.1 Úrokové krytie
Ak poskytne Emitent prostriedky získané úpisom Dlhopisov v rámci tohto Dlhopisového programu tretej
osobe alebo spoločnosti zo Skupiny vo forme pôžičky, zaväzuje se zaistiť úrokové krytie tak, aby úrokové
výnosy plynúce z poskytnutia finančných prostriedkov prevyšovali nákladové úroky spojené s úpisom
Dlhopisov tak, že nebude priemerná vážená úroková sazba financovania nižšia ako súčet úrokového
výnosu Dlhopisov a marža 0,10 % p.a.
1.12.2 Prednosť úhrady dlhov z Dlhopisov
S Dlhopismi je spojené právo na prednostnú výplatu splatného dlhu Emitenta z Dlhopisov pred výplatou
podielu na zisku, podielu na vlastnom kapitále alebo iné platby v súvislosti s kapitálom Emitenta, ako je
bližšie špecifikované v čl. 5.3 Spoločných emisných podmienok.
1.12.3 Dôsledok neplnenia dlhov Emitenta
Spoločné emisné podmienky obsahujú ako dôsledok neplnenia dlhov Emitenta právo Vlastníkov dlhopisov
žiadať predčasné splatenie Dlhopisov, rozhodne tak schôdza Vlastníkov dlhopisov, ako je bližšie
špecifikované v čl. 10.1. Spoločných emisných podmienok.
1.13 Predčasné splatenie
Ak nebude v Dodatku dlhopisového programu stanovené inak, bude mať Emitent právo na základe
oznámenia ku stanovenému dátumu alebo stanovenými dátumami predčasne splatiť celú alebo časť
menovitej hodnoty všetkých Dlhopisov danej emise.
S Dlhopismi je spojené právo žiadať za podmienok uvedených v príslušnom Dodatku dlhopisového
programu predčasné splatenie Dluhopisov.
1.14 Schôdza Vlastníkov Dlhopisov
S Dlhopismi je taktiež spojené právo zúčastniť sa a hlasovať na schôdzach Vlastníkov Dlhopisov v
prípadoch, kedy je takáto schôdza zvolaná v súlade zo Zákonom o dlhopisoch, resp. emisnými
podmienkami Dlhopisov.

1.15 Status Dlhopisov
1.15.1 Status nepodriadených Dlhopisov
Dlhopisy a dlhy Emitenta z nepodriadených Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nepodmienené dlhy
Emitenta, ktoré sú a budú čo do poradia svojho uspokojenia rovnocenné (pari passu) ako medzi sebou
navzájom, tak i aspoň rovnocenné voči všetkým ďalším súčasným i budúcim nezaisteným nepodriadeným
dlhom Emitenta, s výnimkou tých dlhov Emitenta, u ktorých stanoví inak kogentné ustanovenie právnych
predpisov alebo príslušný Dodatok dlhopisového programu. Emitent sa zaväzuje zachádzať za rovnakých
podmienok so všetkými Vlastníkmi nepodriadených dlhopisov rovnakej Emisie dlhopisov rovnakým
spôsobom.
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1.15.2 Status podriadených Dlhopisov
Ak budú niektoré Dlhopisy v rámci Dlhopisového programu vydávané ako podriadené Dlhopisy, budú
záväzky z týchto Dlhopisov predstavovať priame, nepodmienené a nezaistené záväzky Emitenta,
podriadené v zmysle Zákona o dlhopisoch, ktoré sú a budú čo do poradia svojho uspokojenia rovnocenné
(pari passu) medzi sebou navzájom. V prípade (i) vstupu Emitenta do likvidácie alebo (ii) vydania
rozhodnutia o úpadku Emitenta, budú pohľadávky odpovedajúce právam s týmto dlhopisom spojeným
uspokojené až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávkach, s výnimkou pohľadávok, ktoré sú viazané
tou istou alebo obdobnou podmienkou podriadenosti. Využitie výťažku Emise
U každej samostatnej Emiii bude určený konkretny spôsob využitia výťažku Emise, pričom platí, že sa
bude jednať o jednu alebo viac z následujúcich možností radených podľ priorít Emitenta:
I. nákup nehnuteľnosti či podielu na nehnuteľnosti za účelom ich ďalšieho predaja;
II. investície do developerských spoločností za účelom ich ďalšieho predaja;
III. poskytnutie úveru alebo pôžičky medzi osobami ovládanými tú istú ovládajúcu osobou;
IV. refinancovanie vnútroskupinových pôžičiek a úverov;
V. prevádzkové a finančné výdaje Emitenta.
Emitent prehlasuje, že peňažné prostriedky získané z Emisie Dlhopisov nebudú zhromaždené za účelom
ich spoločného investovania, ak má byť návratnosť investície alebo zisk Investora, čo i len čiastočne
závislý na hodnote alebo výnose majetku, do ktorého boli peňažné prostriedky investované, inak než za
podmienok, ktoré stanoví alebo pripúšťa zákon č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a
investičných fondoch.
1.16 Rozhodné právo
Všetky práva a povinnosti, vrátane mimozmluvných záväzných vzťahov, vyplývajúcich z Dlhopisvo, sa
budú riadiť a vykladať v súlade s právom Českej republiky.
Detailné podmienky ponuky, podmienok upísania, metódy a lehoty pre splatenie a pripísanie Dlhopisov, budú
uvedené v príslušnom Dodatku dlhopisového programu.

II. RIZIKOVÉ FAKTORY
Záujemca o kúpu Dlhopisov by se mal zoznámiť s týmto Základným prospektom ako celkom. Informácie,
ktoré Emitent v tejto kapitole predkladá prípadným záujemcom o kúpu Dlhopisov ku zváženiu, ako aj
ďalšie informácie uvedené v tomto Základnom prospekte, by mali byť každým záujemcom o kúpu
Dlhopisov dôkladne vyhodnotené pred uskutočnením rozhodnutia o investovaní do Dlhopisov. Nákup a
držba Dlhopisov sú spojené s radou rizík. Uvedený popis rizikových faktorov nenahradzuje odbornú
analýzu týchto rizík alebo ich vyhodnotenie vzhľadom k individuálnej situácii nadobúdateľa.
Rizikové faktory uvedené nižšie sú zoradené podľa svojej významnosti v zmysle článku 16 odstavec 1
Nariadenia o prospekte. Rizikový faktor uvedený ako prvý v každej kategórii je z pohľadu Emitenta
nejvýznamnejší, teda pravdepodobnosť jeho naplnenia a očekávaný rozsah jeho negatívnych dôsledkov je
najvyšší. Nasledujúce rizikové faktory v každej kategórii sú z pohľadu Emitenta menej a menej významné.
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1. Rizikové faktory vzťahujúce sa k Emitentovi
1.1 Riziko účelovo založenej spoločnosti
Emitent pôsobí na trhu iba krátko, keďže spoločnosť vznikla v máji 2021. Potenciálna návratnosť
investície do Dlhopisov tak nie je podporená dlhodobými historickými finančnými výsledkami. Emitent je
spoločnosť založená za účelom nadobúdania nehmuteľností a investovania do výstavby. Jej ďalším
zámerom je vydávanie Dlhopisov a do doby, kým budú nájdené vhodné akvizičné projekty, poskytnutím
voľných finančných prostriedkov Materskej spoločnosti alebo spoločnostiam v Skupine. Emitent k dátumu
Základného prospektu nevykonáva podnikateľskú činnosť, a nemôže preto z iných podnikateľských
aktivít vytvoriť zdroje na splacanie dlhov z Dlhopisov. Riziko kreditnej závislosti Emitenta na Skupine
preto môže negatívne ovplyvniť schopnosť Emitenta plnit dlhy z Dlhopisov.
1.2 Riziko závislosti na hospodárení spoločností zo Skupiny
Vzhľadom k tomu, že Emitent má v úmysle prostriedky z emisie Dlhopisov poskytnúť mimo iné ako
vnútroskupinové financovanie spoločnostiam v rámci Skupiny, je schopnosť Emitenta splácať záväzky z
Dlhopisov závislá na schopnosti Skupiny zaistiť dostatok zdrojov na splácanie týchto záväzkov Emitentovi.
Na schopnosti Emitenta splácať svoje dlhy z Emisie dlhopisov sa tak môžu nepriaznivo prejaviť všetky
rizikové faktory vzťahujúce se ku Skupine popísané nižšie.
1.3 Riziko závislosti na zdieľanej infraštruktúre
Činnosť Emitenta taktiež závisí na zdieľaní administratívnej, účtovnej a IT infraštruktúre Skupiny. Pokiaľ
by jednotlivé spoločnosti zo Skupiny neboli schopné splácať záväzky voči Emitentovi alebo by došlo k
zlyhaniu administratívnej, účtovnej a IT infraštruktúry Skupiny, malo by to pravdepodobne nepriaznivý
dopad na finančnú a ekonomickú situáciu Emitenta, jeho podnikanie a schopnosť plniť svoje záväzky z
Dlhopisov. Okrem toho je Emitent vystavený riziku závislosti na servisnej spoločnosti Skupiny,
spoločnosti Premiot Wealth Management, a.s., ktorá riadi, koordinuje a zaisťuje všetky potrebné činnosti,
teda napríklad projektové riadenie, marketing, právne služby, zaistenie a správu bankovných úverov, to
všetko pre všetky projekty v Skupine. Vzhľadom k tejto závislosti Emitenta na Skupine sa na schopnosti
Emitenta splácať svoje dlhy z Emisie dlhopisov môžu nepriaznivo prejaviť i rizikové faktory vzťahujúce sa
ku Skupine popísané nižšie.
1.4 Riziko uloženia sankcí v dôsledku neplnenia zákonných povinností
Pre všetky spoločnosti v rámci Skupiny, ktorých súčasťou je i Emitent podľa súčasnej legislatívy,
konkrétne z. č. 304/2013 Sb., o verejných registroch právnických a fyzických osôb a o evidencii zverených
fondov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „registračný zákon“), platí, že v prípade porušenia
povinností právnických osôb zverejňovať povinné údaje a dokumenty v zmysle § 66 registračného zákona,
môže dôjsť k uloženiu pokuty až do výšky 100.000 Kč, v krajnom prípade následne k zahájeniu konania o
zrušení zapísanej osoby.
Obdobné platí i v prípade nepredloženia riadnej alebo čiastočnej účtovnej závierky obchodnou
korporáciou za nejmenej 2 po sebe plynúce účtovné obdobie k založeniu do zbierky listín. Registrový súd
v takomto prípade vyzve obchodnú korporáciu, aby v lehote 1 mesiaca predložila chýbajúce účtovné
závierky, ak sa tak nestane, môže byť uložená poriadková pokuta v zmysle vyššie uvedenom, resp. môže
dôjsť k zahájeniu konania o zrušení obchodnej korporácie.
V ojedinelých prípadoch niektorých spoločností zo Skupiny, ktorej členom je Emitent, ak došlo k vyššie
uvedenému porušeniu registračného zákona, čím sa tomuto riziku vystavily. K vyššie spomenutému
porušeniu došlo u spoločnosti Břidlice Morava a.s., ktorej obchodný podiel o veľkosti 100 % bol
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nadobudnutý na prelome rokov 2020 a 2021 (k vysporiadaniu tranzakcie došlo 7.1.2021), a jednalo se tak
o porušenie z doby pred akvizíciou. Riziko tohoto porušenia bolo však kryté zádržným dojednaným
vrámci akvizície spoločnosti. Stav porušenia ukladať účtovné závierky do zbierky listín bol do Dátumu
tohto Základného prospektu napravený.
1.5 Riziká súvisejúce s aktivitami na realitnom trhu
Na Emitenta pôsobia v súvislosti s jeho činnosťou predovšetkým nižšie uvedené riziká realitného trhu:
1.5.1 Riziko spojené s nízkou likviditou nehnuteľností
S investovaním do nehnuteľností je spojená závislosť Emitenta na realitnom trhu. Jedná sa predovšetkým
o riziko vyplývajúce z nízkej likvidity nehnuteľností. Predaj a nákup nehnuteľností či podielov na nich je
zložitou a dlhodobou záležitosťou, ktorá zpravidla trvá niekoľko mesiacov. V prípade nepriaznivej situácie
na realitnom trhu či v prípade chybného podnikateľského rozhodnutia hrozí, že Emitent nebude schopný
predať nehnuteľnosť v takom časovom horizonte a za takú cenu, aby generoval výnos nutný pre splatenie
záväzkov vyplývajúcich z Emisie dlhopisov. V krajných prípadoch može byť negatívne ovplyvnená
výnosnosť celého projektu. To môže na strane Emitenta viesť ku zníženiu výnosov a následne ku zníženiu
zisku. Nižší, ako očakávaný hospodárský výsledok môže viesť u Emitenta k omeškaniu s vyplácaním
výnosu z Dlhopisov a splacaním menovitej hodnoty Dlhopisov, resp. k ich úplnému nesplateniu. Napriek
priaznivej situácii na realitnom trhu v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, kde má Emitent v
úmysle projekty realizovať, nemožno toto riziko vylúčiť.
Riziko ochladenia trhu volnočasových aktivít hoci sú rekreačné nehnuteľnosti vyhľadávané ako atraktívna
investícia, hrozí riziko, že v prípade hospodárskej recesie, najmä v prípade ďalších vĺn pandémie a s tým
spojenými vládnymi obmedzeniami, ktoré majú na prepad ekonomického výkonu zásadný vlpyv, klesne
dopyt po volnočasových aktivitách, medzi ktoré je možné zaradiť rekreáciu na horách či v kúpeľných
oblastiach. V dôsledku toho môže dôjsť k poklesu dopytu po volnočasových aktivitách, čo by mohlo mať
negativný dopad na podnikateľskú činnosť Emitenta, resp. spoločností v Skupine. Spoločnosti v Skupine
vyvíjajú aktivitu smerujúcu k výstavbe rekreačných ubytovacích zariadení. Došlo by k ochladeniu záujmu
o trh volnočasových aktivít, mohlo by v dôsledku dôjsť ku zníženiu záujmu o kúpu apartmánov hotelového
typu a problém s hľadaním vhodného nájomcu či kupca nehnuteľnosti. V prípadě dlhodobého výpadku
dopytujúcich môže mať táto skutečnosť negatívny vplyv na Emitenta. To môže na strane Emitenta viesť
ku zníženiu výnosov a následne ku zníženiu zisku. Nižší, než očakávaný hospodársky výsledok môže viesť
u Emitenta k omeškaniu s vyplácaním výnosu z dlhopisov a splácaním menovité hodnoty Dlhopisov, resp.
k ich úplnému nesplateniu.
Hoci v dôsledku pandémie koronavírusu a s ňou súvisejúcimi vládnymi obmedzeniami a takmer
celosvetovému lockdownu došlo k prepadu ekonomického výkonu, v dobe vyhotovenia tohto Základného
prospektu ekonomický výkon opät narastá, keď v roku 2021 je očakávaný ekonomický rast v Českej
republike o 3,2 %, na Slovensku o 4,4 %, v Maďarsku o 6,4 % a v Rumunsku 7,2 % a pre rok 2022 sa
očakáva opäť rast, a to v hodnotách 4,2 % pre Českú republiku, 4,8 % pre Slovensko, 5 % pre Maďarsko a
4,6 % pre Rumunsko.12
1.5.2 Riziko spojené s nezískaním nehnuteľností pre projekty
Vzhľadom k tomu, že Emitent a spoločnosti v Skupine k dátumu vyhotovenia tohto Základného prospektu
nevlastní všetky z nehnuteľností, ktoré zamýšľa financovať z Emisie dlhopisov, existuje tu riziko, že sa
spoločnostiam v Skupine nepodarí nákup nehnuteľností zrealizovať. To môže nastať napríklad v situácii,
Ekonomika letos proste o 3,2 %. V roce 2022 o 4,2 %. Ministerstvo financí. Zdroj:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/ekonomika-letos-poroste-o-32-v-roce-202242837 2 Globání ekonomický výhled – září. Česká národní banka. Zdroj:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2021/gev_2021_09.pdf
2 Globání ekonomický výhled – září. Česká národní banka. Zdroj:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menova-politika/.galleries/gev/gev_2021/gev_2021_09.pdf
1
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kedy sa nepodarí vyjednať podmienky kúpnej zmluvy, vznikne spor o existencii vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti alebo v nutnosti získania verejnoprávneho povolenia k nákupu predmetné nehnuteľnosti.
Toto riziko môže ohroziť realizáciu jednotlivých projektov a predĺžiť dobu realizácie projektov, a
prípadne môže donútiť Emitenta k realizácii iných, potenciálne menej výnosných projektov. To znamená,
že môže dôjsť na strane Emitenta ku zníženiu výnosov z prevádzkovej činnosti (t.j. tržieb z predaja
výrobkov a služieb) alebo ku zníženiu výnosov z finančnej činnosti (t.j. výnosových úrokov), zníženiu
zisku, a následkom toho k omeškaniu s vyplácaním výnosu z Dlhopisov a splateniu menovitej hodnoty
Dlhopisov, resp. k nezaplateniu výnosu aleebo menovitej hodnoty Dlhopisov.
Riziko nezískania nehnuteľnosti pre pripravované projekty k dátumu Základného prospektu v Emitentom
pripravovaných a realizovaných projektoch nie je aktuálna lebo spoločnosti v Skupine už nadobudli
vlastnícke právo k nehnuteľnostiam pre projekty v príprave i realizácii, prípadne sú s vlastníkom
predmetných nehnuteľností v zmluvnom vzťahu, na ktorom základe sú oprávnený nehnuteľnosti pre daný
projekt užívať, či sú stanovené také zmluvné podmienky, na ktorých základe spoločnosti v Skupine
nadobudnú vlastnícke právo po naplnení stanovených podmienok.
1.5.3 Riziko nezískania verejnoprávnych povolení
V prípade výstavby alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti možno projekt realizovať len na základe platných
povolení. Jedná sa najmä o získanie právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
Emitent nie je k dátumu Základného prospektu žiadateľom žiadneho verejnoprávneho povolenia,
spoločnosti v Skupine sú k dátumu Základného prospektu žiadateľom o vydanie zlúčeného územného
rozhodnutia a stavebné povolenie pre dva pripravované projekty, a to Rezidencia Karolína Harrachov a
Industrial park Velký Osek. V prípade projektu výstavby logistického areálu v Stredočeskom kraji sa v
súčasnej dobe čaká na zmenu územného plánu.
Absencia platných povolení môže projekt zdržať, prípadne celkom zastaviť. V dôsledku toho môžu byť
ohrozené budúce plánované výnosy z nehnuteľností, ktoré plynú Emitentovi. To môže na strane Emitenta
viesť ku zníženiu výnosov a následne ku zníženiu zisku. Nižší, než očakávaný hospodársky výsledok môže
viesť u Emitenta k omeškaniu s vyplácaním výnosu z Dlhopisov a splatením menovité hodnoty Dlhopisov,
resp. k ich úplnému nezaplateniu.
1.6 Ostatné riziká podnikania Emitenta
1.6.1 Riziko hospodárskej recesie v dôsledku epidémie koronavírusu
Významné riziko hospodárskej recesie je spojené so šírením vírusu SARS-CoV-2 a ochorenia týmto
koronavírusom zpôsobené (COVID-19), a to natoľko, že bol v marci roka 2020 vyhlásený Svetovou
zdravotníckou organizáciou za globálnu pandémiu. K zamedzeniu masívneho šírenia ochorenia dochádza
k nastaveniu opatrení spočívajúcich v obmedzeniach a zákazoch cestovania, karantény, obmedzení
pohybu a pod., ktoré by mohli viesť k vážnej globálnej recesii a finančnej kríze.
Trhy, na ktorých primárne Emitent, resp. spoločnosti v Skupine pôsobia, sú závislé na ekonomickom
vývoji a situácii na pracovnom trhu, pričom pandémia môže viesť k dlhodobému ekonomickému
spomaleniu alebo recesii, čo by mohlo negatívne ovplyvniť podnikanie Emitenta a mať následujúce
dopady:
a) vo vzťahu k podnikateľským aktivitám Emitenta či spoločností v Skupine v oblasti real estate môžu
mať zavedené opatrenia proti šíreniu COVID-19, či už obmedzenie pracovnej sily, uzavretie hraníc,
karanténne opatrenia či ochorenie pracovníkov, dopad najmä plnenia zjednaných termínov a s tým
spojenými sankciami, ďalej omeškanie s dodávkami materiálu a jeho značný cenový nárast. Tento
faktor môže mať dopad na realizáciu hotela Karolína, tieto okolnosti môžu spôsobiť najmä
omeškanie s dodávkami materiálu a realizáciou stavebných prác, čo môže mať vplyv na porušenie
zmluvných záväzkvo vo vzťahu k odovzdávaniu ubytovacích jednotiek kupujúcim a povinnosť
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hradiť zjednané zmluvné sankcie. Spoločne s nárastom nákladov na dodanie stavebného materiálu,
ktoré medziročne vzrástlo o 16,5 %3, sa môžu tieto skutočnosti prejeviť na menej priaznivom
hospodárskom výsledku Emitenta či spoločností v Skupine, čo môže viesť u Emitenta k omeškaniu s
vyplácaním výnosu z Dlhopisov a splácaním menovitej hodnoty Dlhopisov, resp. k ich úplnému
nezaplateniu,
b) Napriek tomu že sú v posledných rokoch rekreačné nehnuteľnosti vyhľadávane ako atraktívne
investície, existuje riziko, že v prípade spomalenia tempa rastu ekonomiky klesne dopyt po
volnočasových aktivitách, medzi ktoré možno zaradiť rekreáciu na horách a v kúpeľných
oblastiach, a v dôsledku toho klesne dopyt po týchto nehnuteľnostiach. Vzhľadom k zamereniu
Emitenta na výstavbu rekreačných zariadení v horských a kúpeľných oblastiach, môže mať
ochladenie záujmu o horské aktivity a kúpeľnú starostlivosť vplyv na dopyt po kúpe či prenájme
ubytovacích jednotiek. To môže viesť na strane Emitenta ku zníženiu zisku, čo môže viesť u
Emitenta k omeškaniu s vyplácaním výnosu z Dlhopisov a splatením menovité hodnoty Dlhopisov,
resp. k ich úplnému nezaplateniu,
c) pandémia COVID-19 a s ňou spojené reštrikcie, hospodárska recesia a zníženie pracovnej sily môže
mať negatívny dopad na maloobchodný predaj a v dôsledku toho i na nájomné a predajné ceny
nehnuteľností Emitenta, najmä skladovacích a logistických areálov, a celkový dopyt, čo môže taktiež
ovplyvniť peňažný tok Skupiny Emitenta. Znížená ekonomická aktivita by mohla mať negatívny
vplyv na schopnosť Emitenta predať či prenajať predmetné nehnuteľnosti za predpokladaných
parametrov a tým i na zníženie tržnej hodnoty nehnuteľnosti, čo sa môže negatívne prejaviť pri
realizáci predaja nehnuteľností za cenu, ktorá umožní plnenie dlhov z Dlhopisov. Potenciálny
dopad na oceňovanie nehnuteľností nie je známy, ale bude veľmi závisieť na globálnej i lokálnej
ekonomickej situácii a rýchlosti uvolňovania obmedzujúcich opatrení. Emitent k dátumu
Základného prospektu nezaznamenal znížený dopyt po ním plánovaných projektoch logistických
areálov.
Doposiaľ nedošlo k relevantným dopadom, avšak v prípade ďalšej tzv. vlny COVID-19 nemožno vylúčiť, že
práve uvedené riziká budú na spoločnosti v skupine pôsobiť a dôjde k ovplyvneniu hospodárského
výsledku Emitenta či spoločností v Skupine.
1.6.2. Menové riziko (riziko stredné)
Emitent a spoločnosti v Skupine majú v úmysle podnikat na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku, preto
bude na Emitenta pôsobiť menové riziko. Menové riziko je druh rizika, ktoré vzniká pri zmenách kurzu. Je
spojené s otvrenými menovými pozíciami, ktoré v prípade zmien menových kurzov (neočakávaných
pohybov menového kurzu) vedú k neočakávaným ziskom či stratám. Zmena kurzu može vyvolat zníženie
zisku Emitenta pri medzinárodných tranzakciách, pokiaľ bude Emitent musieť uhradiť v prepočte na
české koruny viac, alebo mu naopak bude uhradené menej. Nižší, ako očakávaný hospodársky výsledok
môže viesť u Emitenta k omeškaniu s vyplácaním výnosu z Dlhopisov a splácaním menovitej hodnoty
Dlhopisov, resp. k ich úplnému nezaplateniu.
Emitent neeviduje k dátumu Základného prospektu žiadne záväzky či pohľadávky v cudzích menách.
Spoločnosti v skupine evidujú k dátumu Základného prospektu záväzok v EUR vo výške 1.932.000,- EUR4
a pohľadávky v EUR vo výške 6.856.911,58 EUR5.

3

Indexy cen výrobců – červen 2021. Český statistický úřad. Zdroj: Indexy cen výrobců - září 2021 | ČSÚ (czso.cz). Zdroj:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyrobcu-zari-2021
4

prepočítané kurzom 25,48 činí pohľadávky 49.227.360,- Kč. V pomere k pohľadávkam v Kč činí percentuálna výška pohľadávok v
cudzej mene 4,4 %.
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1.6.3. Riziko likvidity
Riziko likvidity predstavuje riziko krátkodobého nedostatku likvidných prostriedkov k úhrade splatných
dlhov, tzn. nerovnováhy v štruktúre aktív a pasív v dôsledku rozdielnej splatnosti dlhov a rozdielnemu
portfoliu zdrojov financovania. V prípade omeškania úhrad splatných dlhov, napr. voči dodavateľom
stavebných prác, v dôsledku nedostatku likvidných prostriedkov môže dôjsť k narušeniu obchodných
vzťahov a ztrate obchodných partnerov, prípadne k penalizácii a zvýšeným nákladom Emitenta. To môže
viesť na strane Emitenta ku zvýšeniu prevádzkových nákladov (t.j. nákladov na penalizáciu a hľadanie
nových obchodných partnerov), a tým ku zníženiu zisku. Nižší, než očakávaný hospodársky výsledok môže
viesť u Emitenta k omeškaniu s vyplácaním výnosu z Dlhopisov a splacaním menovitej hodnoty Dlhopisov,
resp. k ich úplnému nezaplateniu.
Emitent neeviduje k dátumu Prospektu žiadne krátkodobé ani dlhodobé záväzky. Výška peňažných
prostriedkov (v pokladni a na účte Emitenta) činí k rovnakému dátumu 2.000 tis. Kč.
Významné spoločnosti v Skupine evidujú k dátumu Prospektu krátkodobé záväzky voči subjektom mimo
Skupinu vo výške 258 978 tis. Kč a dlhodobé záväzky voči subjektom mimo skupinu (splatnosť nad 1 rok)
vo výške 1 090 199 tis. Kč. Z toho žiadne záväzky nie sú po splatnosti. Vo vzťahu k hodnote aktív týchto
spoločností je miera zadĺženosti 79,9 %. Prehľad zadĺženosti spoločností v Skupine k 30.9.2021 je
uvedený v tabuľke nižšie (čiastky v tis. Kč, prepočítané kurzom ČNB k 30.9.2021). Spoločnost je schopná
kryť svoje krátkodobé záväzky z peňažných prostriedkov na pokladni či na účtoch spoločnosti zo Skupiny
a ďalej z krátkodobých pohľadávok z obchodného styku spoločností zo Skupiny, ďalej z plánovaných
príjmov z exitov z projektov v decembri 2021. Dlhodobé záväzky budú splatené z príjmov z exitov z
jednotlivých projektov Skupiny.
Spoločnosť

Premiot
Group, a.s.
Hotel
Karolína,
s.r.o.
Karolína
Residence
s.r.o.
Europa
Investme
nt
Property
CZ a.s.
PREMIOT
Mining &
Resources
a.s.
Břidlicový
důl
Lhotka
s.r.o.
Břidlice

Štát

Aktíva
(v tis. Kč)

z tohoto
peňažné
prostriedky
(v tis. Kč)

z toho
krátkodobé
pohľadávky
z
obchodnéh
o styku (v
tis. Kč)

Cudzie
zdroje
(v tis. Kč)

z toho
mimo
Skupinu
(v tis. Kč)

Zadĺženosť
(Cudzie
zdroje /
Aktíva)

Česká
republika
Česká
republika

401 165

38 176

74 468

316 974

90 185

79,0%

55 594

87

5 012

53 816

17 314

96,8%

Česká
republika

42 266

40

0

43 032

26 643

101,8%

Česká
republika

812 867

3 077

95 554

779 055

776 255

95,8%

Česká
republika

58 812

1 734

19 795

57 926

32 579

98,5%

Česká
republika

14 635

409

4 557

11 770

10 550

80,4%

776

276

0

3 260

50

420,3%

Česká

5

prepočítané kurzom 25,48 činí záväzky 174.714.107,- Kč, v pomere k záväzkom v Kč činí percentuálna výška záväzov v cudzej
mene 12,82 %. Nejvýznamnejšou pohľadávkou je pohľadávka za spoločnosťou Premiot Property Group Zrt. vo výške 5 392 tis. EUR a
pohľadávka za spoločnosťou Realton Estate Kft. (predtým Premiot BRASS Kft.) vo výške 1 333 tis. EUR.
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Morava
a.s.
PETRSTO
N s.r.o.
Na
Doubkové
2, s.r.o.
Premiot
Wealth
Managem
ent, a.s.
Premium
Data
Systems
s.r.o.
Spoločnosť

Premium
Data
Systems
II. s.r.o.
Premium
Data
Systems
III. s.r.o.
Premium
Data
Systems
IV. s.r.o.
Důl
Premiot
Strojní
s.r.o.
Moravské
břidlicové
doly, a.s.
Česká
Žula
Těžební
a.s.
BD P5
Skalka I.
s.r.o.
BD P5
Skalka II.
s.r.o.
BD P5
Skalka III.
s.r.o.
ČESKÁ
ŽULA
s.r.o.
Česká
Žula
Strojní I.
s.r.o.

republika
Česká
republika
Česká
republika

1 626

0

0

1 629

1 629

100,2%

107 687

985

120

118 959

270

110,5%

Česká
republika

33 113

1 849

7 969

45 313

20 636

136,8%

Česká
republika

33 282

32

2 951

32 541

25 670

97,8%

Aktíva
(v tis. Kč)

z tohoto
peňažné
prostriedky
(v tis. Kč)

z toho
krátkodobé
pohľadávky
z
obchodnéh
o styku (v
tis. Kč)

Cudzie
zdroje
(v tis. Kč)

z toho
mimo
Skupinu
(v tis. Kč)

Zadĺženosť
(Cudzie
zdroje /
Aktíva)

Česká
republika

49 990

17 345

0

31 841

23 778

63,7%

Česká
republika

24 805

39

100

23 785

23 785

95,9%

Česká
republika

25 129

47

0

24 157

24 157

96,1%

Česká
republika

16 182

182

0

15 543

3 200

96,1%

Česká
republika

41 569

24

0

40 611

6 978

97,7%

Česká
republika

33 711

711

0

33 243

7

98,6%

Česká
republika

23 807

507

0

23 713

23 713

99,6%

Česká
republika

16 716

216

0

16 620

16 620

99,4%

Česká
republika

7 413

7 313

0

7 317

7 302

98,7%

Česká
republika

60 226

2 694

10 904

39 911

8 482

66,3%

Česká
republika

25 682

1 183

0

24 687

24 687

96,1%

Štát
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Česká
Žula
Strojní II.
s.r.o.
Česká
Žula
Strojní III.
s.r.o.
Česká
Žula
Strojní IV.
s.r.o.
Spoločnosť

Česká
Žula
Strojní V
s.r.o.
Česká
Žula
Strojní VI.
s.r.o.
Premiot
Property
Group a.s.
Industrial
park
Touškov
s.r.o.
Industrial
park
Velký
Osek s.r.o.
Luhačovic
e
Property
I. s.r.o.
Sobotovic
e Syrovice
Property
s.r.o.
Březí
BV15,
s.r.o.
ROCK
WORKS
s.r.o.
Property
Ruzova
Dolina I.
s.r.o.
Apartmen
ts Mýto
pod
Ďumbiero
m a.s.

Česká
republika

25 722

673

0

24 728

24 728

96,1%

Česká
republika

25 794

505

0

24 799

24 799

96,1%

Česká
republika

24 754

465

0

24 569

24 569

99,3%

Aktíva
(v tis. Kč)

z tohoto
peňažné
prostriedky
(v tis. Kč)

z toho
krátkodobé
pohľadávky
z
obchodnéh
o styku (v
tis. Kč)

Cudzie
zdroje
(v tis. Kč)

z toho
mimo
Skupinu
(v tis. Kč)

Zadĺženosť
(Cudzie
zdroje /
Aktíva)

Česká
republika

24 785

2 885

0

24 708

24 708

99,7%

Česká
republika

20 960

2 977

0

19 987

19 987

95,4%

Česká
republika

14 494

377

13 918

12 600

12 600

86,9%

Česká
republika

972

2

0

0

0

0,0%

Česká
republika

27 803

6

200

29 852

29 852

107,4%

Česká
republika

990

1

0

3

3

0,3%

Česká
republika

11 847

95

0

11 752

0

99,2%

Česká
republika

25

25

0

4

0

16,8%

Slovensko

30 408

1 025

4 301

15 161

15 161

49,9%

Slovensko

27 662

71

765

26 770

0

96,8%

Slovensko

637

12

0

0

0

0,0%

Štát
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Premiot
Group
Ltd.
Realton
Estate
Kereskede
lmi Kft
Realton
Ingatlanfo
rgal. i Kf.

Velká
Británie

348 458

12

0

0

0

0,0%

Maďarsko

52 075

2 057

655

55 222

8 040

106,0%

Maďarsko

9 438

3 412

6 027

9 151

241

97,0%

Spoločnosť

Štát

Aktíva
(v tis. Kč)

z tohoto
peňažné
prostriedky
(v tis. Kč)

z toho
krátkodobé
pohľadávky
z
obchodnéh
o styku (v
tis. Kč)

Cudzie
zdroje
(v tis. Kč)

z toho
mimo
Skupinu
(v tis. Kč)

Zadĺženosť
(Cudzie
zdroje /
Aktíva)

2 533 879

91 528

247 296

2 025 010

Total

1 349 178

79,9%

2. Rizikové faktory vzťahujúce sa k Skupine
2.1 Riziko závislosti Emitenta na podnikaní spoločností v Skupine
Emitent plánuje finančné prostriedky získané emisiou Dlhopisov využiť mj. k poskytovaniu úverov a
pôžičiek společnostiam v Skupine. Konkrétna spoločnosť, ktorá od Emitenta takéto financovanie obdrží,
môže prostriedky použiť pre financovanie prevádzkových a investičných výdajov do nehnuteľností a aktív
vzťahujúcim sa k nehnuteľnostiam. Splácanie dlhov voči Emitentovi je potom závislé na podstupovaných
rizikách a hospodárskych výsledkoch konkrétnej spoločnosti zo Skupiny. Emitent tak bude nepriamo čeliť
rizikám podnikania spoločností v Skupine. Nižšie, než plánované výnosy spoločností v Skupine môžu viesť
na strane Emitenta ku zníženiu výnosov z finančnej činnosti (t.j. výnosových úrokov) a zníženia zisku.
Nižší, než očakávaný hospodárský výsledok môže viesť u Emitenta k omeškaniu s vyplácaním výnosu z
Dlhopisov a splatením menovitej hodnoty Dlhopisov, resp. k ich úplnému nezaplateniu.
K dátumu vyhotovenia tohto Základného prospektu neeviduje Emitent žiadne pôžičky spoločnostiam v
Skupine.
Emitent nižšie uvádza základné neauditované a nekonsolidované údaje o stave aktív, záväzkov a
hospodárenia najvýznamnejších spoločností v Skupine k dátumu 30.9.2021 (čiastky v tis. Kč, prepočítané
kurzom ČNB k 30.9.2021).

Spoločnosť

Štát

Premiot
Group, a.s.
Hotel
Karolína, s.r.o.
Karolína

Česká
republika
Česká
republika
Česká

Aktíva
(tis. Kč)

Vlastný kapitál
(tis. Kč)

Cudzie zdroje
(tis. Kč)

Výsledok
hospodárenia
pred zdanením
za obdobie od
1.1.2021 do
30.9.2021
(tis. Kč)

401 165

84 191

316 974

-2 962

55 594

1 777

53 816

-3 022

42 266

-765

43 032

-168
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Residence
s.r.o.
Europa
Investment
Property CZ
a.s.

republika

Spoločnosť

PREMIOT
Mining &
Resources a.s.
Břidlicový důl
Lhotka s.r.o.
Břidlice
Morava a.s.
PETRSTON
s.r.o.
Na Doubkové
2, s.r.o.
Premiot
Wealth
Management,
a.s.
Premium Data
Systems s.r.o.
Premium Data
Systems II.
s.r.o.
Premium Data
Systems III.
s.r.o.
Premium Data
Systems IV.
s.r.o.
Důl Premiot
Strojní s.r.o.
Moravské
břidlicové
doly, a.s.
Česká Žula
Těžební a.s.
BD P5 Skalka
I. s.r.o.
BD P5 Skalka
II. s.r.o.
BD P5 Skalka
III. s.r.o.
ČESKÁ ŽULA
s.r.o.
Česká Žula
Strojní I. s.r.o.

Česká
republika

812 867

33 812

779 055

-16 333

Štát

Aktíva
(tis. Kč)

Vlastný kapitál
(tis. Kč)

Cudzie zdroje
(tis. Kč)

Výsledok
hospodárenia
pred zdanením
za obdobie od
1.1.2021 do
30.9.2021
(tis. Kč)

Česká
republika

58 812

886

57 926

-1 389

Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika

14 635

2 865

11 770

1 776

776

-2 485

3 260

-954

1 626

-3

1 629

-3

107 687

-11 272

118 959

-308

33 113

-12 200

45 313

-14 645

Česká
republika
Česká
republika

33 282

741

32 541

-7

49 990

18 149

31 841

17 268

Česká
republika

24 805

1 020

23 785

-2

Česká
republika

25 129

971

24 157

-4

Česká
republika
Česká
republika

16 182

639

15 543

-272

41 569

958

40 611

-610

Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika
Česká
republika

33 711

468

33 243

-1 505

23 807

95

23 713

-5

16 716

96

16 620

-4

7 413

97

7 317

-3

60 226

20 315

39 911

1 495

25 682

995

24 687

-5
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Česká Žula
Strojní II. s.r.o.
Česká Žula
Strojní III.
s.r.o.
Česká Žula
Strojní IV.
s.r.o.

Česká
republika
Česká
republika

25 722

994

24 728

-6

25 794

995

24 799

-5

Česká
republika

24 754

184

24 569

-16

Spoločnosť

Štát

Aktíva
(tis. Kč)

Vlastný kapitál
(tis. Kč)

Cudzie zdroje
(tis. Kč)

Výsledok
hospodárenia
pred zdanením
za obdobie od
1.1.2021 do
30.9.2021
(tis. Kč)

Česká Žula
Strojní V s.r.o.
Česká Žula
Strojní VI.
s.r.o.
Premiot
Property
Group a.s.
Industrial
park Touškov
s.r.o.
Industrial
park Velký
Osek s.r.o.
Luhačovice
Property I.
s.r.o.
Sobotovice
Syrovice
Property s.r.o.
Březí BV15,
s.r.o.
ROCK WORKS
s.r.o.
Property
Ruzova Dolina
I. s.r.o.
Apartments
Mýto pod
Ďumbierom
a.s.
Premiot Group
Ltd.
Realton Estate
Kereskedelmi
Kft
Realton
Ingatlanforgal
mazási Kft

Česká
republika
Česká
republika

24 785

77

24 708

-23

20 960

974

19 987

-16

Česká
republika

14 494

1 894

12 600

-106

Česká
republika

972

972

0

-10

Česká
republika

27 803

-2 050

29 852

-2 089

Česká
republika

990

987

3

-3

Česká
republika

11 847

95

11 752

-5

Česká
republika
Slovensko

25

21

4

0

30 408

15 247

15 161

-2 081

Slovensko

27 662

892

26 770

765

Slovensko

637

637

0

0

348 458

348 458

0

0

Maďarsko

52 075

-3 147

55 222

-3 374

Maďarsko

9 438

287

9 151

63

Total

Velká Británie

2 533 879

508 868

2 025 010

-28 567
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Z prezentovaných výsledkov je zrejmé, že v období od 1.1.2021 do 30.9.2021 vykázaly kladný
hospodarský výsledok len spoločnosti Premium Data Systems II. s.r.o., ČESKÁ ŽULA s.r.o., Property Ružová
Dolina I. s.r.o. a Realton Ingatlanforgalmazási Kft, ostatné spoločnosti v Skupine vykázaly výsledok
hospodárenia záporný. Tento stav je však nutné interpretovať vzhľadom k hlavnej činnosti Skupiny, čo je
development. Pre posúdenie otázky rizika splatenia záväzkov Skupiny hrá vykázaný hospodársky
výsledok veľmi nízku výpovednú hodnotu. Príjem na splatenie záväzkov Skupiny by mal byť primárne
generovaný z predaja projektov, a to ve forme predaja podielov alebo predaja nehnuteľností, napríklad
postavených a zkolaudovaných budov, či pozemkov disponujúcích územným rozhodnutím. Skutočné
riziko nesplatenia záväzkov Skupiny je tak závilsé od skutočnosti, či sa spoločnostiam v Skupine podarí
realizovať plánované projekty.
Spoločnosti v Skupinr plánujú v rokoch 2021 a 2022 realizáciu následujúcich projektov:
a) Industrial park Velký Osek s.r.o. – plánovaný predaj spoločnosti v decembri 2021,
b) Na Doubkové 2, s.r.o. – plánovaný predaj spoločnosti v decembri 2021,
c) Premiot Property Group Zrt. (financovanie projektu) – plánovaná realizácia september 2022,
d) Hotel Karolína, s.r.o. a Karolína Residence s.r.o. – realizácia formou predaja apartmánov, a to v
priebehu roku 2022,
e) Realton Estate Kereskedelmi Kft – realizácia formou predaja bytov v Budapešti, držaných z
dôvodu rastu cien očakávaných pre rok 2022.
Predpoklad výšky príjmov spoločností v Skupině za rok 2021 činí podľa aktuálneho stavu vyjednávaní
približne 180.000.000,-. Kč.
Predpoklad výšky príjmu z vyššie uvedených projektov činí pre rok 2022 približne 340.000.000,- Kč.
Realizácie plánovaných projektov je závislá najmä od aktuálnej situácii na trhu a ďalej na schopnosti nájsť
vhodného investora.
Bližšie informácie o podnikaní významných spoločností v Skupine je uvedené v časti 3.
2.2 Riziko stretu záujmov
Priamou kontrolu nad Emitentom má jediný akcionár emitenta, t. j. spoločnosť Premiot Group, a.s.,
nepriamu kontrolu nad Emitentom vykonáva ovládajúca osoba, pán Ondrej Spodniak. Pán Ondrej
Spodniak je konečnou ovládajúcou osobou Emitenta a zároveň jediným členom predstavenstva Emitenta.
Obchodné a finančné záujmy niektorých členov Skupiny alebo ich akcionářov sa môžu za určitých
okolností dostať do rozporu so záujmami Emitenta. Pred záujmami Emitenta, poťažmo Vlastníkov
dlhopisov môžu byť za určitých okolností uprednostnené záujmy Skupiny. To môže mať za následok nižší
hospodárský výsledok Emitenta, ktorý môže viesť k omeškaniu s vyplácaním výnosu z Dlhopisov a
splatením menovité hodnoty Dlhopisov, resp. k ich úplnému nezaplateniu.
2.3 Riziko spojené s ťažbou nerastných surovín
Na Emitenta, poťažmo na spoločnosti v Skupine, ktoré pôsobia v segmente ťažby, môže mať dopad
zníženie dopytu po stavebných materiáloch pre stavby slúžiace verejnosti, ktoré sú hradené z verejných
rozpočtov. Z dôvodu nutných výdavkov z verejných rozpočtov, ktoré museli byť vynaložené v súvislosti s
pandémiou COVID-19, nemusia byť stavby, pre ktoré spoločnosti v Skupine dodávajú svoje produkty, z
hľadiska investícií úplne prioritné. Spoločnosti v Skupine napriek tomu nepozorujú vplyv COVID-19 na
svoje hospodárske výsledky, lebo krátkodobý pokles dopytu po nerastných surovinách, ktorý trval v dobe
vládnych reštrikcií bol po ich zrušení kompenzovaný ich navýšením. Rovnako existuje riziko, že nerastné
suroviny spracovávané spoločnosťami v Skupine budú nahradzované substitútom, ktorý bude pre
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odberateľov cenovo výhodnejší. Spoločnosti v Skupine však takýto trend doposiaľ nezaznamenali a z toho
dôvodu Emitent považuje toto riziko za úplne minimálne.

3. Rizikové faktory vzťahujúce sa k dlhopisom
3.1 Riziko nesplatenia
Dlhopisy rovnako ako akákoľvek iná pôžička podliehajú riziku nesplatenia. Za určitých okolností môže
dôjsť k tomu, že Emitent nebude schopný splácať menovitú hodnotu Dlhopisov a prípadné výnosy
dlhopisov a hodnota pre Vlastníkov dlhopisov pri splácaní môže byť nižšia ako výška ich pôvodnej
investície, za určitých okolností môže byť hodnota i nula. Schopnosť Emitenta splatiť úroky z Dlhopisov či
istinu závisí predovšetkým na podnikateľskej úspešnosti investíc Emitenta a spoločností v Skupine.
Dlhopisy a všetly Emitentove dlhy voči Vlastníkom Dlhopisov vyplývajúce z Dlhopisov zakladajú priame,
všeobecné, nezaistené, nepodmienené a nepodriadené dlhy Emitenta. V prípade úpadku Emitenta sú
záväzky z Dlhopisov považované za nezaistené pohľadávky vlastníkov Dlhopisov, ktoré budú uspokojené
až po uspokojení zaistených pohľadávok prípadných iných veriteľov.
3.2 Riziko likvidity
Dlhopisy emitované malými nebankovými emitentmi, môžu mať minimálnu likviditu. Tato skutočnosť
môže viesť k tomu, že investori budú musiet držať Dlhopisy do ich splatnosti bez možnosti ich skoršieho
predaja či len s možnosťou predaja s výrazným diskontom.
Základný prospekt pripúšťa prijatie dlhopisov vydaných v rámci tohto Dlhopisového programu k
obchodovaniu na regulovanom trhu, avšak ani táto skutočnosť nemusí mať pozitívny dopad na likviditu
Dlhopisov.
3.3 Riziko spojené s podriadenými dlhopismi
Emitent má možnost emitovať taktiež podriadené dlhopisy, ktoré predstavujú priame, nepodmienené a
nezaistené záväzky Emitenta, podriadené v zmysle Zákona o dlhopisoch, ktoré sú a budú čo do poradia
svejho uspokojenia rovnocenné (pari passu) medzi sebou navzájom. V prípade (i) vstupu Emitenta do
likvidácie alebo (ii) vydania rozhodnutia o úpadku Emitenta, budú pohľadávky odpovedajúce právam s
týmto dlhopisom uspokojené až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok, s výnimkou pohľadávok,
ktoré sú viazané rovnakou alebo obdobnou podmienkou podriadenosti.
3.4 Úrokové riziko
Investor by si mal byť vedomý, že ceny dlhopisov s pevnou úrokovou sazbou a hodnota tržnej úrokovej
miery sa chovajú protichodne. Pokiaľ dôjde k poklesu úrokových mier, dôjde zároveň k rastu cien
dlhopisov na trhu a naopak. Držiteľov dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou tak môže postihnúť riziko
poklesu ceny takéhoto dlhopisu, pokiaľ by se zvýšili tržné úrokové sadzby. Nominálna úroková sadzba
stanovená v Dodatku dlhopisového programu je po dobu existencie Dlhopisov nemenná, avšak aktuálna
úroková sadzba sa na finančnom trhu obvykle denne mení. Tým, že sa zmení tržná úroková sadzba, sa v
opačnom smere mení cena Dlhopisu s pevnou úrokovou sazbou. To znamená, že pokiaľ ae tržná úroková
sadzba zvýši, zníži sa cena Dlhopisu s pevnou úrokovou sadzbou. Platí taktiež pravidlo, že čím je splatnosť
dlhopisu dlhšia, tým citlivejšia je cena Dlhopisu na rast tržných úrokových mier.
Cena Dlhopisu by mala odrážať vnútornú hodnotu Dlhopisu, ktorá predstavuje súčasnú hodnotu všetkých
príjmov plynúcich z Dlhopisu diskontovanou tržnou úrokovou sadzbou. S rastúcou vnútornou hodnotou
Dlhopisu rastie cena Dlhopisu a naopak. Pokiaľ bude tržná cena Dlhopisu vyššia ako jeho vnútorná
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hodnota, je Dlhopis nadhodnotený. Pokiaľ bude tržná cena Dlhopisu nižšia ako jeho vnútorná hodnota,
bude Dlhopis podhodnotený.
3.5 Riziko odloženia Vlastníkom dlhopisov požadovanej predčasnej splatnosti
Dodatok dlhopisového programu môže umožniť predčasné splatenie Dlhopisu na žiadosť Vlastníka
dlhopisu. V takomtom prípade je Emitent povinný uspokojiť žiadosti Vlastníkov Dluhopisov o predčasné
splatenie u jedného Vlastníka dluhopisov až do celkovej výšky 100.000,- Kč alebo ekvivalent v inej mene, v
ktorej bude Dlhopis v súlade s Emisným dodatkom denominovaný, predčasne jednorázovo vyplácanej
istiny. Avšak v prípade, že celková takto predčasne vyplatená čiastka od dátumu Emisie presiahne u
jedného Vlastníka dlhopisov 100.000,- Kč alebo ekvivalent v inej mene, v kterej bude Dlhopis v súlade s
Emisným dodatkom denominovaný, za všetky Dlhopisy, je Emitent oprávnený v záujme ochrany svojej
platobnej schopnosti a/alebo jeho veriteľov odložiť dátum splatnosti požadovaný Vlastníkom dlhopisov a
deň splatnosti určiť odlišne odo dňa požadovaného splatenia. Dátum splatnosti v takom prípade bude
Emitentom určený najneskôr zhodne s dňom konečnej splatnosti dlhopisov.
Takto teda Vlastník dlhopisov môže fakticky prísť o svoje právo predčasného splatenia. Novú splatnosť
(neskoršiu, ako bola požadováná) je Emitent povinný stanoviť nediskriminačne pre všetkých žiadateľov
tak, aby Emitentom určený odložený dátum splatnosti reflektoval (okrem požiadavky ochrany platobnej
schopnosti a/alebo veriteľov Emitenta) rovnako poradie pôvodne požadovanej splatnosti jednotlivými
žiadateľmi.
3.6 Riziko inflácie
Rast inflácie znižuje výšku reálneho výnosu investíce do Dlhopisov. Pokiaľ inflácia prekročí pevnú
úrokovú sadzbu Dlhopisu, je hodnota reálnych výnosov z investície do Dlhopisov záporná. Riziko
záporného reálneho výnosu z Dlhopisu je stredné z dôvodu predikcie celkovej inflácie v Českej republike
vo výške 3,7 % v roku 2021 a 5,6 % v roku 20226, pretože nominálny výnos z Dlhopisov stanovený v
Dodatku dlhopisového programu s najvyššou pravdepodobnosťou prevýší očakávanú infláciu. Riziko
zníženia reálneho výnosu porastie, pokiaľ bude inflácia vyššia než očakávaná.
Na Slovensku je miera inflácie k dátumu tohto Základného prospektu na úrovni 5,1 %. V roku 2022 je
odhadovaná miera inflácie vo výšške 3 %7.
Dlhopisy neobsahujú protiinflačnú doložku.
3.7 Riziko predčasného splatenia
Nie je v Dodatku dlhopisového programu stanovené inak, je Emitent oprávnený na základe svojho
rozhodnutia učiniť Dlhopisy danej emisie predčasne splatnými, a to oznámením Vlastníkom dlhopisov o
predčasnej splatnosti. Rozhodnutie o predčasnej splatnosti sa vzťahuje vždy len ku konkrétnej emisii
Dlhopisov. Vzhľadom k tomu, že Emitent bude oprávnený emisiu Dlhopisov predčasne splatiť na základe
vlastného rozhodnutia a k akémukoľvek dátumu, bude Vlastník dlhopisov tejto emisie vystavený riziku
nižšieho než predpokladaného výnosu z dôvodu takéhoto predčasného splatenia. V tomto prípade teda
Vlastník dlhopisu čelí riziku, že zisky plynúce z Dlhopisu, či obdržané financie za splatený Dlhopis, nebude
na trhu schopný reinvestovať do aktív s rovnakou výnosnosťou.

6

ČNB. ČNB brzdí inflaci, https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/CNB-brzdi-inflaci/

7

Trading economics, Economic forecasts – 2021-2022. Zdroj: https://tradingeconomics.com/slovakia/forecast
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III. ZODPOVEDNOSŤ ZA PROSPEKT A CHARAKTERISTIKA EMITENTA
Zodpovedné osoby, údaje tretích strán, správy auditorov a znalcov a schválenie príslušným orgánom

1. Osoby zodpovedné za obsah Základného prospektu
Osobou zodpovednou za údaje uvedené v Základnom prospekte je Emitent – spoločnosť Development EIP
a.s., so sídlom Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 108 64 997, zapísaná v obchodnom
registri vedenom Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26348, jeho menom jedná člen predstavenstva.
1.1 Prehlásenie osôb zodpovedných za Základný prospekt
Emitent prehlasuje, že podľa jeho nejlepšieho vedomia sú údaje obsiahnuté v Základnom prospekte, k
dátumu jeho vyhotovenia, v súlade so skutečnosťou a že v Základnom prospekte neboli zamlčané žiadne
skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť jeho význam.
Za spoločnosť Development EIP a.s. dňa 20.12.2021

_________________________________
Ondrej Spodniak, LL.M.
Člen predstavenstva

1.2 Oprávnení znalci
Tento dokument neobsahuje správy znalcov.
1.3 Prehlásenie alebo správy audítora
1.3.1 Mená a adresy audítorov
Zahajovaciu rozvahu Emitenta k 31.5.2021 (Zahajovacia rozvaha) bola overená Ing. Ondřejem Krátkým,
audítorom zodpovedným za audit, na jeho základe bola spracovaná správa nezávislého audítora, číslo
oprávnenia Komory Auditorů ČR 2437, zo spoločnosti Kratkyaudit s.r.o. so sídlom K nádraží 225, 664 59
Telnice.
Emitent vzhľadom ku krátkej pôsobnosti vyhotovil len počiatočnú rozvahu, ktorá bola overená
Audítorom. Emitent nevyhotovil žiadne ďalšie finančné výkazy, ktoré by mohly byť predložené k overeniu
Audítorom.
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1.3.2 Odstúpenie/odvolanie audítorov
U Emitenta nedošlo v období, za ktoré sú uvedené historické finančné údaje, k odstúpeniu ani odvolaniu
audítora.

1.3.3. Prehlásenie alebo správa audítora
Audítor overil zahajovaciu rozvahu zostavenú k 31.05.2021 s výrokom: „bez výhrad“.
Správa Audítora k zahajovacej rozvahe bola spracovaná na základe žiadosti Emitenta a finančné údaje z
tejto Zahajovacej rozvahy boli zaradené do Základného prospektu so súhlasem Audítora. Audítor je
nezávislou osobou na Emitentovi, nebol vlastníkom cenných papierov vydaných Emitentom, prepojených
osôb či vlastníkom podielov obchodných spoločností patriacich do skupiny Emitenta, ani nemal nikdy
žiadne práva súvisejúce s cennými papiermi Emitenta, prepojených osôb či vlastníkom podielov
obchodných spoločností patriacich do skupiny Emitenta. Audítor nebol zamestnaný Emitentom ani nemá
nárok na akúkoľvek formu odškodnenia zo strany Emitenta, ani nie je členom akéhokoľvek orgánu
Emitenta alebo prepojených osôb.

1.4 Informácie od tretích stán
Emitent v Základnom prospekte na miestach konkrétne označených poznámkou pod čiarou vychádza z
následujúcih zdrojov. Uvedené zdroje sú aktuálne k dátumu vyhotovenia tohto Základného prospektu.
• ČNB. Zpráva o měnové politice, podzim 2021, tab. na str. 21. ČNB. Zdroj:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menovapolitika/.galleries/zpravy_o_menove_politice/2021/2021_podzim/download/zomp_2021_podzi
m.pdf
• První odhad dopadů pandemie COVID-19 na ekonomiku ČR, Česká národní banka. Zdroj:
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Prvni-odhad-dopadu-pandemie-COVID-19-na-ekonomikuCR/
• Globální ekonomický výhled, Česká národní banka, září 2021. Zdroj:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menovapolitika/.galleries/gev/gev_2021/gev_2021_09.pdf
• From the pandemic to the restart, Maďarská národní banka. Zdroj:
https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-a-valsagban-en-digitalis.pdf
• ČNB. Zpráva o měnové politice, léto 2021, tab. na str. 7. ČNB. Zdroj:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/menovapolitika/.galleries/zpravy_o_menove_politice/2021/2021_leto/download/zomp_2021_leto.pdf
• Trading economics, Economic forecasts – 2021-2022. Zdroj:
https://tradingeconomics.com/slovakia/forecast
• House Prices – Quarterly and annual rates of change, 2020Q1-2021Q1, Eurostat:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_price_statistics__house_price_index#Annual_and_quarterly_growth_rates
• Aktuální sazby hypoték: ČNB zvýšila sazby, banky přitvrdily. Hypoindex. Zdroj:
https://www.hypoindex.cz/clanky/aktualni-sazby-hypotek-cnb-zvysila-sazby-banky-pritvrdily/
• Inženýrské stavby si udržely vysokou úroveň z loňského únor, Český statistický úřad
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/stavebnictvi-unor-2021
• HB index: Zdražování rezidenčních nemovitostí pokračuje. Všechny segmenty si připsaly
největší čtvrteltní růst za 10 let. Zdroj: https://www.hypotecnibanka.cz/o-bance/promedia/hb-index/hb-index-zdrazovani-rezidencnich-nemovit1/
• Češi berou chalupy a chaty útokem. Hypoindex. Zdroj:
https://www.hypoindex.cz/clanky/cesi-berou-chalupy-a-chaty-utokem-bez-hotovosti-v-ruce-sineskrtnete/
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• Ekonomika letos poroste o 3,2 %. V roce 2022 o 4,2 %. | 2021 | Ministerstvo financí ČR
(mfcr.cz) Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/ekonomika-letosporoste-o-32-v-roce-2022-42837
•Analýza, Property Index – ceny nemovitostí. Deloitte. Zdroj:
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/real-estate/articles/cze-index-nemovitosti.html
• Jak koronavirus proměnil realitní trh a co nás čeká? E15 Zdroj:
https://www.e15.cz/finexpert/bydlime/jak-koronavirus-promenil-realitni-trh-a-co-nas-ceka1378721
• V České republice docházejí sklady i výrobní haly. Může za to loňská i letošní rekordní
poptávka. Ekonomický deník. Zdroj: https://ekonomickydenik.cz/v-ceske-republice-dochazejisklady-i-vyrobni-haly-muze-za-to-lonska-i-letosni-rekordni-poptavka/
• BIM ve stavebnictví, Průmysl 4.0, rozvoj výpočetní techniky… To vše volá po nových
servervnách či datových centrech. Konstrukce. https://konstrukce.cz/zajimavosti-zoboru/bim-ve-stavebnictvi-prumysl-4-0-rozvoj-vypocetni-techniky-to-vse-vola-po-novychserverovnach-ci-datovych-centrech-697
• Indexy cen výrobců – červen 2021. Český statistický úřad. Zdroj: Indexy cen výrobců - září
2021 | ČSÚ (czso.cz). Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyrobcu-zari-2021
• Prognóza ekonomického vývoje v ČR a měnová politika ČNB – podzim 2021. Zdroj:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/verejnost/.galleries/pro_media/konference_projevy/v
ystoupeni_projevy/download/holub_20211116_praha.pdf

Emitent prehlasuje a potvrdzuje, že informácie z vyššie uvedených zdrojov boly presne reprodukované a
že podľa vedomostí Emitenta a v miere, v ktorej je schopný to zistiť z informácií zverejnených treťou
stranou, neboli vynechané žiadne skutočnosti, kvôli ktorým by reprodukované informácie boli nepresné
alebo zavádzajúce.
1.5 Schválenie Základného prospektu
Tento Základný prospekt schválila Česká národná banka rozhodnutím č. j. 2021/128475/CNB/570 ku
sp.zn. 2021/00071/CNB/572 zo dňa 21.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 1. 2022, ako
príslušný orgán podľa Nariadenia o prospekte.
Česká národná banka schvaľuje tento Základný prospekt len z hľadiska toho, že spĺňa normy týkajúce sa
úplnosti, zrozumiteľnosti a súdržnosti, ktoré ukladá Nariadenie o prospekte.
Toto schválenie by sa nemalo chápať ako potvrdenie kvality Emitenta, ktorý je predmetom tohto
Základného prospektu, a potvrdenia kvality cenných papierov, ktoré sú predmetom tohto Základného
prospektu. Investori by mali vykonať vlastnú analýzu vhodnosti investovania do týchto cenných papierov.
Tento Základný prospekt bol vypracovaný ako Základný prospekt podľa článku 8 Nariadenie o prospekte.

2. Rizikové faktory
Rizikové faktory vzťahujúce sa k Emitentovi sú uvedené v čl. 1 oddielu II. tohto Základného prospektu.
Rizikové faktory vzťahujúce sa k Dlhopisom sú uvedené v čl. 3 oddielu II. tohto Základného prospektu.

3. Údaje o Emitentovi
3.1 História a vývoj Emitenta
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Emitent bol založený podľa práva Českej republiky ako akciová spoločnost dňa 13.05.2021 na dobu
neurčitú, zápis Emitenta do Obchodného registra bol vykonaný dňa 31.05.2021. Emitent je súčasťou
investičnej skupiny Premiot, ktorá investuje do developerských projektov a finančných služieb a
produktov.
3.2 Základné údaje o Emitentovi
Právny a obchodný názov:
Registrácia:

Development EIP a.s.
Spoločnost zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v
Praze, spis. zn. B 26348, IČ: 108 64 997, LEI 315700XQ1Z02IPG16R88
Dátum založenia:
13.05.2021 na dobu neurčitú
Sídlo:
Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Emitent bol založený a riadi sa právom Českej republiky, najmä zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích a družstvech, v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, zákonným opatřením
Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev, v platném znění, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013, katastrální zákon,
v platném znění, a ďalšie, pri rešpektovaní všetkých ostatných relevantných zákonov Českej republiky.
Pokiaľ ide o činnosť Emitenta spočívajúcu v akvizícii nehnuteľností (napr. v insolvenčnom a exekučnom
konaní alebo v dražbách), je pre Emitenta rozhodujúca predovšetkým úprava zákonem č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád v platném znění, zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád v platném znění, zákonem č.
182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění anebo zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.
Telefonický kontakt:
Emailový kontakt:
Internetové stránky:

+420 222 703 253
info@europaproperty.org
www.eipdevelopment.cz ; informácie uvedené na webových stránkach nie sú
súčasťou Základného prospektu, jedine že sú tieto informácie do Základného
prospektu začlenené formou odkazu.

3.2.1 Základný kapitál
Základný kapitál spoločnosti činí 2.000.000,- Kč a bol v plnej výške splatený. Základný kapitál Emitenta je
rozvrhnutý celkom na 2.000 ks kmeňových akcií na meno, vydaných v listinnej podobe o menovitej
hodnote 1.000,- Kč. S každou akciou je spojený jeden hlas na valnom zhromaždení. Prevoditeľnosť akcií
Emitenta nie je obmedzená. K dátumu Základného prospektu bol celý základný kapitál splatený.
Emitent je zapísaný v Obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26348, IČ:
108 64 997. Krajinou registrácie je Česká republika.
Emitent bol založený za účelom tvorby zisku, čo vyplýva z povahy samotnej obchodnej spoločnosti. Iné
ciele alebo účely nie sú v stanovách uvedené. Predmetom podnikania je podľa Článku 3 Stanovy Emitenta
(i) výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a (ii) prenájom
nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov.

3.3 Nedávne udalosti špecifické pre Emitenta
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3.3.1 Úverová hodnotenie
Emitentovi nebolo na jeho žiadosť alebo v spolupráci s ním pridelené žiadné úverové hodnotenie.
Materskj spoločnosti Emitenta nebol pridelený rating.
3.3.2 Zmeny v štruktúre pôžičiek a financovania Emitenta
Od vyhotovenia Zahajovacej rozvahy nedošlo u Emitenta k významným zmenám štruktúry pôžičiek a
financovania Emitenta
3.3.3 Popis očakávaného financovania Emitenta
Emitent očakáva, že investície, ku ktorým sa v budúcnosti zaviaže, bude financovať podľa aktuálnych
tržných podmienok jednou či viacerými z následujúcich variánt: z finančných prostriedkov získaných
prostredníctvom emisií dlhových cenných papirov alebo z finančných prostriedkov z podnikateľskej
činnosti Skupiny.

4. Prehľad podnikania
4.1 Hlavné činnosti Emitenta a spoločností v Skupine
4.1.1 Hlavné kategórie predávaných produktov alebo poskytovaných služieb Emitenta
Emitent je spoločnosťou založenou najmä za účelom nadobúdania nehnuteľností a investovania do
výstavby. Emitent môže taktiež nadobúdať nehnuteľnosti výstavbou, ktorá bude realizovaná na účet
Emitenta či inej spoločnosti v Skupine treťou osobou k tejto činnosti oprávnenou. Emitent môže rovnako
za účelom ďalšieho zhodnotenia finančných prostriedkov vložených do nehnuteľností, na týchto
pozemkoch umožniť výstavbu. Emitent k dátumu Základného prospektu doposiaľ nerozhodol o použití
prostriedkov z ponuky pre konkrétny akvizičný projekt.
Ďalším investičným zámerom Emitenta je do doby, než budú nájdené vhodné akvizičné projekty,
poskytnutie peňažných prostriedkov získaných emisiou Dlhopisov Materskej spoločnosti alebo
spoločnostiam v Skupine vo forme úveru, pôžičiek alebo inou formou financovania, či ich refinancovania a
investovanie získaných peňažných prostiedkov v oblasti trhu nehnuteľností, t.j. najmä pozemkov a
stavieb. Dôvodom je efektívne využitie voľných finančných prostriedkov. Finančná skupina Premiot,
ktorej súčasťou je tiež Emitent, sa zameriava na finančné služby spojené s investovaním do
developerských projektov.
Emitent a spoločnosti v Skupine budú nadobúdať nehnuteľnosti do svojho vlastníctva. Za týmto účelom
môžu taktiež v súvislosti s akvizíciou a držaním nehnuteľnosti dočasně účelovo založiť obchodnú
korporáciu alebo nadobudnúť podiel, akcie v obchodnej korporácii, ktorá nehnuteľnosti vlastní. Emitent
plánuje v budúcnosti taktiež založiť ďalšie dcérske spoločnosti, ktorých fungovanie a rozvoj bude
následne financovať. Príslušné nehnuteľnosti bude spravidla prevádzkovať spoločnost v Skupine alebo
iná spoločnosť na základe zmluvného ujednania.
Emitent a spoločnosti v Skupin budú vyhľadávať nehnuteľnosti pri zachovaní ekonomickej výhodnosti
takejto investície. Tieto nehnuteľnosti majú Emitent alebo spoločnosti v Skupine v úmysle opravovať
alebo rekonštruovať a následne realizovať zisk formou ich predaja. Emitent alebo spoločnosti v Skupine
môžu rovnako nadobúdať nehnuteľnosti, ktoré budú z najrôznejších dôvodov znehodnotené nielen vecne,
ale i právne. V rámci svojej činnosti bude Emitent rovnako nadobúdať spoločnosti určené k vlastneniu
spoločností a bude ich financovať.
Emitent a spoločnosti v Skupine plánujú investovať do nehnuteľností, ktorých cena môže byť kladne
ovplyvnená získaním právneho rozhodnutia, na ktorého základe bude možné na nehnuteľnosti realizovať
zamýšľaný projekt. Takto Emitent a spoločnosti v Skupine plánujú vyhľadávať najmä nehnuteľnosti pre
výstavbu logistických a skladovacích priestorov, pričom za týmto účelom vyhľadávajú nehnuteľnosti vo
vlastníctve viacerých majiteľov, ktoré následne nadobúdajú a zceľujú vo väčšie celky vhodné pre výstavbu
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takých areálov, ďalej nehnuteľnosti zaťažené exekúciou, v aukcii i mimo takýto predaj zaťažené vecnými i
obligačnými právami tretích osôb, ako je zástavné právo, nevýhodná nájomná zmlouva či iné zaťaženie
nehnuteľnosti. Emitent a spoločnosti v Skupin chce taktiež využívať príležitosti nehnuteľností, ktoré majú
právny problém či dlh u bankovnych domov a nebankových poskytovateľov, či sú inak podhodnotené.
Prípadné zaťaženie bude následne Emitent alebo spoločnosť v Skupine odstraňovať. Nehnuteľnosti po
odstránení závad bude spoločnost v Skupine, príp. Emitent prenajímať či predávať.
Emitent plánuje využiť peňažné prostriedky z emisií Dlhopisov taktiež ku krytiu svojich prevádzkových a
finančných výdajov spojených s vyššie uvedenými zámermi.
Emitent má nasledujúce investičné zámery:
a) nákup nehnuteľnosti či podielu na nehnuteľnosti za účelom ich neskoršieho predaja
b) investície do developerských spoločností za účelom ich neskoršieho predaja
c) investície Emitenta do mix developmentu (prevažne podlahová plocha určená k rezidenčnému
využitiu a komerčné plochy doplnkové)
d) investícia Emitenta do rekreačných zariadení, apartmánových komplexov, najmä horských a
kúpeľných
e) poskytnutie úveru alebo pôžičky medzi osobami ovládanými tou istou ovládajúcou osobou
f) refinancovanie vnútroskupinových pôžičiek a úverov
g) prevádzkové a finančné výdaje Emitenta.
4.1.2 Hlavné kategórie predávaných produktov alebo poskytovaných služieb spoločností v
Skupine
Hlavnou činnosťou, ktorej sa spoločnosti v Skupine venujú, sú investície do nehnuteľností a realitných
projektov v Českej republike, Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku, a to najmä za účelom ich opravy,
rekonštrukcie a prenájmu. Ďalej vyvíjajú činnosť v oblasti baníctva a hutného priemyslu v Českej
republike a na Slovensku a prevádzkuje obchodné závody zaoberajúce sa ťažbou a spracovaním
nerastných surovín V rámci svojej činnosti spoločnosti v Skupine nadobúdajú účasti na spoločnostiach
zaoberajúcich sa ťažbou nerastných surovín a hutníctvom. Ďalšou oblasťou, v ktorej spoločnosti v Skupine
vyvíjajú podnikateľskú aktivitu je príprava a spravovanie dátových centier.
4.1.3 Uvedenie významných nových produktov alebo služieb
Emitent k dátumu vyhotovenia Základného prospektu neuvádza na trh žiadne nové služby ani produkty.
4.1.4 Hlavné trhy, na ktorých Emitent súťaží
K dátumu vyhotovenia tohto Základného prospektu má Emitent zámer fokusovať svoje aktivity najmä na
český trh (Česká republika) s nehnuteľnosťami (realitný sektor v oblasti rezidenčných a rekreačných
nehnuteľností), slovenský trh (Slovenská republika) s nehnuteľnosťami (realitný trh v oblasti
rekreačných nehnuteľností) a maďarský trh s nehnuteľnosťami (realitný sektor – rezidenčné, rekreačné a
kancelárske nehnuteľnosti).
Z dôvodu plánovaných investicií v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku sú ďalej uvedené aktuálne
informácie k vývoju českej, slovenskej a maďarskej ekonomiky. Česká ekonomika pokračuje v rastu. Podľa
odhadu Českého štatistického úradu vzrastie HDP v roku 2022 medziročne o 1,6 % z hodnoty 3,7 % pre
rok 2021.8
Uvoľnenie protipandemických opatrení so sebou prinieslo výrazne oživenie domácej ekonomickej aktivity
aj kvoli spotrebe domácností, ku ktorej prispieva mimo iné taktiež utrácanie časti vytvorených úspor z

8

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/CNB-brzdi-inflaci/
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doby uzávierok a v dôsledku zrušenia superhrubej mzdy. Ekonomická aktivita bude až do polovice
budúceho roku utlmená pretrvávajúcimi problémami v globálnych výrobných a dodavateľských
reťazcoch, naopak protipandemické opatrenia nebudú mať významné ekonomické dopady. Česká národná
banka zvýšila dvojtýždennú repo sazbu dňa 14.11.2021 na 2,75 %, a to z dôvodu nárastu tržných
úrokových sadzieb, ktoré sú reakciou na inflačné tlaky zo zahraničia i z domácej ekonomiky za účelom
opätovného zníženia inflácie ku takmer 2 %. Prognózy sú k dátumu Základného prospektu neisté z
dôvodu, že epidémia eště neskončila.9
Rastúca inflácia, resp. najmä rozdiel medzi infláciou a repo sadzbou (či referenčnou sazbou PRIBOR), má
priaznivý dopad na získavanie zdrojov financovania cez emitované dlhopisy. Za stavu rostúcej inflácie a
nízkeho úročenia na bankových účtoch investori vyhľadávajú alternatívne formy pasívnych investícíí, k
čomu sú dlhopisy ideálnym nástrojom. Na podnikaní Emitenta, ale aj celej Skupiny, má taktiež významný
vplyv rast cien v stavebníctve (pozitívny u ťažiarskych spoločností, negatívny u developlmentu), rast cien
nebytových priestorov a pozemkov.
Štatistické údaje o stave slovenskej ekonomiky v treťom štvrťroku 2021 ukazujú, že slovenské HDP
medziročně stúplo o 5 %. Medzištvrťročne ide o mierny pokles HDP o 0,3 %. Celkovo by podľa odhadu
Slovenskej centrálnej banky a ministerstva financíí mal byť rast HDP Slovenska za rok 2022 mierny a mal
by sa pohybovať okolo 5,5 %.10
Štatistické údaje o stave maďarskej ekonomiky v treťomm štvrťroku 2021 ukazujú, že maďarské HDP
medziročne stúpol o 4,9 %. Medzištvrťročne sa jedná o mierny pokles HDP o 0,2 %. Celkovo by podľa
výhľadu Maďarskej centrálnej banky malo dôjsť k rastu HDP Maďarska v roce 2022 o 4,2 %.11
Popis trhov vo vzťahu k Emisii dlhopisov je uvedený v kapitole 6. Údaje o trendoch tohto oddielu
Základného prospektu. Situácia na relevantných trhoch nehnuteľností môže byť ovplivnená práve
nárastom miery inflácie, ktorej riešenie v podobe zvýšenia úrokových sadzieb či zvýšenia povinných
rezerv bude mať vplyv na ceny nehnuteľností a zníženie dopytu, avšak v miere, ktorú Emitent nepovažuje
za reálné riziko, alebo môže naopak využiť príležitosti v prípadoch, kedy vplyvom zvýšenia úrokových
sadzeb budú subjekty nútené svoje nehnuteľnosti urýchlene predávať. Pokiaľ však bude existovať kladný
rozdiel medzi infláciou a repo sazbou (či referenčnou sazbou PRIBOR), nebude mať rast úrokových
sadzieb negativný vplyv na rast cien nehnuteľností.
S ohľadom na objem činnosti Emitenta možno súčasne tržné podiely Emitenta na týchto trhoch považovať
za bezvýznamné.
K dátumu vyhotovenia tohto Základného prospektu sa spoločnosti v Skupine zameriavajú vo svojej
činnosti na český trh (Česká republika) nehnuteľností (realitný sektor v oblasti obytných a rekreačných
nehnuteľností), český trh nerastných surovín (sektor ťažby a spracovanie nerastných surovín), český trh
služieb v oblasti informačnej techniky, slovenský trh (Slovenská republika) nehnuteľností (realitný trh v
oblasti rekreačných nehnuteľností), slovenský trh nerastných surovín (sektor ťažby a spracovania
nerostných surovín), maďarský trh nehnuteľností (realitný sektor – obytné, rekreačné a kancelárske
nehnuteľnosti)a rumunský trh nehnuteľností (realitný sektor – rekreačné a kancelárske nehnuteľnosti).
Vzhľadom k zámeru poskytovať výnosy z Emisie v rámci celej Skupiny bude Emitent sprostredkovane
pôsobiť taktiež na týchto trhoch, na ktorých pôsobia spoločnosti v Skupine.
4.2 Základ všetkých prehlásení Emitenta o postavení v hospodárskej súťaži

9

Prognóza ekonomického vývoja v ČR a menová politika ČNB – podzim 2021. https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/CNB-brzdiinflaci/
10

Trading economics, Economic forecasts – 2021-2022. Zdroj: https://tradingeconomics.com/slovakia/forecast
Trading economics. Economic forecasts. Hungary indicators. Zdroj:
https://tradingeconomics.com/hungary/indicators
11
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Emitent nemá dominantné alebo významné trhové postavenie na trhu.

5. Organizačná štruktúra

5.1 Popis Skupiny, ktorej je Emitent členom a postavenie Emitenta v Skupine
Emitent je akciovou společnosťou, jediným akcionárom Emitenta je spoločnosť Premiot Group, a.s. so
sídlom Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 04405030 (ďalej len „Jediný akcionár
emitenta“). Jediného akcionára emitenta 100% vlastní spoločnosť PREMIOT GROUP LTD., so sídlom
E11DU Londýn, 7 Whitechapel Road, Office 410, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
zapísaná v Registri spoločností pre Anglicko a Wales pod reg. č. 09657646 (ďálej len „Materská
spoločnost“). Materská spoločnost je ovládaná pánom Ondrejom Spodniakom, nar. 30.04. 1981, pracovná
adresa Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 (ďalej len „Ovládajúca osoba“), ktorý vlastní 100 %
obchodný podiel Materskej spoločnosti, s ktorým sa spája 100% podiel na hlasovacích právach.
Skupinou sa pro účely tohto Základného prospektu rozumie Materská spoločnost a všetky spoločnosti, v
ktorých má Materská spoločnost, priamy či nepriamy majetkový podiel, (ďalej len „Skupina“). Hlasovacie
práva nie sú u žiadnej zo spoločností oddelené od obchodného podielu či akcie.
Emitent predpokladá založenie ďalších spoločností pre účely realizácie projektov s nehnuteľnosťami.
Prepojenie jednotlivých členov skupiny Materskej spoločnosti ku dňu vyhotovenia Základného prospektu
je zobrazené v nasledujúcej schéme:

30

Základný prospekt / EIP Development a.s.

31

Základný prospekt / EIP Development a.s.
V uvedenej schéme sú vyznačené percentuálne hodnoty podielu na základnom kapitále. U žiadnej spoločnosti
nie sú hlasovacie práva oddelené od obchodného podielu. Obr. č. 1 Schéma Skupiny

5.2 Podnikanie najvýznamnejších spoločností v Skupine
Emitent nižšie uvádza spoločnosti, ktoré považuje za významné z hľadiska svojej hospodárskej činnosti.
Jednotlivé spoločnosti zo Skupiny sú uvedené podľa účelu, ktorým svoju činnosť v Skupine uspokojujú.
Finančné ukazovatele sú uvedené k dátumu 30.09.2021, resp. v prípade veličín, ako obrat, zisk apod. sa
jedná o údaje za obdobei od 01.01.2021 do 30.9.2021, s tým, že v prípade zahraničných spoločností sú k
prepočtu použité menové kurzy, zverejnené ČNB k dátumu 30.09.2021.
1) Významnou společnosťou v zmysle hospodárenia Skupiny je spoločnost Premiot Group a.s.,
ktorá plní tzv. holdingovú funkciu spočívajúcu v riadení skupiny v zmysle finančného a
prevádzkového riadenia a k výkonu zásadných rozhodnutí. Spoločnost Premiot Group a.s.
disponuje aktívami v hodnote 401 165 tis. Kč, cudzími vnútroskupinovými zdrojmi v hodnote 226
789 tis. Kč ostatnými cudzími zdrojmi v hodnote 90 185 tis. Kč, výsledok hospodárenia pred
zdanením (ďalej len „ziskovosť“ či „zisk“) činí - 2 962 tis. Kč, obrat 1 181 tis. Kč
2) Spoločnosťami tzv. správcovskými, ktoré disponujú personálnou zložkou pre správu aktív, t. j.
odbornými zamestnancami v oblastiach finančného riadenia (CFO, finančný analytik), HR,
projektového managementu, administratívnych činností, banskej činnosti atď., sú spoločnosti
Premiot Wealth Management, a.s. disponujúce aktívami v hodnote 33 113 tis. Kč, cudzími
vnútroskupinovými zdrojmi v hodnote tis. 24 677 Kč, ostatnými cudzími zdrojmi 20 635 tis. Kč,
ziskom - 14 644 tis. Kč a obratom 18 037 tis. Kč, Premiot Mining & Resources a.s. s aktívami v
hodnote 58 812 tis. Kč, cudzími vnútroskupinovými zdrojmi v hodnote 25 348 tis. Kč, ostatnými
cudzími zdrojmi v hodnote 32 578 tis. Kč, ziskom - 1 389 tis. Kč a obrat činí 12 774 tis. Kč a
Premiot Wealth Management Hungary Zrt. disponujúca aktívami v hodnote 355 tis. Kč, cudzími
vnútroskupinovými zdrojmi v hodnote 0 tis. Kč, ostatnými cudzími zdrojmi 0 tis. Kč, ziskom 0 tis.
Kč, obratom 0 tis. Kč. Do spoločnosti sú k dátumu Prospetku prijímaní zamestnanci v oblasti
finančného riadenia, administratívnych služieb a projektového managementu.
3) Společnosťou zásadnou pre poskytovanie vnútroskupinového financovania je spoločnosť
Europa Investment Property CZ a.s. Jej aktíva činia 812 867 tis. Kč, vnútroskupinové cudzie
zdroje 2 800 tis. Kč, ostatné cudzie zdroje 776 255 tis. Kč, zisk -16 333 tis. Kč, obrat 33 709 tis. Kč.
4) Významné spoločnosti zásadné pre jednotlivé aktívne projekty sú spoločnosť Na Doubkové 2,
s.r.o. disponuje aktívami v hodnote 107 687 tis. Kč s cudzími vnútroskupinovými zdrojmi v
hodnote 118 689 tis. Kč, ostatnými cudzími zdrojmi 270 tis. kč, ziskom -308 tis. Kč, obratom 80
tis. Kč, a Karolína Residence s.r.o. a Hotel Karolína, s.r.o. disponuje aktívami v hodnote 97 860
tis. Kč, cudzími vnútroskupinovými zdrojmi v hodnote 52 392 tis. Kč, ostatnými cudzími zdrojmi
43 956 tis. Kč, ziskom – 3 190 tis. Kč, obratom 277 tis. Kč.
5) Významnými spoločnosťami v Skupine zaoberajúcimi sa ťažbou a spracovaním nerastných
surovín je ČESKÁ ŽULA spol. s.r.o. s aktívami v hodnote 60 226 tis. Kč, s cudzími
vnútroskupinovými zdrojmi v hodnote 31 429 tis. Kč ostatnými cudzími zdrojmi 8 482 tis. Kč,
ziskom 1 495 tis. Kč obratom 36 241 tis. Kč, Břidlicový Důl Lhotka s.r.o., Břidlice Morava a.s. a
Moravské břidlicové doly a.s. (tieto spoločnosti sú dátumu vyhotovenia tohto Základného
prospektu v procese fúzie) s aktívami v hodnote 41 569 tis. Kč, s cudzími vnútroskupinovými
zdrojmi v hodnote 4 430 tis. Kč ostatnými cudzími zdrojmi 19 082 tis. Kč, ziskom 213 tis. Kč, obrat
4 734 tis. Kč, zo slovenských spoločností spoločnosť ROCK WORKS s.r.o. s aktívami v hodnote 30
408 tis. Kč, cudzími vnútroskupinovými zdrojmi v hodnote 0 tis. Kč, ostatnými cudzími zdrojmi 15
160 tis. Kč, ziskom - 2 081 tis. Kč obratom 9 246 tis. Kč, Property Ruzova Dolina I. s.r.o.
disponuje aktívami v hodnote 27 662 tis. Kč, cudzími vnútroskupinovými zdrojmi v hodnote 16
769 tis. Kč, ostatnými cudzími zdrojmi 0 tis. Kč, ziskom 765 tis, Kč, obratom 918 tis. Kč.
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6) V oblasti dátových centier vykonávajú, v zmysle Skupiny významnú činnosť společnosti
Premium Data Systems II s.r.o., ktorá disponuje aktívami v hodnote 49 990 tis. Kč, cudzími
vnútroskupinovými zdrojmi v hodnote 8 063 tis. Kč, ostatnými cudzími zdrojmi 23 777 tis. Kč,
ziskovosť činí 17 268 tis. Kč, obrat činí 26 449 tis. Kč.
Pre Skupinu má zásadný význam podnikateľská činnosť vykonávaná spoločnosťou Premiot Group a.s.,
ktorá je materskou spoločnosťou podstatnej časti spoločností v Skupine.
Spoločnosť Premiot Group a.s. vznikla dňa 16.09.2015. Súčasťou tohto Základného prospektu sú finančné
výkazy za posledné dve účtoné obdobia, t. j. za rok 2019 a 2020.
Všetky uvedené historické finančné údaje vychádzajú z auditovaných účtovných závierok spoločnosti za
príslušné obdobie. Vyhotovené účtovné závierky sú vypracované v súlade s českými účtovnými
štandardami na nekonsolidovanej bázi.
Spoločnosť Premiot Group a.s. nevyhotovuje konsolidovanú účtovnú závierku, pretože podľa českých
účtovných predpisov je ovládajúcou osobou tzv. malej skupiny účtovných jednotiek, ktoré nie sú
subjektami verejného záujmu.
Podľa zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť, která je
tzv. ovládajúcou právnickou osobou s niekoľkými výnimkami. Takouto osobou v Českej republike je v
prípade skupiny PREMIOT spoločnosť Premiot Group, a.s. so sídlom Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČ 0440503.
Konsolidovať nemusí tá skupina účtovných jednotiek, ktorú považujeme za malú (§ 22a odst. 1 zákona o
účetnictví), pre ktorú platí, že nespĺňa viac ako jedno z následujúcich kritérií:
•
•
•

hodnota konsolidovaných netto aktív skupiny je vyššia ako 100 mil. Kč,
hodnota konsolidovaného obratu je vyššia ako 200 mil. Kč,
priemerný ročný počet zamestnancov skupiny je vyšší ako 50.

Vzhľadom k tomu, že skupina účtovných jednotiek ovládaných Premiot Group, a.s. prekračuje v účtovnom
období 2020 z vyšie uvedených kritérií len konsolidovanú hodnotu netto aktív, t. j. jedno kritérium z troch,
tak táto skupina je považovaná za malú, preto nemusí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa
českého zákona o účtovníctve.
Všetky uvedené historické finančné údaje za účtovné obdobie roku 2019 a 2020 vychádzajú z
auditovaných účtovných závierok spoločnosti za príslušné obdobia, finančné údaje za rok 2021 sú
uvedené z predbežných výkazov k 30.09.2021. Vyhotovené účtovné závierky sú vypracované v súlade s
českými účetonými štandardami na nekonsolidovanej bázi.
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Údaje sú uvedené v tisícoch Kč.

Finančné údaje z rozvahy Premiot Group 1.1.2019 –
a.s.
31. 12. 2019

1.1.2020 –
31. 12. 2020

1.1.2021 –
30.9.2021

AKTÍVA CELKOM

222 103

330 255

401 165

Stále aktíva

154 842

177 550

310 558

250

0

355

154 059

151 025

342 120

67 232

152 617

58 637

-

-

-

66 510

151 631

20 206

-

-

261

66 510

151 631

19 945

722

986

38 431

30

28

53

PASÍVA CELKOM

222 104

330 195

401 165

Vlastný kapitál celkom

110 820

87 154

84 191

Základný kapitál

52 000

52 000

52 000

Ážio a kapitálové fondy

54 439

28
124

28 124

Výsledok hospodárenia minulých rokov

2 802

4 382

7 029

Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

1 579

2 648

Cudzie zdroje

111 049

243 017

316 950

Záväzky

111 049

243 017

316 950

2 203

58 400

182 022

108 848

184 617

134 928

235

24

24

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežné aktíva
Zásoby
Pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Peňažné prostriedky
Časové rozlíšenie aktív

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Časové rozlišenie pasív

-

2 962
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Výkaz zisku a strát

Tržby z predaja výrobkov a služieb
Tržby za predaj tovaru
Výkonová spotreba

1. 1. 2019 –
31. 12. 2019

1. 1. 2020 –
31. 12. 2020

1. 1. 2021 –
30. 9. 2021

8 244

15 652

1 831

55

83

4 319

4 820

8629

8629

Zmena stavu zásob vlastných činností (+/-)

- -

Aktivácia (-)

-

-

-

720

2 514

3

1 028

-672

-1 072

17

17 336

37

1020

17 418

496

728

5 182

-2 950

Výnosové úroky a podobné výnosy

4 237

10 311

0

Nákladové úroky a podobné náklady

2 751

13 165

0

Ostatné finančné výnosy

5

235

0

Ostatné finančné náklady

56

236

12

Finančný výsledok hospodárenia

1 435

- 2 182

-12

Výsledok hospodárenia pred zdanením

2 163

3 000

-2 962

584

352

0

1 579

2 648

-2962

-

-

-

1 579

2 648

- 2962

Osobné náklady
Úpravy hodnôt v prevádzkovej oblasti
Ostatné prevádzkové výnosy
Ostatné prevádzkové náklady
Prevádzkový výsledok hospodárenia

Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
Prevod podielu na výsledku hospodárenia
spoločníkom
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

-
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Výkaz o peňažných tokoch

1. 1. 2019 –
31. 12. 2019

1. 1. 2020 –
31. 12. 2020

1. 1. 2021 –
30. 9. 2021

Stav peňažných prostriedkov peňažných
ekvivalentov na začiatku úč. obdobia

1 654

Čisté peňažné toky z prevádzkovej
činnosti

75 345

18 478

-

Čistý peňažný tok z investičnej činnosti

-112 559

-133 740

-

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

36 282

115 525

-

-932

263

-

Čisté zvýšenie resp. zníženie peňažných
prostriedkov
Stav peňažných prostriedkov a
peňažných ekvivalentov na konci období

-

722

722

985

Účtovné závierky za rok 2019 a 2020 sú do tohto prospektu zahrnuté odkazom.
Audítor, Ing. Ondřej Krátký, číslo oprávnenia Komory Auditorů ČR 2437, zo spoločnosti kratkyaudit s.r.o.
so sídlom K nádraží 225, 664 59 Telnice, vykonal audit, na ktorom základe bola spracovaná správa
nezávislého audítora, a ovriil účtovnú závierku spoločnosti Premiot Group a.s. za rok 2019 s výrokom:
„Podľa nášho názoru účtovná závierka podáva verný a poctivý obraz aktív a pasív Spoločnosti k 31. 12. 2019,
nákladov a výnosov a výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci k 31. 12. 2019 v súlade s
českými účovtnými predpismi“.
Auditorka, Ing. Martina Kotrčová, číslo oprávnenia Komory Auditorů ČR 1311, so sídlom Přemyslovská
1925/40, 130 00 Praha 3, vykonala audit, na ktorom základe bola spracovaná správa nezávislého
audítora, a ovriil účtovnú závierku spoločnosti Premiot Group a.s. za rok 2020 s výrokom:
„Podľa nášho názoru účtovná závierka podáva verný a poctivý obraz aktív a pasív Spoločnosti k 31. 12. 2020,
nákladov a výnosov a výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov za rok končiaci k 31. 12. 2020 v súlade s
českými účovtnými predpismi“.
Správy Audítora k účtovným závierkám boli spracované na základe žiadosti spoločnosti Premiot Group
a.s. a finančné údaje z týchto závierok boli zaradené do Základného prospektu so súhlasom Audítora.
Audítor je nezávislou osobou na spoločnosti Premiot Group a.s., nebol vlastníkom cenných papierov
vydaných spoločností Premiot Group a.s., prepojených osob či vlastníkom podielov obchodných
spoločností patriacich do skupiny spoločnosti Premiot Group a.s., ani nemal nikdy žiadne práva súvisejúce
s cennými papiermi spoločnosti Premiot Group a.s., prepojených osôb či podiely obchodných spoločností
patriacich do skupiny Ručiteľa. Audítor nebol zamestnaný spoločnosťou Premiot Group a.s. ani nemá
nárok na akúkoľvek formu odškodnenia zo strany spoločnosti Premiot Group a.s., ani nie je členom
akéhokoľvek orgánu spoločnosti Premiot Group a.s. alebo prepojených osôb.
Emitent nižšie uvádza základné neauditované a nekonsolidované údaje o stave aktív, záväzkov a
hospodárenia najvýznamnejších spoločností v Skupine k dátumu 30.09.2021 (čiastky v tis. Kč, prepočítené
kurzom ČNB k 30.09.2021).
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Spoločnosť

Štát

Aktíva
(tis. Kč)

Vlastný kapitál
(tis. Kč)

Cudzie zdroje
(tis. Kč)

Premiot Group,
a.s.
Hotel Karolína,
s.r.o.
Karolína
Residence s.r.o.
Europa
Investment
Property CZ a.s.
PREMIOT Mining
& Resources a.s.
Břidlicový důl
Lhotka s.r.o.
Břidlice Morava
a.s.
PETRSTON s.r.o.
Na Doubkové 2,
s.r.o.
Premiot Wealth
Management, a.s.
Premium Data
Systems s.r.o.
Premium Data
Systems II. s.r.o.
Premium Data
Systems III. s.r.o.
Premium Data
Systems IV. s.r.o.
Důl Premiot
Strojní s.r.o.
Moravské
břidlicové doly,
a.s.
Česká Žula
Těžební a.s.
BD P5 Skalka I.
s.r.o.
BD P5 Skalka II.
s.r.o.
BD P5 Skalka III.
s.r.o.
ČESKÁ ŽULA s.r.o.
Česká Žula Strojní
I. s.r.o.
Česká Žula Strojní
II. s.r.o.
Česká Žula Strojní
III. s.r.o.
Česká Žula Strojní
IV. s.r.o.
Česká Žula Strojní
V s.r.o.
Česká Žula Strojní
VI. s.r.o.
Premiot Property
Group a.s.
Industrial park
Touškov s.r.o.
Industrial park
Velký Osek s.r.o.
Luhačovice
Property I. s.r.o.

Česká republika

401 165

84 191

316 974

Výsledok
hospodárenia
pred zdanením
za obdobie od
1.1.2021 do
30.9.2021
(tis. Kč)
-2 962

Česká republika

55 594

1 777

53 816

-3 022

Česká republika

42 266

-765

43 032

-168

Česká republika

812 867

33 812

779 055

-16 333

Česká republika

58 812

886

57 926

-1 389

Česká republika

14 635

2 865

11 770

1 776

Česká republika

776

-2 485

3 260

-954

Česká republika
Česká republika

1 626
107 687

-3
-11 272

1 629
118 959

-3
-308

Česká republika

33 113

-12 200

45 313

-14 645

Česká republika

33 282

741

32 541

-7

Česká republika

49 990

18 149

31 841

17 268

Česká republika

24 805

1 020

23 785

-2

Česká republika

25 129

971

24 157

-4

Česká republika

16 182

639

15 543

-272

Česká republika

41 569

958

40 611

-610

Česká republika

33 711

468

33 243

-1 505

Česká republika

23 807

95

23 713

-5

Česká republika

16 716

96

16 620

-4

Česká republika

7 413

97

7 317

-3

Česká republika
Česká republika

60 226
25 682

20 315
995

39 911
24 687

1 495
-5

Česká republika

25 722

994

24 728

-6

Česká republika

25 794

995

24 799

-5

Česká republika

24 754

184

24 569

-16

Česká republika

24 785

77

24 708

-23

Česká republika

20 960

974

19 987

-16

Česká republika

14 494

1 894

12 600

-106

Česká republika

972

972

0

-10

Česká republika

27 803

-2 050

29 852

-2 089

Česká republika

990

987

3

-3
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Spoločnosť

Štát

Sobotovice
Syrovice Property
s.r.o.
Březí BV15, s.r.o.
ROCK WORKS
s.r.o.
Property Ruzova
Dolina I. s.r.o.
Apartments Mýto
pod Ďumbierom
a.s.
Premiot Group
Ltd.
Realton Estate
Kereskedelmi Kft
Realton
Ingatlanforgalmaz
ási Kft

Total

Aktíva
(tis. Kč)

Vlastný kapitál
(tis. Kč)

Cudzie zdroje
(tis. Kč)

Česká republika

11 847

95

11 752

Výsledok
hospodárenia
pred zdanením
za obdobie od
1.1.2021 do
30.9.2021
(tis. Kč)
-5

Česká republika
Slovensko

25
30 408

21
15 247

4
15 161

0
-2 081

Slovensko

27 662

892

26 770

765

Slovensko

637

637

0

0

348 458

348 458

0

0

Maďarsko

52 075

-3 147

55 222

-3 374

Maďarsko

9 438

287

9 151

63

Velká Británie

2 533 879

508 868

2 025 010

-28 567
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5.3 Závislosť na iných subjektoch v Skupine
Vzhľadom k tomu, že Materská spoločnosť a Jediný akcionár emitenta sú úplne vlastnené jediným členom
predstavenstva Emitenta, pánom Ondrejom Spodniakom, dá sa zhodnotiť, že na jeho rozhodnutiach je
Emitent zásadným spôsobom závislý.
Emitent bude ďalej závislý na investičných rozhodnutiach spoločností v Skupine, ktoré realizujú alebo
budú realizovať plánované projekty financované emisiou Dlhopisov. Vzhľadom k plánovaným pôžičkám v
Skupine bude Emitent závislý na spoločnostiach, ktorým bude finančné prostriedky zapožičiavať.
Schopnosť Emitenta dodržať svojim záväzkom bude významne ovplyvnená schopnosťou financovaného
člena Skupiny dodržať svoje záväzky a dosiahnuť návratnosť investície, voči Emitentovi, čo môže vytvoriť
formu závislosti zdrojov, zisku, resp. financí Emitenta na danom členovi Skupiny a jeho hospodárskych
výsledkoch.
5.4 Hlavné projekty spoločností v Skupine
Zrealizované projekty
1) Skupina realizovala prostredníctvom spoločnosti Na Doubkové 2 s.r.o. projekt „Vila Na Doubkové 2“
spočívajúci v rekonštrukcii unikátnej secesnej vily nacházdajúcej sa v pamiatkovom chránenom území, v
Prahe, mestskej časti Praha 5 – Smíchov.
Rekonštrukcie bola prevedená za použitia najvyšších rekonštrukčných štandardov, pri zachovaní
architektonickej a historickej hodnoty rekonštruovanej vily, kde boli zachované pôvodné fasádne prvky a
ďalšie, ako zábradlie, okenné výplne či vstupné dvere, ktoré boli verne replikované.
V dome boli vymedzené 4 jednotky ponúkajúce unikátne bývanie, a to byty o dispozícii dvoch bytov 3+1,
jedného o dispozícii 3+KK a jedného o dispozícii 5+KK. K objektu bolo vystavaných šesť garážových a dve
vonkajšie parkovacie státia. Objekt je vo vlastníctve spoločnosti Na Doubkové 2, s.r.o., so sídlom
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 a je ako celok pripravený k predaju. V dobe vyhotovenia Základného
prospektu prebiehajú jednania s vážným zájemcom o jeho kúpu.

2) Projekt „Hotel Hungaria“ realizuje maďarská spoločnost Premiot Property Group Zrt., ktorá bola vo
vlastníctve spoločnosti Europa Investment Property CZ a.s. do 22.12.2020, t. j. do fázy, kedy spoločnost
Premiot Property Group Zrt. zakúpila pozemok o rozlohe 3000 m2, získala stavebné povolenie pre
realizáciu stavby budovy hotelového komplexu v štvrti Zugló v Budapešti a vypracovala štúdiu
realizovateľnosi s cielom umožniť výstavbu hotelového komplexu v hodnote 1,1 miliardy korún, o
celkovej plochee 24000 m2, rozdelenej na päť podzemných a šesť nadzemných podlaží. Súčasťou hotela
bude 303 izieb, VIP apartmány, dve kongresové haly, ďalšie komerčné priestory a 300 parkovacích miest.
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Spoločnost Premiot Property Group Kft., vlastniaca pozemky, na ktorých bude vystavaný hotelový
komplex, vrátane vypracovanej projektovej dokumentácie a pravoplatných verejnoprávnych povolení
bola predaná investičnému fondu PREMIOT Capital Fund SICAV a.s. Realitný podfond PREMIOT I, ktorý
nie je súčasťou Skupiny a je vlastnený priamo pánom Ondrejom Spodniakom, ktorý bude zaisťovať
výstavbu hotelu. Spoločnosť Europa Investment Property CZ a.s. sa na výstavbe komplexu podieľa
poskytnutím financovania a perzonálnej zložky, vrátane finančného riadenia.

3) Skupina sa zaoberá ťažbou a úpravou nerastných surovín, najmä bridlice a žuly. Spoločnosti v Skupine
vlastnia dva bridlicové lomy (Důl Lhotka vo vlastníctve spoločností Břidlicový důl Lhotka s.r.o. a Břidlice
Morava a.s. a Nové Oldřůvky vo vlastníctve spoločnosti PETRSTON, s.r.o.) a dva žulové lomy (Čierny Balog
vo vlastníctve spoločnosti ROCK WORKS s.r.o. a Vápenice vo vlastníctve ČESKÁ ŽULA spol. s.r.o.). Cieľom
spoločnosti Premiot Mining & Resources je obnova tradície kamenárskj výroby a aplikácie moderných
technológií v rámci spracovania tetjo komodity. Oba bridlicové doly disponujú aktuálne využiteľnými
zásobami kvalitnej štípateľnej bridlice o objeme viac ako milión kubických metrov 13, čo predstavuje podľa
odhadu Emitenta životnosť plánovanej výroby v rade stoviek rokov. Ťažba a úprava žuly je zameraná na
ušlachtilú výrobu a produkcu kameniva pre líniové a iné stavby. Areály všetkých dolov a lomov, ktoré
Skupina vlastní, sa nachádzajú na ploche o rozlohe 281.323 m2.

Projekty v priebehu realizácie
4) Projekt „Industrial park Velký Osek“, ktorého predmetom je nákup pozemkov nachádzajúcich sa v
Středočeskom kraji, tak, aby vznikol územný celok vhodný pre výstavbu logistického areálu, a jeho
následný predaj spolu s projektovou dokumentáciou a príslušnými právoplatnými povoleniami pre
13 Doložené správou o výpočte zásob Nové Těchanovice. Jedná sa o doposiaľ nedotknuté ložisko, ktoré patrí do dobývacieho
priestoru Lhotka. Podľa sumára činí geologické zásoby 1.076 mil. kubických metrov ako bilančné zásoby, ktoré sú využitené v
súčasnosti a vyhovujú momentálnym technickým a ekonomickým podmienkam využitia výhradného ložiska a 1,793 mil. kubických
metrov ako zásoby nebilančné, ktoré sú v súčasnosti nevyužiteľné, lebo nevyhovujú momentálnym technickým a ekonomickým
podmienkam využitia, ale sú podľa predpokladu využiteľné v budúcnosti s ohľadom na očakávaný technický a ekonomický vývoj.
Dostupnéz: https://premiotmining.cz/wpcontent/uploads/2021/10/27992_J_Kocandrle_Geol_pruzk_Jiz_pokracovani_loz_strukturyNove-Techanovice_1993.pdf , Množstvo zásob uvedené na str. 63-64.
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následnú realizáciu stavby. Projekt realizuje spoločnosť Industrial park Velký Osek s.r.o. a je v dobe
vyhotovenia tohto Základného prospektu vo fáze tesne predcházajúcemu realizácii, kde tranzakcia je už
zmluvne zaistená s kupujúcim a zavŕšenie predaja pozemkov spoločnosti je očakávané v priebehu
decembra 2021.

5) Skupina sa od roku 2018 zameriava na nákup a rozvoj vetších územných celkov, predovšetkým
priemyselných pozemkov za účelom výstavby logistických areálov a ich predaja. V současnej dobe Skupina
vlastní, či na základe platných právnych titulov spravuje, pozemky v celkovej výmere viac ako 1.745.409
m2. 14 Pozemky vlastnené spoločnosťami v Skupine vlastní konkrétne spoločnosti Břidlicový důl Lhotka
s.r.o., ČESKÁ ŽULA spol. s r.o., Hotel Karolína, s.r.o., Industrial park Velký Osek s.r.o., Na Doubkové 2, s.r.o. a
ROCK WORKS s.r.o. Nadobudnutie vlastníctva k ďalším pozemkom je zazmluvnené, přičom v súlade s
akvizičnou praxou dôjde k nadobudnutiu vlastníckeho práva po odstránení odkladacích podmienok, ktoré
sú rozdielne definované a medzi nimi je napr. zmena územného plánu.

6) 27.09.2021 bola spoločnosťou PREMIOT AMERA S.R.L. podpísaná zmluva o kúpe 90 % obchodného
podielu spoločnosti Amera Tower S.R.L., ktorá vlastní administratívnu budovu nachádzajúcu sa v
rumunskom meste Cluj-Napoca. Výmera podlahovej plochy činí 8.973 m2 a je plne obsadená dlhodobým
nájomcom, spoločnosťami E-ON S.A. a Groupama. Jedná sa o zelenú budovu. Podľa štandardov LEED
získala táto budova v roku 2017 zlatý štandard15. Súčasťou areálu je taktiež reštaurácia a materská škola.
Celková rozloha pozemku pod budovou a k budove prislúchajúca činí 11.249 m2. Termín dokončenia
tranzakcie vedúcej k prevodu uvedeného obchodného podielu je predpokladaný na 12/2021.16
Na časti z týchto pozemkov vo vlastníctve spoločnosti Amera Tower S.R.L. o rozlohe 2.883 m2 vznikne do
roku 2025 nový hotelový komplex pre konkrétny hotelový reťazec.

14 Jedná sa o celkovú výmeru pozemkov, ktoré má Skupina v správe alebo pripravuje ich zaradenie do súboru majetku podľa
ukazovateľa AUM – Assets Under Management.
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7) Projekt stavby logistického areálu v Stredočeskom kraji, ktorého predmetom je nákup developerských
spoločností, ktoré sú vlastníkmi 212 934 m2 pozemkov v predmetnej oblasti, uskutočnenie ich fúzie, a pre
takto vzniknutý územný celok vo vlastníctve Skupiny vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu
logistického areálu a získanie príslušného územného rozhodnutia pre stavbu, tak, aby mohlo dôjsť k
predaju a následnej realizácii stavby areálu. Projekt je v současnej dobe vo fáze schvalovania projektu
fúzie developerských spoločností a zároveň čakanie na vydanie územného rozhodnutia.*
8) Skupina realizuje projekt „Karolína residence Harrachov“ spočívajúci vo výstavbe a rekonštrukcii
historického hotelu Karolína v centre Harrachova. Výsledkom projektu bude modernizácia súčasnej
budovy a vkusná dostavba, čím vznikne priestor pre celkom 34 luxusných samostatných jednotiek
hotelového typu, obchodné priestory, kaviareň s pekárňou či wellness, na 4.310 m2 hrubej podlahovej
plochy.
Spoločnosť Hotel Karolína s.r.o. už vlastní objekt historického hotelu Karolína i pozemkov potrebných pre
výstavbu rekreačnej residencie a v súčasnej dobe probiehajú búracie práce. Zároveň je podaná žiadosť o
vydanie stavebného povolenia, pričom neodkladne po nadobudnutí právnomoci, budú zahájené stavebné
práce. Spoločnosti realizujúce projekt ktorý má k dátumu tohto Základného prospektu uzatvorené zmluvy
s dodávateľmi stavebných prác.

15 Certifikát LEED ® (Leadership in Energy and Environmental Design) je medzinárodne uznávaný štandard v oblasti
navrhovania a výstavby environmentálne šetrných a udržateľných budov. Jedná sa o medzinárodne uznávanú značku kvality,
ktorá poskytuje vlastníkom a prevádzkovateľom budov rámec k identifikácii a implementácii praktického a merateľného návrhu,
konštrukcie, prevádzky a správy tzv. zelených budov.
16 Za účelom prevodu vlastníckeho práva k akciám spoločnosti Amera Tower S.R.L. bola uzavrená rámcová zmluva o prevode
obchodného podielu s predpokladaným dátumom realizácie tranzakcie 31.12.2021. K okamihu vyhotovenia prospektu bola
uhradena záloha vo výške 2,7 mil. EUR z účtu Premiot Amera S.R.L., ktorá je vlastnená spoločnosťou Property Group RO SA, tak, ako
je uvedené v schéme nižšie. Akcie spoločnosti Amera Tower S.R.L. neboli k dátumu prospektu prevedené.
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Projekty vo fáze prípravy
9) Skupina realizuje dva projekty „Premium Data Systems“, ktorý sa zameriava na rozvoj dátových centier,
a to v prvej fáze s investíciou v hodnote 264 miliónov korún.
Prvé dátové centrum postavila v januári 2021 spoločnost Premium Data Systems II s.r.o. Hodnota
investície dosiahla 29 miliónov Kč. Tržby z projektu (výnosy za sídlenie výpočetného výkonu v rámci
poolu) do 30.09.2021 dosiahli 18 mil. Kč. Vzhľadom ku zhodnoteniu technológií – rast cien v roku 2021 je
plánovaný exit z projektu na prelome roku 2021 a 2022, a to predajom technológií. Odhadovaný zisk činí
35 miliónov Kč. Projekt bol financovaný emisiou dlhopisov Premium Data Systems.
Druhé dátové centrum je pripravená realizovať spoločnost Premium Data Systems s.r.o. Na tento projekt
bola prisľúbená dotácia, a to rozhodnutím o poskytnutí dotácie č. j. MPO 564201/20/61400 vydanej
podľa § 14 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlách a o zmene niektorých súvisejúcich zákonov,
v znení neskorších predpisov, v rámci Operačného programu Podnikanie a inovácia pre
konkurencieschopnosť (OP PIK), zo dňa 27.02.2019, ktorá by mala pokryť 45 % uznaných nákladov.
Premiot Group a.s. je ručiteľom tohto projektu do výšky získanej dotácie. Podmienkou získania dotácie je
ďalej uzavrenie zmluvy o poskytnutí dotácie a ďalej vykonanie výberových konaní na dodávateľov podľa
zákona o verejných zákazkách. Cieľom projektu je

vybudovať moderné dátové centrum, zkolaudovať ho a prenajať ho prevádzkovateľovi IT služieb. Projekt
je vo fáze prípravy, súčasné investície sú minimálne. Očakávané zahájenie projektu je v polovici roku 2022
a ukončenie projektu na začiatku roku 2023.
10) Skupina pripravuje realizáciu projektu „Rezidence Skalka“ spočívajúcu vo výstavbe projektu bytových
domov v Prahe 5. Spoločnosť v Skupine je v dobe vyhotovenia Základného prospektu v záverečnej fázi
jednania o kúpu developerskej spoločnosti, ktorá vlastní pozemky pre výstavbu a očakáva realizáciu tejto
tranzakcie v priebehu decembra 2021. Projekt už disponuje platným stavebným povolením. Projekt
výstavby a predaja bytových jednotiek bude realizovať akvirovaná
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developerská spoločnosť, ktorej meno zatiaľ nie je možné zverejniť z dôvodu zachovania dôvernosti
informácií do dátumu prevodu na spoločnost v Skupine. V súčasnej dobe sa vykoná geodetický priezkum,
probiehajú zemné práce a revízia realizačnej dokumentácie.
Skupina pripravuje realizáciu projektu apartmánových domov na Slovensku v oblasti Nízkých Tatier, v
bezprostrednej blízkosti lyžiarskeho areálu. Výsledkom bude výstavba apartmánového komplexu o 60
apartmánoch, ktorý bude postavený na pozemkoch o rozlohe 4987 m2. Pozemky určené pre výstavbu
nehnuteľností sú vlastnené spoločnosťou, ktorej nadobudnutie do vlastníctva je spoločnosťou v skupine
zazmluvnené s odkladaciou podmienkou, ktorou je prepracovanie projektu pre vydanie stavebného
povolenia a úplné zaplatenie kúpnej ceny. V dobe vyhotovenia tohto Základného prospektu prebieha
konanie o obnovenie vydania územného povolenia.
11) Skupina pripravuje pre konkrétneho klienta projekt logistického areálu v Prahe 13 na pozemkoch
priliehajúcim k pražskému okruhu, ktorého predmetom je nadobudnutie pozemkov vo vlastníctve
rôznych vlastníkov, v dôsledku čoho vznikne pozemok o výmere 44.658 m2 vhodný pre výstavbu
logistického areálu. Predpokladaný termín realizácie, t. j. predpokladaný termín, kedy dôjde k predaju
sceleného územia, t. j. nadobudnutie všetkých potrebných pozemkov do vlastníctva spoločnosti Industrial
park Řeporyje s.r.o., zhodnoteného projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie a stavebné
povolenie, tranzakcia je 12/2021.

6. Údaje o trendoch
6.1
Prehlásenie o tom, že nedošlo k žiadnej významnej negatívnej zmene vyhliadok Emitenta a
finančnej výkonnosti Skupiny
Emitent prehlasuje, že od dátumu vypracovania Zahajovacej rozvahy, t. j. odo dňa 31.05.2021 do
dátumu vyhotovenia tohto Základného prospektu nedošlo k žiadnej významnej negatívnej zmene
vyhliadok Emitenta ani k žiadnej významnej zmene finančnej výkonnosti Emitenta.
Emitent je súčasťou Skupiny, ktorá je založená za účelom nadobúdania nehnuteľností a investovania
do výstavby a zo zámerom, že Emitent bude vydávať Dlhopisy a následne financovať svoje investície
mimo iné z výnosu z Dlhopisov a následne bude poskytovať tieto dlhopisové zdroje vo forme úveru a
pôžičiek spoločnostiam zo Skupiny, ktoré vyvíjajú aktivity v realitnom sektore, v oblasti ťažby
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nerastných surovín a prevádzke dátových centier.. Na Emitenta budú teda pôsobiť rovnaké trendy ako
na spoločnosti zo Skupiny.
6.2 Informácie o všetkých známych trendoch, neistotách, dopytoch, dlhoch alebo udalostiach
týkajúcich sa Emitenta
6.2.1 Trendy na realitnom trhu
Na Emitenta pôsobí okrem tzv. krízi COVID-19, obecného vývoja ekonomického cyklu a ďalších
obchodných výkyvov taktiež trendy realitného trhu v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a v
Rumunsku, kde Emitent ako investor a vlastník nehnuteľností plánuje pôsobiť, predovšetkým trendy
ovplyvňujúci odbyt a dopyt na trhu bytových a nebytových priestorov.
Ceny nehnuteľností v Českej republike i v iných krajinách Európskej únie rastú, pričom v druhom
štvrťroku 2021 v zrovnaní s rovnakým obdobím predošlého roku ceny nehnuteľností v Českej republike
vzrástli o 14,5 %, na Slovensku o 4,7 %, v Maďarsku o 11,9% a v Rumunsku o 3%. 17
Kľúčovým dôvodom je pokračujúci rast kúpnej sily obyvateľstva a naďalej obmedzená ponuka
nehnuteľností, daná pomalou, legislatívne brzdenou výstavbou nízke úrokové sadzby hypoték či zrušení
dane z nadobudnutia nehnuteľnosti.
Na realitnom trhu v Českej republike panuje trend prevýšenia dopytu nad ponukou vhodných
nehnuteľností. Toto je zapôsobené niekoľkými faktormi, medzi ktoré patrí napr. dostupnosť
hypotekárnych úverov, ktorá i cez opatrenia ČNB v podobe zvýšenia úrokových sadzieb stále pretrváva 18,
alebo znížená miera výstavby vo veľkých mestách a zníženie stavebnej produkcie obecne, kdeže došlo
medziročne k poklesu výstavby o 11 %. 19 Priemerné ceny nehnuteľností v Českej republike sú už
niekoľko rokov na vzostupe 20 .
V oblasti rekreačných zariadení, u ktorých má Emitent zámer realizovať svoje investície, roste záujem o
kúpu i prenájom rekreačných nehnuteľností. 21 Novým trendom je ich dlhodobý prenájom v horizonte
niekoľkých mesiacov či rokov. Vplyv na tento trend môžu mať v dlhodobejšom horizonte zmeny v
životnom štýle, digitalizácii a rozšírení trvalej práce na home-office. Tento trend môže byť podporený
taktiež vplyvom zmeny klimatických zmien. Treba predpokladať, že sa populácia bude viac sťahovať do
vidieckych a lesnatých oblastí, prípadne do hôr.
V oblasti trhu nehnuteľností určených pre logistiku a skladovanie stále trvá záujem na rozširovaní kapacít.
Na tento trend má nepochybne dopad epidémia COVID-19, bola presunutá značná časť maloobchodného
predaja do online priestoru, čo núti poskytovateľov rozširovať svoje skladovacie priestory. V dôsledku
toho sa v súčasnej dobe vlastníci logistických areálov a skladovacích priestorov stretávajú s vysokým
dopytom a klesajúcou mierou vyťaženosti priestorov dosahuje v priemere 2,2 %, vo veľkých mestách
voľné skladovacie kapacity prakticky nie sú k dispozícii.22

17 House Prices – Quarterly and annual rates of change, 2020Q3-2021Q2, Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Housing_price_statistics_- _house_price_index#Annual_and_quarterly_growth_rates)
18 Aktuální sazby hypoték: ČNB zvýšila sazby, banky přitvrdily. Zdroj: https://www.hypoindex.cz/clanky/aktualni-sazby-hypotekcnb-zvysila-sazby-banky-pritvrdily/
19
Inženýrské
stavby
si
udržely
vysokou
úroveň
z
loňského
únor,
Český
statistický
úřad,
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/stavebnictvi-unor-2021
20 HB index: Zdražování rezidenčních nemovitostí pokračuje. Všechny segmenty si připsaly největší čtvrteltní r ůst za 10 let. Zdroj:
https://www.hypotecnibanka.cz/o-bance/pro-media/hb-index/hb-index-zdrazovanirezidencnich-nemovit1/
21 Češi berou chalupy a chaty útokem. Hypoindex. Zdroj: https://www.hypoindex.cz/clanky/cesi-berouchalupy-a-chaty-utokembez-hotovosti-v-ruce-si-neskrtnete/
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6.2.2 Sektor nehnuteľností s ohľadom na zhora uvedené, bude i naďalej podľa názoru Emitenta
zaujímavou investičnou príležitosťou. Dopady epidémie koronavírusu na realitný trh
Kríza spojená s pandémiou koronavírusu nepriniesla obávaný prepad cien nehnuteľností a nájmov v
Českej republike a taktiež očakávať ich rast i v roku 2021.
Česká národná banka v súvislosti s epidémiou COVID-19 o. i. znížila dvojtýždennú repo sadzbu dňa 17.03.
2020 na 1,75 %, následne 27. 03. 2020 na 1 % a 11. 05. 2020 na 0,25 %. V súčasnej dobe je výška repo
sadzby opäť na vzostupe, ktorá bola dňa 24.06.2021 navýšená na 0,50 a 06.08.2021 na 0,75. Ďalšie
opatrenia na podporu vývoja ekonomiky sú postupne prijímané taktiež zo strany vlády Českej republiky. V
roku 2020 došlo najmä vplyvom uzatvorenia a čiastočným zmrazením chodu ekonomiky po významnú
časť roku, reštrikciami proti šíreniu COVID -19 a ochladením zahraničného dopytu k prepadu o 5,8 %,
prognózy pre rok 2021 sú už v kladných hodnotách a očakáva sa rast o 3,2 % a v roku 2022 až o 4.2 %. 23
Na podnikateľské aktivity v oblasti real estate, ktoré má Emitent zámer vyvíjať a ktoré spoločnosti v
Skupine už prevádzkujú, môžu mať opatrenia proti šíreniu COVID-19 negatívny dopad najmä v zmysle
dodržaní termínov dokončenia stavieb a nárastu cien materiálu na celkovú nákladovosť jednotlivých
projektov. Príčinou zdržania stavebných prác môžu byť v súvislosti s pandémiou najmä karanténne
opatrenia, práceneschopnosť pracovníkov a ich všeobecný nedostatok s ohľadom na obmedzenia
pracovnej sily. Práve obmedzenia pracovnej sily a obecne COVID-19 kríza zapôsobila rast cien materiálov
a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve, a to medziročne o 16,5 %.24 Tieto faktory môžu spôsobiť horší
hospodársky výsledok Emitenta alebo spoločností v Skupine.
Na samotný rast cien nehnuteľností nemá v súčasnej dobe COVID-19 dopad, keďže podľa štúdie
spoločnosti Deloitte25 je dostupnosť bytov v Českej republike 2. najhorší medzi ďalšími 22 európskymi
krajinami. Zároveň sa podľa maklérov neočakáva zlacnenie nehnuteľností a COVID-19 kríza totiž nemala
na realitný trh taký dopad, aký bol očekávaný.26 Tieto faktory, spolu zo zvyšujúcou sa infláciou, poklesom
reálnej hodnoty miezd a zvyšujúcou sa úrokovou sadzbou nie je priaznivý pre predaj bytov. V dôsledku
toho existuje značný prevaha dopytu nad ponukou, najmä v oblasti rezidenčného bývania vo veľkých
mestách. Dopady pandémie na trh voľnočasových aktivít nie sú zatiaľ zrejmé, spoločnosť v Skupine, už v
dobe vyhotovenia Základného prospektu realizuje projekt výstavby hotelu Karolína však zníženia dopytu
po ubytovacích jednotkách nezaznamenala.
Emitent a spoločnosti v Skupine, už vyvíja aktivity smerované k výstavbe logistických a skladovacích
areálov, sledujú pozitívni dopad pandémie na trh nehnuteľností v tomto segmente, keďže v dôsledku
pandémie a s ňou spojených reštriktívnych opatrení došlo k nárastu on-line predaja a zvýšeniu potreby
skladovania a logistiky. Z toho dôvodu Emitent v súčasnej dobe nepozoruje oslabenie dopytu po kúpe
týchto nehnuteľností alebo ich prenájmu. Pandémiou COVID-19 bol výrazne ovplyvnený jeden z projektov
financovaných spoločnosťou Europa Investment Property CZ, a.s., a to výstavba hotelového komplexu
Hotel Hungaria. Príčinou bol útlm podnikania v obore hotelierstva takmer na všetkých trhoch, ku ktorému
došlo z dôvodu lockdownu a iných obmedzení cestovania, stravovania a ubytovania v Maďarku v
súvislosti s COVID-19. Riziko pre Skupinu spočíva v riziku nesplatenia úverov poskytnutých na
financovanie tohto projektu. Riziko nezrealizovania projektu tak leží na vlastníkovi tohto projektu, ktorým
nie je Skupina.

22 V České republice docházejí sklady i výrobní haly. Může za to loňská i letošní rekordní poptávka. Ekonomický deník. Zdroj:
https://ekonomickydenik.cz/v-ceske-republice-dochazeji-sklady-i-vyrobni-haly-muze-za-to-lonska-i-letosni-rekordni-poptavka/
23 Ekonomika letos poroste o 3,2 %. V roce 2022 o 4,2 %. | 2021 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz) Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2021/ekonomika-letos-poroste-o-32-v-roce-2022-42837
24 Indexy cen výrobců – červen 2021. Český statistický úřad. Zdroj: Indexy cen výrobců - září 2021 | ČSÚ (czso.cz). Zdroj:
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyrobcu-zari-2021
25 Analýza, Property Index – ceny nemovitostí. Deloitte. Zdroj: https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/real/estate/articles/cze-indexnemovitosti.html 26 Jak koronavirus proměnil realitní trh a co nás čeká? E15 Zdroj: https://www.e15.cz/finexpert/bydlime/jak-koronaviruspromenil-realitni-trh-a-co-nas-ceka-1378721
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V nadväznosti na tieto skutočnosti bol vlastníkom dohodnutý odstup Europa Investment Property CZ, a.s.
z tohto projektu v roku 2022, a to refinancovanie zo strany iného investora či spoločným predajom celého
projektu vrátane úverov poskytnutých Europa Investment Property CZ, a.s. vybranému investorovi
(tender sa pripravuje na apríl 2022) Epidemiologická situácia doposiaľ nemala konkrétny a relevantný
dopad na prebiehajúce projekty v rámci Českej republiky.
6.3 Informácie o všetkých známych trendoch, neistotách, dopytoch, dlhoch alebo udalostiach
týkajúcich sa skupiny Premiot Group
6.3.1 Trendy v oblasti ťažby nerastných surovín
Trh s nerastnými surovinami môže byť vplyvom celosvetovej pandémie koronavírusu značne nestály, lebo
odberatelia, na ktorých spoločnosti zo Skupiny cielia svoju ušľachtilou výrobou a úpravou žulových
blokov, sú najmä subjekty financované zo štátneho rozpočtu. S ohľadom na pandémiu koronavírusu bol
dopyt citeľne znížený, keďže v dobe trvania pandémie, či už v dôsledku častejšej práceneschopnosti,
karanténnych opatrení či nastavení prísnych hygienických požiadaviek, bola realizácia zákaziek
pozastavená či spomalená. Významným aspektom bolo aj zníženie rozpočtových výdajov pre investície v
oblasti výstavby a rekonštrukcií komunikácii, realizácie vodných diel či historických kanalizačných
objektov. Napriek tomu že došlo ku krátkodobému zníženiu dopytu, táto skutočnosť nemala na
hospodárenie spoločností v Skupine významný vplyv. Spoločnosti v Skupine k dátumu vyhotovenia tohto
Základného prospektu evidujú návrat dopytu po nerastných surovinách do stavu odpovedajúcemu stavu
pred pandémiou koronavírusu.
6.3.2 Trendy v oblasti prevádzkovania dátových centier
Modernizácia a digitalizácia sú prakticky synonymá 21. storočia, pandémia a s ňou súvisiaci presun do
virtuálneho sveta kladie zvýšené nároky na infraštruktúru, t. j. siete. Technické databázy v mnohom
uľahčujú prácu, tieto procesy však vyžadujú bezpečný priestor pre uchovávanie veľkého množstva
citlivých dát. Množstvo dát ukladané v dátových centrách vysokým tempom narastá, či už vplyvom
presunu podnikateľských aktivít do virtuálneho sveta, či zvýšeným dopytom po vzdialenom nakupovaní či
komunikácii. To všetko spôsobuje stále zvyšujúci dopyt po kapacitách dátových centier.27
Práve v oblasti prevádzkovaní dátových centier vyvíja spoločnosti v Skupine svoju činnosť. Vzhľadom k
aktuálnej stále narastajúcej potrebe uchovávať dáta Emitent nepredpokladá takmer žiadne riziká
investície.
6.3.3 Dopady vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie na činnosť Emitenta či spoločnosti v
Skupine
Vzhľadom k sídlu Materskej spoločnosti Emitenta vo Veľkej Británii môže mať Brexit vplyv na podnikaní
Materskej spoločnosti. Materská spoločnosť sa v prípade Brexitu môže stretnúť s regulačnými prekážkami
a dodatočnými administratívnymi alebo finančnými nákladmi, napr. v dôsledku neplatnosti dohôd o
zamedzení dvojitého zdanenia, čo môže mať za následok vyššie zdanenie než pred Brexitom. Materská
spoločnosť nevykonáva žiadnu činnosť v zmysle výroby alebo poskytovania služieb, drží jen majetkové
účasti v dcérskych spoločnostiach, a preto je riziko dopadu zavedenia ciel, netarifných prekážok a zmeny
spôsobu zdanenia minimálny. S ohľadom na to, že po Brexite neboli vyplácané dividendy, a ani v horizonte
3 rokov nie je ich výplata Materskou spoločnosťou plánovaná, tato skutočnosť doposiaľ nepremietla
povinnosť hradiť zrážkovú daň a tento dôsledok Brexitu na Materskú spoločnosť doposiaľ nemal dopad.
Materská spoločnosť ku dňu vyhotovenia tohto Základného prospektu neprevádzkuje ani žiadne iné
dopady Brexitu na svoju činnosť ani na činnosť Skupiny.

27 BIM ve stavebnictví, Průmysl 4.0, rozvoj výpočetní techniky… To vše volá po nových servervnách či datových centrech.
Konstrukce. https://konstrukce.cz/zajimavosti-z-oboru/bim-ve-stavebnictvi-prumysl-4-0- rozvoj-vypocetni-techniky-to-vse-volapo-novych-serverovnach-ci-datovych-centrech-697
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7. Prognózy alebo odhad zisku
Emitent k dátumu vydania tohto Základného prospektu prognózu alebo odhad zisku neučinil.

8. Správne, riadiace a dozorné orgány
Emitent je akciovou spoločnosťou založenou podľa českého práva. Systém vnútornej štruktúry Emitenta
je dualistický. Orgány Emitenta sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Emitenta. Keďže má Emitent ku dňu vyhotovenia tohto
Základného prospektu len jedného akcionára, činnosť valného zhromaždenia vykonáva len tento akcionár,
ktorým je spoločnosť Premiot Group, a.s. so sídlom Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO:
044 05 030. Valné zhromaždenie je oprávnené jednať a rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré spadajú do
jej pôsobnosti zákonom, stanovami alebo ktoré do jej pôsobnosti prevezme vlastným uznesením.
Emitent má zriadenú dozornú radu, ktorá plní rovnako funkciu dozorného orgánu.
Funkčné obdobie členov predstavenstva a dozornej rady je 5 rokov.

8.1 Mená členov správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov
8.1.1 Predstavenstvo
Ondrej Spodniak LL.M.
člen predstavenstva Emitenta
Dátum narodenia: 30.04.1981
Bytom Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Pracovná adresa: Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Deň vzniku funkcie: 14.11.2017
Pán Ondrej Spodniak je jediným členom predstavenstva Emitenta. V rámci tejto funkcie vykonáva
obchodné vedenie Emitenta. Pán Ondrej Spodniak je zároveň konečnou ovládajúcou osobou Emitenta a
môže teda významne ovplyvniť činnosť Emitenta.
Hlavnou činnosťou mimo Emitenta ku dňu vyhotovenia tohto Základného prospektu:
Názov firmy

IČO

Činnosť/funkcia

1.

Premiot Group, a.s.

044 05 030

Zmocnený zástupca
člena predstavenstva

2.

PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.

079 43 687

Predseda dozornej rady
Jediný akcionár

3.

Premiot Wealth Management, a.s.

095 17 472

Predseda
predstavenstva

4.

Premiot Finance For Your Business s.r.o.

077 19 868

Konateľ

48

Základný prospekt / EIP Development a.s.

5.

Premiot Mining & Resources a.s.

056 34 113

Člen predstavenstva

6.

Premiot Property I. 2021 s.r.o.

108 65 314

Konateľ

7.

Premiot Property II. 2021 s.r.o.

108 65 390

Konateľ

8.

Property Premiot I. s.r.o.

119 17 229

Konateľ

9.

Property Premiot II. s.r.o.

119 17 237

Konateľ

10.

Property Premiot III. s.r.o.

119 17 245

Konateľ

11.

Property Premiot IV. s.r.o.

119 17 253

Konateľ

12.

Europa Investment Property CZ a.s.

066 00 204

Člen predstavenstva

13.

EIP Property I. s.r.o.

119 17 261

Konateľ

14.

EIP Property II. s.r.o.

119 17 270

Konateľ

15.

Důl Premiot CZ I., a.s.

093 91 738

Člen predstavenstva

16.

Důl Premiot Těžební a.s.

095 17 367

Člen predstavenstva

17.

Důl Premiot Strojní s.r.o.

095 17 561

Konateľ

18.

Břidlice Morava a.s.

253 99 217

Člen predstavenstva

19.

Břidlicový důl Lhotka s.r.o.

268 79 646

Konateľ

20.

Česká Žula Strojní I. s.r.o.

108 22 917

Konateľ

21.

Česká Žula Strojní II. s.r.o.

108 23 107

Konateľ

22.

Česká Žula Strojní III. s.r.o.

108 23 069

Konateľ

23.

Česká Žula Strojní IV. s.r.o.

108 10 064

Konateľ

24.

Česká Žula Strojní V s.r.o.

116 70 835

Konateľ

25.

Velvet Prosperity a.s.

093 90 367

Člen predstavenstva
Akcionár

26.

CONFIAR Trust a.s.

093 91 649

Člen predstavenstva
Akcionár

27.

Premium Data Systems s.r.o.

068 48 338

Konateľ

28.

Premium Data Systems II. s.r.o.

093 91 444

Konateľ

29.

Premium Data Systems III. s.r.o.

095 17 413

Konateľ

30.

Premium Data Systems IV. s.r.o.

093 90 995

Konateľ

31.

Premiot Property Group a.s.

093 90 855

Člen predstavenstva

32.

Premiot Property Group CZ, SK a.s.

108 65 578

Člen predstavenstva

33.

Cannabius Europe Capital a.s.

057 35 301

Člen predstavenstva

34.

Cannabius Europe Pharm III. s.r.o.

108 10 081

Konateľ

35.

Price Hughes a.s.

056 40 156

Člen predstavenstva

36.

Karolína Residence s.r.o.

085 78 109

Konateľ

49

Základný prospekt / EIP Development a.s.

37.

Hotel Karolína, s.r.o.

259 67 045

Konateľ

38.

Karolína Residence I. s.r.o.

119 07 592.

Konateľ

39.

Industrial park Velký Osek s.r.o.

085 78 001

Konateľ

40.

Industrial park Touškov s.r.o.

093 91 380

Konateľ

41.

Na Doubkové 2, s.r.o.

060 38 034

Konateľ

42.

Březí BV15, s.r.o.

060 38 140

Konateľ

43.

Sobotovice Syrovice Property s.r.o.

087 72 428

Konateľ

44.

Plzeň Property I. s.r.o.

096 56 197

Konateľ

45.

Luhačovice Property I. s.r.o.

096 56 383

Konateľ

46.

Bavoryně Industrial Park s.r.o.

096 56 014

Konateľ

47.

Olešná Prefabbricati, s.r.o.

270 98 052

Konateľ

48.

Industrial EIP I. a.s.

108 64 997

Člen predstavenstva

49.

Capital EIP I. a.s.

108 64 890

Člen predstavenstva

50.

Equity EIP I. a.s.

108 65 055

Člen predstavenstva

51.

Management EIP a.s.

108 65 543

Člen predstavenstva

52.

Premiot Services & Facility a.s.

108 65 616

Člen predstavenstva

53.

Premiot Energy Group a.s.

108 65 462

Člen predstavenstva

54.

BD P5 Skalka I. s.r.o.

108 65 667

Konateľ

55.

BD P5 Skalka II. s.r.o.

108 65 683

Konateľ

56.

BD P5 Skalka III. s.r.o.

116 70 843

Konateľ

57.

BD P5 Skalka IV. s.r.o.

119 07 568

Konateľ

58.

BD P5 Skalka V. s.r.o.

119 11 115

Konateľ

59.

BD P5 Skalka VI. S.r.o.

119 11 140

Konateľ

60.

Premiot Blockchain Technology a.s.

109 43 331

Člen predstavenstva

61.

Premiot M & R Capital a.s.

109 67 486

Člen predstavenstva

62.

Premiot Property SK I. s.r.o.

53 715 527

Konateľ

63.

Premiot Property SK II s.r.o.

53 716 361

Konateľ

64.

Premiot Property SK III a.s.

53 856 406

Člen predstavenstva

65.

Premiot Property Group SK a.s.

53 857 101

Člen predstavenstva

66.

Apartments Mýto pod Ďumbierom a.s.

53 758 650

Člen predstavenstva

67.

PREMIOT Ťažobná SK a.s.

53 757 777

Konateľ

68.

Property Ružová Dolina I. s.r.o.

53 470 494

Konateľ
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69.

ROCK WORKS s.r.o.

47 342 536

Konateľ

70.

ROCK WORKS ALFA s.r.o.

53 516 435

Konateľ

71.

ROCK WORKS BETA s.r.o.

53 516 745

Konateľ

72.

PREMIOT PROPERTY GROUP Kft.

01-09337140

Konateľ

73.

Cannabius KAM S.A. (Canabious Europe Pharm S.A.)

801209760

Člen predstavenstva

74.

Wilson construction group LTD.

11771058

Konateľ
Spoločník

75.

Premiot Group LTD.

9657646

Konateľ
Spoločník

76.

Amore Finance Group LTD.

11701311

Konateľ
Spoločník

77.

Premiot Property Group RO S.A.

448 21 628

Konateľ
Spoločník

78.

Premiot Amera S.R.L.

449 68 085

Konateľ

Tab. č. 1: Prehlaď hlavnej činnosti pána Ondreja Spodniaka mimo Emitenta
S ohľadom na vlastnícku štruktúru Skupiny je pán Ondrej Spodniak v súlade zo zákonom č. 37/2021 Sb., o
evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů koncovým príjemcom a osobou s koncovým
vplyvom všetkých spoločností zo Skupiny.

8.1.2 Dozorná rada
Ing. Jan Hampel
Člen dozornej rady Emitenta
Dátum narodenia: 29.11.1961
Bytom: Ke kurtům 376/17, Písnice, 142 00 Praha 4
Pracovná adresa: Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Deň vzniku členstva: 31.05.2021
Pán Jan Hampel je jediným členom dozornej rady Emitenta. V rámci tejto funkcie vykonáva kontrolnú
činnosť voči predstavenstvu Emitenta. Pán Jan Hampel nie je konečnou ovládajúci osobou Emitenta a
nemôže teda významne ovplyvniť činnosť Emitenta.
Hlavnou činnosti mimo Emitenta ku dňu vyhotovenia tohto Základného prospektu:

1.

Názov firmy

IČO

Činnosť/funkcie

H A N E X, veřejná obchodní společnost

005 38 981

Člen štatutárneho
orgánu
Spoločník
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2.

HANEX Praha s.r.o.

256 77 306

Konateľ
Spoločník

3.

CCD Development Alfa s.r.o.

275 76 795

Spoločník

4.

Premiot Group, a.s.

044 05 030

Člen dozornej rady

5.

Premiot Mining & Resources a.s.

056 34 113

Člen dozornej rady

6.

Na Doubkové 2, s.r.o.

060 38 034

Konateľ

7.

Sobotovice Syrovice Property s.r.o.

087 72 428

Konateľ

8.

Karolína Residence s.r.o.

085 78 109

Konateľ

9.

Industrial park Velký Osek s.r.o.

085 78 001

Konateľ

10.

Premiot Wealth Management, a.s.

095 17 472

Člen dozornej rady

11.

Důl Premiot Těžební a.s.

095 17 367

Člen dozornej rady

12.

Důl Premiot CZ I., a.s.

093 91 738

Člen dozornej rady

13.

Premiot Property Group a.s.

093 90 855

Člen dozornej rady

14.

Industrial park Touškov s.r.o.

093 91 380

Konateľ

15.

Plzeň Property I. s.r.o.

096 56 197

Konateľ

16.

Bavoryně Industrial Park s.r.o.

096 56 014

Konateľ

17.

Luhačovice Property I. s.r.o.

096 56 383

Konateľ

18.

Premiot Property I. 2021 s.r.o.

108 65 314

Konateľ

19.

Premiot Property II. 2021 s.r.o.

108 65 390

Konateľ

20.

Capital EIP I. a.s.

108 64 890

Člen dozornej rady

21.

Equity EIP I. a.s.

108 65 055

Člen dozornej rady

22.

Industrial EIP I. a.s.

108 64 997

Člen dozornej rady

23.

Premiot Property Group CZ, SK a.s.

108 65 578

Člen predstavenstva

24.

Management EIP a.s.

108 65 543

Člen dozornej rady

25.

Premiot Services & Facility a.s.

108 65 616

Člen predstavenstva

26.

Premiot Energy Group a.s.

108 65 462

Člen predstavenstva

27.

Česká Žula Strojní V s.r.o.

116 70 835

Konateľ

28.

Premiot Property SK III a.s.

53 856 406

Člen predstavenstva

29.

Premiot Property Group SK a.s.

53 857 101

Člen predstavenstva

30.

Apartments Mýto pod Ďumbierom a.s.

53 758 650

Člen predstavenstva

Tab. č. 2: Prehlaď hlavnej činnosti pána Jana Hampela mimo Emitenta
8.2 Stret záujmov na úrovni správnych, výkonných a dozorných orgánov
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Emitent si nie je vedomý žiadneho stretu záujmov medzi povinnosťami členov výkonných a
dozorných orgánov k Emitentovi a ich súkromnými záujmami alebo inými povinnosťami. Pán
Ondrej Spodniak je však taktiež konečnou ovládajúcou osobou Emitenta a hrozí riziko, že
uprednostní záujmy Skupiny pred záujmami Emitenta.

9. Hlavní akcionári
9.1 Ovládanie Emitenta
Emitent má ku dni vyhotovenia tohto Základného prospektu jediného akcionára, ktorým je
spoločnosť Premiot Group, a.s. so sídlom Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ
04405030 (ďalej len „Jediný akcionár emitenta“). Jediného akcionára emitenta 100% vlastní
spoločnosť PREMIOT GROUP LTD., so sídlom E11DU Londýn, 7 Whitechapel Road, Office 410,
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zapísaná v Registri spoločností pre Anglicko a
Wales pod reg. č. 09657646 (ďalej len „Materská spoločnosť“). Jediným spoločníkom Materskej
spoločnosti je pán Ondrej Spodniak LL.M. (ďalej len „Ovládajúca osoba“), ktorý vlastní 100%
obchodný podiel, s ktorým sa spája 100% podiel na hlasovacích právach.
Priamou kontrolu nad Emitentom má Jediný akcionár emitenta a nepriamu kontrolu nad Emitentom
vykonáva Ovládajúca osoba, pán Ondrej Spodniak. Povaha priamej kontroly je daná vlastníckym
právom k 100 % obchodnému podielu na Emitentovi. Povaha nepriamej kontroly je daná
vlastníckym právom Ovládajúcej osoby k 100% podielu na Materskej spoločnosti.
Práva a povinnosti akcionárov sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych
predpisov a stanov. Akcionár spoločnosti má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku a na
likvidačnom zostatku pri jej zrušení likvidáciou.
Emitent nad rámec štandardných mechanizmov práva obchodných korporácií neprijal žiadne
zvláštne opatrenia, ktorých účelom by bolo brániť zneužitie kontroly nad Emitentom.
9.2 Popis všetkých známych konaní, ktorá môžu viest ku zmene kontroly nad Emitentom
Ku dňu vyhotovenia tohto Základného prospektu nie sú Emitentovi známe žiadne konania ani
predpoklady, ktoré by viedli ku zmene kontroly nad Emitentom.

10. Finančné údaje o aktívach a pasívach, finančnej pozícii a zisku a stratách
Emitenta
10.1 Finančné údaje o aktívach a pasívach, finančnej pozícii a zisku a stratách Emitenta
Vzhľadom k tomu, že Emitent je spoločnosťou s krátkou históriou, založenou v máji 2021 a do
dátumu schválenia tohto Základného prospektu nebude prevádzkovať žiadnu činnosť, vyhotovil
Emitent len Zahajovaciu rozvahu ku dňu 31.05.2021. Za týmto účelom podal Emitent v zmysle
Článku 18 Naradenia o prospekte žiadosť o zúžení prospektu. Zahajovacia rozvaha bola
vypracovaná v súlade s českými účtovnými štandardmi. Zahajovacia rozvaha je v tomto Základnom
prospekte zahrnutá odkazom, odkazy sú uvedené v časti „Informácie zahrnuté odkazom“.
Zahajovacia rozvaha bola overená Audítorom Emitenta, ktorý k Zahajovacej rozvahe vydal výrok
„bez výhrad“. Správa nezávislého audítora k Zahajovacej rozvahe je v tomto Základnom prospekte
zahrnutá odkazom v časti „Informácie zahrnuté odkazom“. Od dátumu posledného auditovaného
finančného výkazu do dátumu tohto Základného prospektu nedošlo, podľa najlepšieho vedomia
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Emitenta k žiadnej významnej negatívnej zmene vyhliadok Emitenta, a ani k významným zmenám
finančnej alebo obchodnej situácie Emitenta.

10.2 Vybrané finančné údaje
Nasledujúca tabuľka obsahuje vybrané finančné údaje Zahajovacej rozvahy. Údaje v nej obsiahnuté
je treba čítať v spojení s finančnými údajmi už obsiahnutými v tomto Základnom prospekte.
ZAHAJOVACIA ROZVAHA EMITENTA K 31.05.2021 (v tis. Kč)
AKTÍVA
Krátkodobé aktíva celkom

2 000

Peňažné prostriedky

2 000

PASÍVA

2 000

Vlastný kapitál celkom

2 000

Základný kapitál

2 000

Zahajovacia rozvaha je do tohto prospektu zahrnutá odkazom.
Audítor, Ing. Ondřej Krátký, číslo oprávnenia Komory Auditorů ČR 2437, zo spoločnosti kratkyaudit
s.r.o. so sídlom K nádraží 225, 664 59 Telnice, vykonal audit, na jeho základe bola spracovaná správa
nezávislého audítora, a overil Zahajovaciu rozvahu Emitenta ku dňu 31.05.2021 s výrokom:
„Podľa nášho názoru Zahajovacia rozvaha podáva verný a poctivý obraz aktív a pasív Spoločnosti k 31.
5. 2021 v súlade s českými účtovnými predpismi.“

10.3 Doplňujúce údaje
10.3.1 Zmena rozhodného účtovného dňa
U Emitenta nedošlo behom období, pre ktoré sa požadujú historické finančné údaje, ku zmene
rozhodného dňa.
10.3.2 Účtovné štandardy
Zahajovacia rozvaha Emitenta bola auditovaná externými audítormi v súlade s príslušnými
právnymi a účtovnými predpismi Českej republiky. Emitent pri zostavení Zahajovacej rozvahy
používa české účtovné štandardy, a to najmä vyhlášku č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
která provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
10.3.3 Zmena účtovného rámca
Emitent prehlasuje, že overená Zahajovacia rozvaha je prezentovaná a spracovaná formou
zlučiteľnou s rámcom účtovných štandardov, ktorý bude mať zverejnená účtovná závierka Emitenta
za rok 2021. Emitent neplánuje zmenu rámca účtovných štandardov.
10.3.4 Obsah overených finančných údajov
Overené historické finančné údaje obsahujú Zahajovaciu rozvahu.
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10.3.5 Vek finančných údajov
Emitent prehlasuje, že rozhodný deň posledného roku, kedy boli finančné údaje overené, nie je
starší ako 18 mesiacov od dátumu tohto Základného prospektu.
10.3.6 Predbežné a iné finančné údaje
Emitent ku dňu vyhotovenia tohto Základného prospektu nevyhotovil predbežnú účtovnú závierku.
10.3.7 Ďalšie údaje, ktoré boli overené audítormi
Tento Základný prospekt nečerpá zo žiadnych ďalších zdrojov, ktoré by overil audítor.
10.3.8 Zdroje neoverených údajov
Zdroje neoverených údajov neboli spracované.

11. Správne, súdne konanie a arbitráž
Emitent prehlasuje, že nie je účastníkom správneho, súdneho konania, ani arbitráže za obdobie
predošlých 12 mesiacov, ktoré by mohlo mať alebo malo vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovosť
Emitenta a/alebo Skupiny.

12. Významná zmena finančnej pozície Emitenta
Od dátumu vyhotovenia Zahajovacej rozvahy nedošlo k zmene finančnej pozície Skupiny.

13. Zhrnutie významných zmlúv uzatvorených Emitentom
Emitent k dátumu vyhotovenia tohoto Základného prospektu neuzatvoril žiadne zmluvy, ktoré
považuje za významné a ktoré by mohli viesť k vzniku záväzku alebo nároku ktoréhokoľvek člena
Skupiny takej povahy, aby bol podstatný pre schopnosť Emitenta plniť svoje záväzky voči držiteľom
Dlhopisov.
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IV. SPOLOČNÉ EMISNÉ PODMIENKY
Dlhopisy vydávané v rámci tohto Dlhopisového programu, ktoré sa riadia českým právom (spoločne ďalej
taktiež len „Dlhopisy“), sú vydávené podľa zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších
předpisů (ďalej len „Zákon o dlhopisoch“) zriadeného spoločnosťou Development EIP a.s., so sídlom
Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 108 65 250, zapísané v obchodnom registri vedenom
Městským soudem Praha, sp. zn. B 26348 (ďalej len „Emitent“). Na základe Dlhopisového programu je
Emitent oprávnený vydávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi jednotlivé emisie
dlhopisov (ďalej len „Emisie dlhopisov“ alebo „Emisie“). Celková menovitá hodnota všetkých vydaných a
nesplatených dlhopisov v rámci tohto Dlhopisového programu v predpokladanej celkovej menovitej
hodnote emisie do 500.000.000 Kč (slovom: päťsto tisíc korún českých), (ďalej len „Dlhopisy“).
Dlhopisový program je prvým dlhopisovým programom Emitenta a bol vydaný v roku 2021. Tento
základný prospekt bol vyhotovený dňa 20.12.2021 a údaje v ňom sú platné len k tomuto dni.
Tieto spoločné emisné podmienky (ďalej len „Spoločné emisné podmienky“) budú zhodným základom
pre všetky Emisie Dlhopisov vydávané v rámci Dlhopisového programu.
Tieto Spoločné emisné podmienky budú pre každú konkrétnu emisiu Dlhopisov vydanú v rámci
Dlhopisového programu upresnené Dodatkom dlhopisového programu, a budú spoločne s týmito
Spoločnými emisnými podmienkami tvoriť emisné podmienky konkrétnej Emisie. V tomto Dodatku
dlhopisového programu bude najmä upravené, ktorá z variant predpokladaných Spoločnými emisnými
podmienkami sa vo vzťahu k príslušnej Emisii uplatní, bude určená menovitá hodnota a počet Dlhopisov
tvoriacich danú Emisiu, dátum emisie Dlhopisov a spôsob ich vydania, výnos Dlhopisov danej Emisie a ich
emisný kurz, dátumy výplaty výnosov Dlhopisov a dátumy splatnosti ich menovitej hodnoty, ako aj ďalšie
podmienky Dlhopisov danej emisie, ktoré buď nie sú upravené v rámci Emisných podmienok, alebo budú
pre takú Emisiu upravené odlišne od Emisných podmienok.
Ktorékoľvek ustanovenie týchto Spoločných emisných podmienok môže byť Dodatkom dlhopisového
programu pre ktorúkoľvek Emisiu bližšie špecifikované či vylúčené.
Dlhopisom bude pridelený samostatný kód ISIN Centrálnym depozitárom, prípadne inou poverenou
osobou. Informácie o pridelených kódoch ISIN, prípadne o ďalších identifikujúcich údajoch vo vzťahu k
Dlhopisom budú uvedené v príslušnom Dodatku dlhopisového programu. V Dodatku dlhopisového
programu bude tiež uvedené, či Emitent požiada niektorého organizátora regulovaného trhu o prijatie
príslušnej Emisie dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom trhu, t. j. či učiní všetky kroky nutné k tomu,
aby Dlhopisy takejto Emisie boli cennými papiermi prijatými k obchodovaniu na regulovanom trhu. V
Dodatku dlhopisového programu môže byť rovnako uvedené, že Dlhopisy budú obchodované v
mnohostrannom obchodnom systéme alebo organizovanom obchodnom systéme alebo že nebudú
obchodované na žiadnom takomto trhu alebo systéme. V Dodatku dlhopisového programu bude ďalej
uvedené, či príslušná Emisia dlhopisov bude ponúkaná formou verejnej ponuky alebo nie. Pre odstránenie
pochybností platí, že termíny „regulovaný trh“ a „verejná ponuka“ majú ten význam, ktorý im je prisúdený
v Nariadení o prospekte.
Ak neurčí príslušný Dodatok dlhopisového programu inak, tak bude činnosť administrátora spojená s
výpočtami a výplatami úrokových či iných výnosov v súvislosti s Dlhopismi a splácaním menovitej
hodnoty Dlhopisov zaisťovať Emitent vlastnými silami. Emitent môže však pre konkrétnu emisiu poveriť
výkonom uvedenej činnosti administrátora s príslušným oprávnením k výkonu takejto činnosti, a to na
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základe zmluvy o správe emisie a obstarávaní platieb (ďalej len „Zmluva s administrátorom“), pričom táto
informácia bude uvedená v príslušnom Dodatku dlhopisového programu (ďalej len „Administrátor“).
Rovnopis Zmluvy s administrátorom, v prípade že bude uzatvorený, bude k dispozícii k nahliadnutiu
Vlastníkom dlhopisov (ako je tento pojem definovaný nižšie) a Vlastníkom kupónov, ak budú vydané,
spôsobom popísaným nižšie v týchto Spoločných emisných podmienkach.
ČNB vykonáva dohľad nad Emisiou dlhopisov a nad Emitentom v rozsahu právnych predpisov
upravujúcich verejnú ponuku cenných papierov (Dlhopisov).
ČNB posúdila Základný prospekt len z hľadiska úplnosti údajov v ňom obsiahnutých. ČNB pri schvaľovaní
Základného prospektu neposudzuje hospodárske výsledky ani finančnú situáciu Emitenta. ČNB
schválením Základného prospektu negarantuje budúcu ziskovosť Emitenta ani jeho schopnosť splatiť
výnosy a menovitú hodnotu Dlhopisov.

1. Všeobecná charakteristika Dlhopisov

1.1 Forma, podoba, menovitá hodnota a mena, druh
Dlhopisy v rámci tohto Dlhopisového programu môžu byť vydávané ako listinné cenné papiere vo forme
na rad (ďalej tiež len „listinné Dlhopisy“) alebo ako zaknihované cenné papiere (ďalej tiež len
„zaknihované Dlhopisy“), s tým že ich podoba bude stanovená v príslušnom Dodatku dlhopisového
programu.
V príslušnom Dodatku dlhopisového programu bude ďalej stanovený ISIN, menovitá hodnota Dlhopisov,
predpokladaná celková menovitá hodnota Dlhopisov, počet a číslovanie (v prípade, že bude relevantné),
mena Dlhopisov a prípadné právo Emitenta zvýšiť predpokladanú celkovú menovitú hodnotu Emisie
Dlhopisov.
Emitent je oprávnený vydať listinné Dlhopisy ako hromadné listiny nahradzujúce jednotlivé Dlhopisy. V
prípade, že budú Dlhopisy vydané ako hromadné listiny, má ich vlastník právo požiadať Emitenta o
nahradenie hromadných listín jednotlivými Dlhopismi. Žiadosť vlastníka o nahradenie hromadných listín
jednotlivými Dlhopismi musí byť Emitentovi doručená písomne. Emitent je povinný vyhovieť žiadosti
vlastníka do 30 dní od jej obdržania. Emitent je povinný písomne vyzvať vlastníka k prevzatiu
jednotlivých Dlhopisov. Dlhopisy budú vlastníkovi odovzdané v prípade navrátenia hromadnej listiny.
Emitent je oprávnený vydať Dlhopisy v nižšej celkovej menovitej hodnote Emisie dlhopisov, ako bola
predpokladaná celková menovitá hodnota Emisia Dlhopisov.
Emitent môže využiť právo vydať Dlhopisy vo vyššej celkovej menovitej hodnote Emisie Dlhopisov, ako
bola predpokladaná celková menovitá hodnota Emisia Dlhopisov, a to i po uplynutí lehoty pre úpis. V
takom prípade bude v príslušnom Dodatku dlhopisového program ustanovený limit prípadného
prekročenia predpokladanej celkovej menovitej hodnoty Emisie Dlhopisov.
Emitent v takom prípade určí dodatočnú lehotu pre úpis, ktorá skončí najneskôr v deň, ktorý je rozhodný
pre splatenie jednotlivých splátok menovitej hodnoty Dlhopisu alebo splatenie dlhopisu.
Názov každej Emisie Dlhopisov vydávané v rámci Dlhopisového programu bude uvedený v príslušnom
Dodatku dlhopisového programu.
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S Dlhopismi nebudú spojené žiadne predkupné ani výmenné práva ani žiadne zvláštne právo v zmysle
ustanovení § 6 odst. 1, písm. b) Zákona o dluhopisech.

1.2 Vlastníci dlhopisov; prevod Dlhopisov
1.2.1 Vlastníci dlhopisov
1.2.1.1 Vlastníci dlhopisov v zaknihovanej podobe
Vlastníkom Dlhopisu vydaného v zaknihovanej podobe je osoba, na ktorej účte vlastníka je Dlhopis
evidovaný v evidencii vedenej Centrálnym depozitárom, alebo v evidencii inej osoby oprávnenej alebo
poverenej vedením evidencie zaknihovaných cenných papierov alebo ich časti v súlade s právnymi
predpismi Českej republiky, poprípade v inej zákonom stanovenej evidencii vlastníkov zaknihovaných
cenných papierov v Českej republike, ktorá by tieto evidencie nahradila (ďalej tiež len „Vlastník
dlhopisov“). Pokiaľ zákon alebo rozhodnutie súdu doručené Emitentovi na adresu Určenej prevádzky
(ako je tento pojem definovaný ďalej) nestanoví inak, bude Emitent, alebo Administrátor, ak je pre danú
Emisiu poverený, pokladať každého Vlastníka zaknihovaných dlhopisov za ich oprávneného vlastníka ve
všetkých ohľadoch a uskutočňovať mu platby v súlade s týmito Emisnými podmienkami a príslušným
Dodatkom dlhopisového programu. Osoby, ktoré budú Vlastníkmi dlhopisov a ktoré nebudú z
akýchkoľvek dôvodov zapísane v evidencii Centrálneho depozitára, sú povinné o tejto skutočnosti a z
titulu nadobudnutia vlastníctva k Dlhopisom neodkladne informovať Emitenta, a to prostredníctvom
oznámenia doručeného do Určenej prevádzky (ako je tento pojem definovaný ďalej). Obdobné platí tiež
pre vlastníkov Kupónov, ak sú vydávané (ďalej tiež len „Vlastník kupónov“).
K prevodu zaknihovaných Dlhopisov dochádza zápisom tohto prevodu na účte vlastníka v Centrálnom
depozitári v súlade s platnými právnymi predpismi a predpismi Centrálneho depozitára. V prípade
zaknihovaných Dlhopisov evidovaných v Centrálnom depozitári na účte zákazníka dochádza k prevodu
týchto zaknihovaných Dlhopisov zápisom prevodu na účte zákazníka v súlade s platnými právnymi
predpismi a predpismi Centrálneho depozitára s tým, že majiteľ účtu zákazníka je povinný neodkladne
zapísať tento prevod na účet vlastníka, a to k okamihu zápisu na účet zákazníka. Obdobné platí tiež pre
prevoditeľnosť Kupónov, ak sú vydávané.
1.2.1.2 Vlastníci dlhopisov v listinnej podobe
Vlastníkom Dlhopisu vydaného v listinnej podobe je osoba, ktorá je uvedená v zozname vlastníkov
Dlhopisov vedeným Emitentom (ďalej tiež len „Vlastník dlhopisov“). V prípade, že bude pre konkrétnu
Emisiu Dlhopisov určený Administrátor, bude táto povinnosť zverená jemu. Pokiaľ zákon alebo
rozhodnutie súdu doručené Emitentovi na adresu Určenej prevádzky (ako je tento pojem definovaný
ďalej) nestanoví inak, budú Emitent, alebo Administrátor pokladať každého Vlastníka listinných dlhopisov
za ich oprávneného vlastníka vo všetkých ohľadoch a uhrádzať mu platby v súlade s týmito Emisnými
podmienkami a príslušným Dodatkom dlhopisového programu. Osoby, ktoré budú Vlastníkmi dlhopisov a
ktoré nebudú z akýchkoľvek dôvodov zapísané v zoznamu Vlastníkov dlhopisov, sú povinný o tejto
skutočnosti a titulu nadobudnutia vlastníctva k Dlhopisom neodkladne informovať Emitenta, a to
prostredníctvom oznámenia doručeného na Určenú prevádzku (ak je tento pojem definovaný ďalej).
Obdobné platí tiež pre vlastníkov Kupónov, ak sú vydávané (ďalej tiež len „Vlastník kupónov“).
K prevodu listinných Dlhopisov dochádza ich odovzdaním nadobúdateľovi a vyznačením rubopisu v
prospech nadobúdateľa, ktorý musí byť bezpodmienečný a nadobúda tým všetky práva s listinnými
Dlhopismi spojená. V rubopise listinného Dlhopisu je nutne uviesť údaje nutné k jednoznačnej identifikácii
osoby, na ktorú sa listinný Dlhopis prevádza, a deň prevodu listinného Dlhopisu. K účinnosti prevodu
Dlhopisu voči Emitentovi sa vyžaduje predloženie Dlhopisu s nepretržitou radou rubopisov alebo iný
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dôkaz o tom, že príslušná osoba je Vlastníkom dlhopisu. Voči Emitentovi je takýto prevod účinný až
zápisom o zmene Vlastníka dlhopisu do zoznamu Vlastníkov dlhopisov. Akákoľvek zmena v zozname
Vlastníkov dlhopisov sa považuje za zmenu uskutočnenú až v priebehu príslušného dňa, t. j. nie je možné
uskutočniť zmenu v zozname Vlastníkov dlhopisov s účinnosťou k začiatku dňa, ku ktorému je zmena
uskutočňovaná.
1.2.2 Prevoditeľnosť Dlhopisov
Prevoditeľnosť vlastníckeho práva k Dlhopisom nie je obmedzená.
1.2.3 Oddelenie práva na výnos
Pokiaľ nie je v Dodatku dlhopisového programu stanovené inak, oddelenie práva na výnos z Dlhopisov
vydaných v rámci Dlhopisového programu formou vydania kupónov (ďalej tiež len „Kupóny“), s ktorými
je spojené právo na výplatu výnosu, sa vylučuje. V prípade, že budú Kupóny vydané, budú vydané
v rovnakej podobe ako Dlhopisy príslušnej Emisie.

2. Dátum a spôsob Emisie dlhopisov
2.1 Emisný kurz
Emisný kurz všetkých Dlhopisov vydaných k Dátumu Emisie aj po Dátume Emisie bude uvedený v
Dodatku dlhopisového programu. Tam, kde je to relevantné, bude k čiastke emisného kurzu akýchkoľvek
Dlhopisov vydaných po Dátume Emisie ďalej pripočítaný odpovedajúci alikvotný úrokový výnos.
2.2 Dátum emisie; lehota pre úpis; Dodatočná lehota pre úpis
Dátum emisie každej emisie Dlhopisov a Lehota pre úpis emisie dlhopisov budú uvedené v príslušnom
Dodatku dlhopisového programu. Pokiaľ Emitent nevydá k Dátumu emisie všetky Dlhopisy tvoriace
príslušnú emisiu Dlhopisov, môže zostávajúce Dlhopisy vydať kedykoľvek v priebehu Lehoty pre úpis
emisie dlhopisov, a to i postupne (v tranži). Emitent má právo v priebehu Lehoty pre úpis emisie
dlhopisov vydať Dlhopisy vo vyššej celkovej menovitej hodnote emisie Dlhopisov, ako bolo predpokladaná
celková menovitá hodnota emisie Dlhopisov, pokiaľ Doplnok dlhopisového programu toto právo Emitenta
nevylúči. Emitent má právo stanoviť dodatočnú lehotu pro úpis emisie dlhopisov (ďalej len „Dodatočná
lehota pre úpis emisie dlhopisov“) a v tejto lehote (i) vydať Dlhopisy až do predpokladanej celkovej
menovitej hodnoty príslušnej emisie Dlhopisov, a/alebo (ii) vydať Dlhopisy vo vyššej celkovej menovitej
hodnote emisie, ako bola predpokladaná celková menovitá hodnota príslušnej emisie Dlhopisov, a to i po
uplynutí Lehoty pre úpis emisie dlhopisov. Emitent je rovnako oprávnený vydať Dlhopisy i v menšej
celkovej menovitej hodnote, ako je predpokladaná celková menovitá hodnota príslušnej emisie Dlhopisov.
Dodatočná Lehota pre úpis emisie dlhopisov skončí vždy najneskôr v Rozhodný deň pre splácanie
menovitej hodnoty Dlhopisov danej emisie v prípade zaknihovaných Dlhopisov, resp. v Deň konečnej
splatnosti dlhopisov v ostatných prípadoch.
Bez zbytočného odkladu po uplynutí Lehoty pre úpis emisie dlhopisov alebo prípadnej Dodatočnej Lehoty
pre úpis emisie dlhopisov, oznámi Emitent Vlastníkom dlhopisov spôsobom stanoveným v článku 12.
týchto Emisných podmienok celkovú menovitú hodnotu všetkých vydaných Dlhopisov tvoriacich
príslušnú emisiu Dlhopisov. Túto skutočnosť Emitent uverejní rovnakým spôsobom, akým uverejnil
emisné podmienky danej emisie Dlhopisov.
Pre účely tohto článku znamená „Dátum emisie“ dátum označujúci prvý deň, kedy môže dôjsť k vydaniu
Dlhopisov príslušnej emisie prvému nadobúdateľovi a ktoré je ustanovené v príslušnom Dodatku
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dlhopisového programu a „Lehota pre úpis emisie dlhopisov“ lehotu pre úpis emisie Dlhopisov, ktorá je
stanovená v príslušnom Dodatku dlhopisového programu.

2.3 Spôsob a miesto úpisu Dlhopisov, spôsob a lehota odovzdania Dlhopisov a spôsob a miesto
splácania emisného kurzu upísaného dlhopisu
Spôsob a miesto úpisu Dlhopisov jednotlivej emisie Dlhopisov vydané v rámci tohto Dlhopisového
programu, vrátane údajov o osobách, ktoré sa podieľajú na zabezpečení vydávania Dlhopisov, ako aj
spôsob a lehota odovzdania Dlhopisov a spôsob a miesto splácania emisného kurzu upísaného Dlhopisu,
budú stanovené v príslušnom Dodatku dlhopisového programu.

3. Status Dlhopisov
3.1 Status nepodriadených Dlhopisov
Vlastník dlhopisov nadobudnutím vlastníckeho práva k akýmkoľvek Dlhopisom neodvolateľne uznáva ich
status, tak ako je uvedené nižšie, a súhlasí s ním.
Dlhopisy (a všetky Emitentove dlhy voči Vlastníkom dlhopisov vyplývajúcich z Dlhopisov) zahrňujú
priame, všeobecné, nepodmienené a nepodriadené dlhy Emitenta, ktoré sú a budú čo do poradia ich
uspokojenia rovnocenné (pari passu) ako medzi sebou navzájom, tak aj rovnocenné voči všetkým ďalším
súčasným i budúcim nepodriadeným a nezaisteným dlhom Emitenta, s výnimkou tých dlhov Emitenta, u
ktorých stanoví inak kogentné ustanovenie právnych predpisov. Emitent sa zaväzuje zachádzať za
rovnakých podmienok so všetkými Vlastníkmi dlhopisov rovnakej Emisie dlhopisov rovnocenne.
3.2 Status podriadených Dlhopisov
V prípade, že budú niektoré Dlhopisy v rámci Dlhopisového programu vydané ako podriadené Dlhopisy,
budú záväzky z týchto Dlhopisov predstavovať priame, nepodmienené a nezaistené záväzky Emitenta,
podriadené v zmysle Zákona o dlhopisoch, ktoré sú a budú čo do poradia ich uspokojenia rovnocenné
(pari passu) medzi sebou navzájom.
V prípade (i) vstupu Emitenta do likvidácie alebo (ii) vydania rozhodnutí o úpadku Emitenta, bude
pohľadávka odpovedajúca právam s týmto Dlhopisom spojeným uspokojená až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok, s výnimkou pohľadávok, ktoré sú viazané rovnakou alebo obdobnou podmienkou
podriadenosti. Pohľadávky zo všetkých podriadených Dlhopisov a ostatných pohľadávok, ktoré sú viazané
rovnakou alebo obdobnou podmienkou podriadenosti, sa uspokojujú podľa ich poradia.
Zápočet pohľadávky veriteľa z podriadeného Dlhopisu proti jeho záväzkom voči Emitentovi nie je
prípustné.

4. Rating
Emitentovi nebolo udelené ohodnotenie finančnej spôsobilosti (rating) žiadnou ratingovou agentúrou, ani
sa neočakáva, že pre účely tohto Dlhopisového programu bude ohodnotenie finančnej spôsobilosti (rating)
Emitenta udelené.
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Informácie o prípadnom ohodnotení finančnej spôsobilosti (rating) Dlhopisov budú uvedené v príslušnom
Dodatku dlhopisového programu pre konkrétnu emisiu dlhopisov.

5. Povinnosti Emitenta
5.1 Povinnosť Emitenta splatiť dlh
Emitent dlží menovitú hodnotu každého Dlhopisu jeho vlastníkovi a pomerný úrokový výnos, a zaväzuje
sa vyplácať mu určené úrokové výnosy a splatiť menovitú hodnotu Dlhopisu, v súlade s týmito Emisnými
podmienkami v znení Dodatku dlhopisového programu a Zákonom o dlhopisoch.
5.2 Informačná povinnosť
Emitent sa zaväzuje, že do doby splnenia všetkých dlhov vyplývajúcich z Dlhopisov v súlade s Emisnými
podmienkami bude riadne a včas, a to v zákonných lehotách, uverejňovať svoje ročné finančné výkazy a
plniť ďalšie informačné povinnosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi. Emitent bude tieto svoje
zákonné povinnosti plniť taktiež po splatení všetkých dlhov vyplývajúcich z Dlhopisov.
5.3 Prednosť úhrady dlhu z Dlhopisov
Vlastník dlhopisu má právo na prednostnú výplatu splatnej pohľadávky voči Emitentovi vzniknutej v
súvislosti s vlastníctvom Dlhopisu. Emitent sa zaväzuje, že nevyplatí akúkoľvek dividendu alebo iný podiel
na zisku alebo podiel na základnom kapitále svojim akcionárom, či už v hotovosti alebo inak, alebo
neuskutoční akúkoľvek inú platbu alebo výplatu (či už formou odkupu, nadobudnutia alebo inak) vo
vzťahu ku svojej majetkovej účasti, a to až do okamihu splatenia všetkých už splatených záväzkov
plynúcich z Dlhopisov. Obmedzenie podľa tohto odstavca sa nevzťahuje na transakcie bez vplyvu na
hotovosť, napr. zápočet dividendy proti pohľadávke voči akcionárovi a pod.
5.4 Povinnosť zdržať sa založenia zabezpečenia
Emitent sa zaväzuje, že do splnenia všetkých svojich peňažných dlhov vzniknutých v súvislosti s týmto
Dlhopisovým programom, v súlade s týmito Spoločnými emisnými podmienkami nezriadi ani neumožní
zriadenie žiadneho práva tretej osoby k zaisteniu akýchkoľvek Dlhov Emitenta, ktoré by obmedzili práva
Emitenta k jeho súčasnému alebo budúcemu majetku („Zaisťovacie práva voči Emitentovi“), pokiaľ
najneskôr súčasne so zriadením takéhoto zaisťovacieho práva nezaistí, aby jeho dlhy vyplývajúce z
Dlhopisov boli zaistené rovnocenne s takto zaisťovanými Dlhmi Emitenta.
„Dlh Emitenta“ pre účely týchto Emisných podmienok znamená akýkoľvek peňažný dlh Emitenta
vyplývajúci z (i) bankových alebo iných úverov a pôžičiek, a k ich náležitému príslušenstvu, (ii) všetkých
ostatných foriem dlhového financovania, (iii) swapových zmlúv, termínovaných menových a úrokových
obchodov a ostatných derivátov a (iv) akéhokoľvek ručení poskytnutých Emitentom; pri určení Dlhu
Emitenta sa však neprihliada k akémukoľvek dlhu Emitenta, ktorý vznikol za účelom splatenia dlhov
Emitenta z Dlhopisov.
5.5 Úrokové krytie pri poskytovaní financovania Emitentom
Emitent sa zaväzuje, že v prípade financovania poskytnutého Emitentom akejkoľvek tretej osobe alebo
spoločnosti zo Skupiny nebude priemerná úroková sadzba financovania nižšia než súčet úrokového
výnosu Dlhopisov a marže 0,10 % p. a.
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6. Výnos z Dlhopisov
6.1 Dlhopisy s pevným úrokovým výnosom
Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou stanovenou v Konečných podmienkach, resp. pevnými
úrokovými sadzbami uvedenými pre jednotlivé Výnosové obdobia v príslušných Konečných podmienkach.
6.1.1 Dátum začiatku prvého výnosového obdobia
„Dátumom začiatku prvého výnosového obdobia“ je dátum emisie. Výnos bude narastať rovnomerne
od Dátumu začiatku prvého výnosového obdobia (vrátane tohto dňa) do dátumu konca výnosového
obdobia tak, ako je stanovené v Dodatku dlhopisového programu (ďalej len „Výnosové obdobia“), a
následne vždy odo dňa nasledujúceho po dátume konca výnosového obdobia do konca Výnosového
obdobia tak, ako je stanovené v Dodatku dlhopisového programu, až do Dňa konečnej splatnosti, a to pri
stanovenej úrokovej sadzbe stanovené v Dodatku dlhopisového programu.
6.1.2 Deň výplaty úrokov
Úrokový výnos za každé Výnosové obdobie je splatný spätne do 15 kalendárnych dní po skončení
Výnosového obdobia, v súlade s týmito Spoločnými emisnými podmienkami (ďalej len „Deň výplaty
úrokov“). Vo vzťahu ku každému jednotlivému Dlhopisu bude úrokový výnos stanovený pre každé
Výnosové obdobie zaokrúhlený na základe matematických pravidiel na dve desatinné miesta podľa
tretieho desatinného miesta. Výnosové obdobie môže byť ročné, polročné, štvrťročné, alebo mesačné.
Výnosové obdobie pre konkrétnu Emisiu dlhopisov bude stanovené v Dodatku dlhopisového programu.

6.1.3 Dátum splatnosti
Dlhopisy prestanú byť úročené Dátumom splatnosti dlhopisov, ibaže by po splnení všetkých podmienok a
náležitostí bolo splatenie dlžnej čiastky Emitentom neoprávnene zadržané alebo odmietnuté po dobu viac
ako pätnásť Pracovných dní (ďalej len „Technická lehota“). V takom prípade bude po uplynutí Technickej
lehoty naďalej nabiehať úrokový výnos pri úrokovej sadzbe stanovenej zákonom pre úrok z omeškania až
do dňa, kedy Vlastníkom dlhopisov budú vyplatené všetky k tomu dňu splatné čiastky. Výšku úroku z
omeškania stanovuje nariadenie vlády č. 351/2013 Sb. Podľa tohto nariadenia úrok z omeškania
odpovedá ročne výške repo sadzby stanovenej Českou národnou bankou pre prvý deň kalendárneho
polroka, v ktorom došlo k omeškaniu, zvýšenej o 8 percentuálnych bodov. Počnúc 06.08.2021 je podľa
tejto metodiky sadzba ročného úroku z omeškania rovná 8,75 %.
Čiastka úrokového výnosu jedného Dlhopisu za každé obdobie jedného bežného roku sa stanoví ako
násobok menovitej hodnoty tohto Dlhopisu (poprípade jej nesplatenej časti, pokiaľ nie je menovitá
hodnota splatná jednorazovo) a príslušnej úrokovej sadzby (vyjadrené desatinným číslom). Čiastka
úrokového výnosu jedného Dlhopisu za akékoľvek obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok sa stanoví
ako násobok menovitej hodnoty takého Dlhopisu (poprípade jej nesplatenej časti, pokiaľ nie je menovitá
hodnota splatná jednorazovo), príslušnej úrokovej sadzby (vyjadrené desatinným číslom) a príslušného
Zlomku dní, podľa konvencie úročenia stanovené v príslušnom Dodatku dlhopisového programu.
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6.1.4 Zlomok dní
„Zlomok dní“ znamená pre účely výpočtu úroku z Dlhopisov pre obdobie kratšie ako jeden rok: (a) ak je v
príslušnom Dodatku dlhopisového programu ako Zlomok dní uvedená úroková konvencia „Skutočný počet
dní/Skutočný počet dní“, resp. „Act/Act“, podiel skutočného počtu dní v období, za ktoré je úrok
stanovený, a čísla 365 (alebo v prípade, kedy akákoľvek časť obdobia, za ktoré je úrok stanovený, spadá
do prestupného roku, tak súčet (i) skutočného počtu dní v tej časti obdobia, za ktoré je úrok stanovený,
ktoré spadá do prestupného roku, vydeleného číslom 366 a (ii) skutočného počtu dní v tej časti obdobia,
za ktoré je úrok stanovený, ktoré spadá do neprestupného roku, vydeleného číslom 365);
(a) ak je v príslušnom Dodatku dlhopisového programu ako Zlomok dní uvedená úroková konvencia
„Skutočný počet dní/365 alebo Act/365“, podiel skutočného počtu dní za obdobie, za ktoré je úrok
stanovený, a čísla 365;
(b) ak je v príslušnom Dodatku dlhopisového programu ako Zlomok dní uvedená úroková konvencia
„Skutočný počet dní/360“ alebo „Act/360“, podiel skutočného počtu dní za obdobie, za ktoré je úrok
stanovený, a čísla 360;
(c) ak je v príslušnom Dodatku dlhopisového programu ako Zlomok dní uvedená úroková konvencia
„30/360“ alebo „360/360“, podiel počtu dní za obdobie, za ktoré je úrok stanovený, a čísla 360 (kde počet
dní je stanovený na báze roku o 360 dňoch, rozdeleného do 12 mesiacov po 30 dňoch, pričom ale v
prípade, že (i) poslední deň období, za ktorú je úrok stanovený, pripadá na 31. deň v mesiaci a súčasne
prvý deň tohto obdobia je iný ako 30. alebo 31. deň v mesiaci, nebude počet dní v mesiaci, na ktorý 31. deň
pripadá posledný deň obdobia, krátený na 30 dní alebo (ii) pripadá posledný deň obdobia, za ktoré je úrok
stanovený, na február, ak nebude február predĺžený na mesiac o 30 dňoch);
(d) ak je v príslušnom Dodatku dlhopisového programu ako Zlomok dní uvedená úroková konvencia
„30E/360“ alebo „BCK Standard 30E/360“, podiel počtu dní za obdobie, za ktoré je úrok stanovený, a čísla
360 (kde počet dní je stanovený na báze roku o 360 dňoch, rozdeleného do 12 mesiacov po 30 dňoch a
celé obdobie kalendárneho roku).

7. Splatenie a odkúpenie Dlhopisov
7.1 Konečné splatenie
Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov Emitentom alebo k odkúpeniu Dlhopisov Emitentom a
ich zániku, ako je stanovené nižšie, bude celá menovitá hodnota Dlhopisov splatená jednorazovo ku dňu
konečnej splatnosti Dlhopisov, ako je tento deň označený v príslušných Konečných podmienkach (ďalej
len „Deň konečnej splatnosti dlhopisov“), a to do 15 kalendárnych dní, v súlade s týmito Emisnými
podmienkami a v súlade zo Zmluvou s administrátorom, ak bude táto uzavretá. Ak nie je v príslušných
Konečných podmienkach stanovené, že sa jedná o Dlhopisy s postupným splácaním menovitej hodnoty v
splátkach (Amortizované Dlhopisy), tak bude celá menovitá hodnota Dlhopisov splatená jednorazovo ku
Dňu konečnej splatnosti dlhopisov.
7.1.1 Amortizované dlhopisy
Menovitá hodnota Dlhopisov označených v príslušnom Dodatku dlhopisového programu ako
amortizované Dlhopisy bude splácaná postupne v splátkach, t. j. nie jednorazovo.
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Splácanie menovitej hodnoty bude rozvrhnuté do takého počtu splátok, ktorý odpovedá počtu
Výnosových období týchto Dlhopisov.
Príslušná splátka menovitej hodnoty bude splatná vždy spolu s výnosom Dlhopisov v Deň výplaty úrokov
príslušného Výnosového obdobia.
Výška všetkých čiastkových splátok menovitej hodnoty bude spolu s uvedením ich príslušného Dňa
výplaty uvedená v splátkovom kalendári, ktorý bude tvoriť súčasť príslušného Dodatku dlhopisového
programu. V prípade relevantnosti, bude tento splátkový kalendár obsahovať tiež čiastku výnosu splatnú
spolu so splátkou príslušnej časti menovitej hodnoty.
7.2 Predčasné splatenie z rozhodnutia Emitenta
Ak nie je v Dodatku dlhopisového programu stanovené inak, je Emitent oprávnený na základe svojho
rozhodnutia učiniť Dlhopisy danej emisie predčasne splatnými, a to oznámením Vlastníkom dlhopisov o
predčasnej splatnosti. Rozhodnutí o predčasnej splatnosti sa vzťahuje vždy len ku konkrétnej emisii
dlhopisov.
Oznámenie Emitenta o predčasnej splatnosti Dlhopisov musí obsahovať určenie dňa, ku ktorému sa
Dlhopisy stanú predčasne splatnými (ďalej len „Deň predčasnej splatnosti dlhopisov“) a musí byť
oznámené Vlastníkom spôsobom pre oznamovanie podľa týchto Emisných podmienok, aspoň 30 dní pred
týmto Dňom predčasnej splatnosti dlhopisov.
Oznámenie Emitenta o predčasnej splatnosti Dlhopisov je neodvolateľné a zaväzuje Emitenta k
predčasnému splateniu všetkých Dlhopisov danej emisie v súlade s týmito Spoločnými emisnými
podmienkami a príslušnými Konečnými podmienkami.
Ak bolo rozhodnuté o predčasnej splatnosti konkrétnej emisie, budú Dlhopisy danej emisie Emitentom
splatené v doposiaľ nesplatenej časti menovitej hodnoty Dlhopisov spolu s dosiahnutým a doposiaľ
nevyplateným úrokom.
Pokiaľ k Dlhopisom danej emisie boli vydané Kupóny, musia byť vrátené spolu s každým Dlhopisom i
všetky k nemu náležiace Kupóny, ktoré ešte nie sú splatné, inak sa Hodnota nevráteného Kupónu odpočíta
od čiastky splatnej tomuto Vlastníkovi Dlhopisu a bude vyplatená vlastníkovi Kupónu, avšak len proti
navráteniu príslušného Kupónu. Všetky Kupóny náležiace k Dlhopisom, ktoré nie sú spolu s Dlhopismi
vrátené, sa stávajú splatnými ku rovnakému dňu ako všetky Dlhopisy, a to v Hodnote nevráteného
kupónu. Hodnotou nevráteného kupónu sa rozumie pomerná časť úrokového rastu výnosu na predčasne
splatených Dlhopisoch od Dátumu emisie (vrátane tohto dňa) do Dňa predčasného splatenia Dlhopisov
(okrem tohto dňa).
7.3 Predčasné splatenie z rozhodnutia Vlastníkov dlhopisov
Konečné podmienky môžu stanoviť, že Dlhopisy sú splatné na žiadosť Vlastníka dlhopisov pred dňom ich
splatnosti. V takom prípade nebude mať vlastník Dlhopisu právo na pomerný úrokový výnos za dané
výnosové obdobie, do ktorého bude spadať dátum predčasnej splatnosti (s výnimkou situácie, kedy
Emitent odloží dátum požadovanej splatnosti – viď nižšie). Vlastník dlhopisov bude povinný svoje
rozhodnutie o predčasnom splatení Dlhopisov oznámiť písomne Emitentovi najneskôr deväťdesiat dní
pred dňom požadovaného splatenia. Emitent môže v Dodatku dlhopisového programu určiť, že predčasné
splatenie na žiadosť Vlastníka dlhopisov bude spoplatnené výstupným poplatkom a že žiadosť bude
Vlastník Dlhopisu môcť podať až po uplynutí určitej doby od Dátumu emisie alebo iného dátumu
určeného v Dodatku dlhopisového programu.
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Emitent sa zaväzuje v prípade, že Dodatok dlhopisového programu možnosť predčasného splatenia na
žiadosť Vlastníka dlhopisu povolí, v súlade s týmto ustanovením o predčasnej splatnosti uspokojiť žiadosť
Vlastníkov dlhopisov o predčasné splatenie až do celkovej výšky 100.000,- Kč u jedného Vlastníka
dlhopisov alebo ekvivalentu v inej mene, v ktorej bude Dlhopis v súladu s Konečnými podmienkami
denominovaný, predčasne jednorazovo vyplatenej istiny. V prípade, že celková vyplatená čiastka podľa
tohto ustanovenia od dátumu Emisie presiahne u jedného Vlastníka dlhopisu 100.000,- Kč alebo
ekvivalentu v inej mene, v ktorej bude Dlhopis v súladu s Konečnými podmienkami denominovaný, je
Emitent oprávnený v záujme ochrany svojej platobnej schopnosti a svojich veriteľov odložiť dátum
splatnosti požadovanej Vlastníkom dlhopisov a deň splatnosti určiť odlišne odo dňa požadovaného
splatenia. Dátum splatnosti v tomto prípade bude Emitentom určený najneskôr Dňom konečnej splatnosti
dlhopisov. Túto splatnosť je Emitent povinný stanoviť nediskriminačne pre všetkých žiadateľov tak, aby
Emitentom určený odložený dátum splatnosti reflektoval (okrem požiadavky ochrany platobnej
schopnosti a veriteľov Emitenta) rovnako poradie pôvodne požadovanej splatnosti jednotlivých
žiadateľov. Emitent odloží dátum splatnosti vždy tak, aby spadalo na posledný deň výnosového obdobia
alebo dátum konečnej splatnosti Dlhopisu, Vlastník dlhopisu v takom prípade bude mať nárok na celý
úrokový výnos za všetky dané uplynulé výnosové obdobia v súlade s Emisnými podmienkami. Takto
odložený dátum splatnosti nemôže Emitent odložiť.
V prípade, že vyplatená čiastka podľa tohto ustanovenia zatiaľ nepresiahla 100.000,- Kč alebo ekvivalentu
v inej mene, v ktorej bude Dlhopis v súlade s Konečnými podmienkami denominovaný, a táto hranica teda
nebola ešte dosiahnutá pri podaní žiadosti vlastníka dlhopisu o predčasné splatenie, ale pri uspokojení
tejto žiadosti by táto čiastka bola dosiahnutá, postupuje Emitent obdobne, teda je oprávnený stanoviť
dátum predčasnej splatnosti odlišne od dátumu požadovaného.
V prípade, že sa Emitent rozhodne z dôvodu ochrany platobnej schopnosti a/alebo veriteľov odložiť
požadovanú splatnosť Dlhopisu, oznámi túto skutočnosť spoločne s určeným dátumom splatnosti
žiadateľovi do desiatich (10) pracovných dní od doručenia žiadosti. Toto oznámenie Emitent zašle
Vlastníkovi dlhopisu buď prostredníctvom doručovacích služieb alebo prostredníctvom e-mailu. V
prípade Dlhopisov v listinnej podobe je Vlastník dlhopisu v prípade predčasnej splatnosti z rozhodnutia
Vlastníka dlhopisu povinný odovzdať Dlhopis Emitentovi najneskôr tridsať (30) dní pred dátum
predčasnej splatnosti. Možnosť disponovať s Dlhopismi, u ktorých bolo zažiadané o predčasné splatenie z
rozhodnutia Vlastníka dlhopisu nie je v dôsledku zažiadania o predčasné splatenie žiadnym spôsobom
obmedzená.
7.4 Domnienka splatenia
Ak je pre danú emisiu určený Administrátor, tak v prípade, že Emitent uhradí Administrátorovi celú
čiastku menovitej hodnoty Dlhopisov a celú čiastku pokračujúcich úrokových výnosov, ktoré budú splatné
v súlade s týmito Emisnými podmienkami a príslušným Dodatkom dlhopisového programu, potom budú
tieto Dlhy pre účely článku 5. týchto Emisných podmienok považované za plne splatené ku dňu pripísania
príslušných čiastok na príslušný účet Administrátora.
7.5 Disponovanie s prostriedkami na účte u Administrátora
Ak je pre danú emisiu určený Administrátor, tak s prostriedkami, ktoré Emitent uhradí na účet u
Administrátora za účelom výplaty úrokového výnosu z Dlhopisov alebo splatenia menovitej hodnoty
Dlhopisov nie je Emitent oprávnený disponovať (s výnimkou úrokových výnosov z nich) a Administrátor
je v súlade s týmito Emisnými podmienkami použije k výplate Vlastníkom dlhopisov.
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8. Platby
8.1 Mena platieb
Emitent sa zaväzuje vyplácať úrokový výnos a splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov výlučne v mene, v
ktorej je v príslušných Konečných podmienkach denominovaná menovitá hodnota Dlhopisov. Úrokový
výnos (pokiaľ je relevantný) bude vyplácaný Vlastníkom dlhopisov alebo Vlastníkom kupónov (ak sú
vydávané) a menovitá hodnota Dlhopisov bude splatená Vlastníkom dlhopisov za podmienok stanovených
týmito Emisnými podmienkami v znení príslušných Konečných podmienok a príslušnými právnymi
predpismi Českej republiky účinnými v dobe prevedenia príslušnej platby a v súlade s nimi.
V prípade, že akákoľvek mena alebo národná menová jednotka, v ktorej sú Dlhopisy denominované
a/alebo v ktorej majú byť v súlade s príslušnými Konečnými podmienkami uskutočňované platby v
súvislosti s Dlhopismi, zanikne a bude nahradená menou EUR, bude (i) denominácia týchto Dlhopisov
zmenená na EUR, a to v súlade s platnými právnymi predpismi, a (ii) všetky peňažné záväzky z týchto
Dlhopisov budú automaticky a bez ďalšieho oznámenia Vlastníkom dlhopisov splatné v EUR, pričom ako
zmenný kurz predmetnej meny alebo národnej menovej jednotky na EUR bude použitý oficiálny kurz (t. j.
pevný prepočtový koeficient) v súlade s platnými právnymi predpismi. Takéto nahradenie príslušnej
meny alebo národnej menovej jednotky (i) sa v žiadnom ohľade nedotkne existencie záväzkov Emitenta
vyplývajúcich z Dlhopisov alebo ich vymožiteľnosti a (ii) pre vylúčenie pochybností nebude považované
ani za zmenu týchto Emisných podmienok alebo Konečných podmienok príslušných Dlhopisov ani za
Prípad neplnenia dlhov podľa týchto Emisných podmienok.
8.2 Deň výplaty
Výplaty úrokových výnosov a splatenia menovitej hodnoty Dlhopisov budú Emitentom vykonávané k
dátumom uvedeným v týchto Emisných podmienkach a v príslušných Konečných podmienkach (každý
takýto deň podľa zmyslu ďalej len „Deň výplaty úrokov“ alebo „Deň konečnej splatnosti dlhopisov“
alebo „Deň predčasnej splatnosti dlhopisov“ alebo každý z týchto dní len „Deň výplaty“). Emitent bude
výplaty vykonávať sám, alebo prostredníctvom Administrátora, ak je pre danú emisiu určený.
Pokiaľ by akýkoľvek Deň výplaty pripadol na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, pripadne takýto Deň
výplaty na ten Pracovný deň, ktorý je najbližšie následujúcemu Pracovnému dňu, pričom Emitent nebude
povinný platiť úrok alebo akékoľvek iné dodatočné čiastky za akýkoľvek časový odklad vzniknutý v
dôsledku takéhoto posunu.
„Pracovným dňom“ sa pre účely týchto Spoločných emisných podmienok rozumie (a) pre Dlhopisy
denominované v českých korunách akýkoľvek deň, kedy sú otvorené banky v Českej republike a sú
vykonávané prevody medzibankovných obchodov v českých korunách, (b) pre Dlhopisy denominované v
EUR akýkoľvek deň, kedy sú otvorené banky v Českej republike a sú vykonávané prevody devízových
obchodov a kedy je zároveň otvorený pre vysporiadanie obchodov systém TARGET a (c) pre Dlhopisy
denominované v inej mene ako v českých korunách alebo v EUR ktorýkoľvek deň, kedy sú otvorené banky
a sú vykonávané prevody devizových obchodov v Českej republike a v hlavnom Finančnom centre pre
menu, v ktorej sú Dlhopisy denominované.

8.3 Určenie práva na obdržanie výplaty súvisiacej s Dlhopismi
8.3.1 Listinné Dlhopisy
V prípade, že nedošlo k oddeleniu práva na výnos z Dlhopisu, budú oprávnenými osobami, ktorým bude
Emitent vyplácať úrokové výnosy z listinných Dlhopisov na rad (ďalej len „Oprávnené osoby“), osoby,
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ktoré budú Vlastníkmi dlhopisu ku koncu príslušného Rozhodného dňa pre výplatu úrokového výnosu.
Pokiaľ budú vydané Kupóny, budú oprávnenými osobami, ktorým bude Emitent vyplácať úrokové výnosy
z listinných Dlhopisov, osoby (ďalej len „Oprávnené osoby“), ktoré odovzdajú príslušný Kupón.
„Rozhodný deň pre výplatu úrokového výnosu“ znamená deň, ktorý o tridsať kalendárnych dní (ak
Dodatok dlhopisového programu nestanoví kratší úsek) predchádza príslušnému Dňu výplaty úrokov,
pričom však platí, že pre účely zistenia Rozhodného dňa pre výplatu úrokov sa Deň výplaty úroku
neposúva, ak by nebol Pracovným dňom.
V prípade Dlhopisov s postupným splácaním menovitej hodnoty (Amortizované Dlhopisy), budú
oprávnenými osobami, ktorým Emitent bude vyplácať príslušnú časť menovitej hodnoty listinných
Dlhopisov, osoby, ktoré budú Vlastníkmi dlhopisu keu koncu príslušného Rozhodného dňa pre výplatu
úrokového výnosu (ďalej len „Oprávnené osoby“).
Pre účely určenia príjemcu úrokového výnosu (prípadne u Amortizovaných dlhopisov príslušnej časti
menovitej hodnoty) nebudú Emitent ani Administrátor (ak je pre danú emisiu určený) prihliadať k
prevodom Dlhopisov alebo Kupónov (ak budú vydané) učineným počnúc dňom bezprostredne
následujúcim po Rozhodnom dni pre výplatu úrokového výnosu (vrátane tohto dňa), ak by tento deň
nebol Pracovným dňom.
V prípade listinných Dlhopisov na rad budú oprávnenými osobami, ktorým Emitent splatí menovitú
hodnotu listinných Dlhopisov na rad osoby (ďalej len „Oprávnené osoby“), ktoré budú Vlastníkmi
dlhopisov ku koncu príslušného Rozhodného dňa pre splatenie menovitej hodnoty.
Pre účely určenia Oprávnenej osoby podľa predchádzajúceho odstavca, Emitent ani Administrátor (ak je
pre danú emisiu určený) nebudú prihliadať k prevodom Dlhopisov v prípade listinných Dlhopisov na rad
oznámeným Emitentovi počnúc dňom bezprostredne následujúcim po Rozhodnom dni pre splatenie
menovitej hodnoty (vrátane tohto dňa), ak by tento deň nebol Pracovným dňom, a to až do príslušného
Dňa splatnosti dlhopisov.
„Rozhodný deň pre splatenie menovitej hodnoty“ znamená deň, ktorý o tridsať kalendárnych dní (ak
Konečné podmienky nestanovia kratší úsek) predchádza príslušnému Dňu splatnosti dlhopisov, pričom
však platí, že pre účely zistenia Rozhodného dňa pre splatenie menovitej hodnoty sa Deň splatnosti
dlhopisov neposúva, ak by nebol Pracovným dňom. Tu uvedená doba tridsať kalendárnych dní (ak
Konečné podmienky nestanovia kratší úsek) platí i pre rozhodný deň v prípade predčasnej splatnosti.
8.3.2 Zaknihované Dlhopisy
Oprávnené osoby, ktorým bude Emitent vyplácať úrokové výnosy zo zaknihovaných Dlhopisov, sú (i) v
prípade, že nedošlo k oddeleniu práva na výnos z Dlhopisov, osoby, ktoré budú evidované ako Vlastníci
Dlhopisov v Centrálnom depozitári ku koncu príslušného Rozhodného dňa pre výplatu úrokového výnosu
(ďalej len „Oprávnené osoby“) a (ii) v prípade, že došlo k oddeleniu práva na výnos tak osoby, ktoré
budú evidované ako Vlastníci Kupónov v Centrálnom depozitári ku koncu príslušného Rozhodného dňa
pre výplatu úrokového výnosu (ďalej len „Oprávnené osoby“).
V prípade Dlhopisov s postupným splácaním menovitej hodnoty (Amortizované Dlhopisy), budú
oprávnenými osobami, ktorým Emitent bude vyplácať príslušnú časť menovitej hodnoty zaknihovaných
Dlhopisov, osoby, ktoré budú evidované ako Vlastníci Dlhopisu v Centrálnom depozitári ku koncu
príslušného Rozhodného dňa pre výplatu úrokového výnosu (ďalej len „Oprávnené osoby“). Dňom výplaty
bude v tomto prípade Deň výplaty úrokov.
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Pre účely určenia príjemcu úrokového výnosu (prípadne u Amortizovaných dlhopisov príslušnej časti
menovitej hodnoty) nebudú Emitent ani Administrátor (ak je pre danú emisiu určený) prihliadať k
prevodom Dluhopisov alebo Kupónov (ak budú vydávané) učineným počnúc dňom bezprostredne
následujúcom po Rozhodnom dni pre výplatu úrokového výnosu (vrátane tohto dňa), ak by tento deň
nebol Pracovným dňom.
Oprávnené osoby, ktorým Emitent splatí menovitú hodnotu zaknihovaných Dlhopisov, sú osoby, ktoré
budú evidované ako Vlastníci dlhopisov v Centrálnom depozitári ku koncu príslušného Rozhodného dňa
pre splatenie menovitej hodnoty (ďalej len „Oprávnené osoby“). Pre účely určenia príjemcu menovitej
hodnoty Dlhopisov nebudú Emitent ani Administrátor (ak je pre danú emisiu určený) prihliadať k
prevodom Dlhopisov učineným počnúc dňom bezprostredne následujúcom po Rozhodnom dni (vrátane
tohto dňa), ak by tento deň nebol Pracovným dňom, a to až do príslušného Dňa splatnosti dlhopisov.
„Rozhodný deň pre výplatu úrokového výnosu“ znamená vo vzťahu k zaknihovaným Dlhopisom deň,
ktorý o tridsať kalendárnych dní (ak Dodatok dlhopisového programu nestanoví kratší úsek) predchádza
príslušnému Dňu výplaty úrokov, pričom však platí, že pre účely zistenia Rozhodného dňa pre výplatu
úrokov sa Deň výplaty úroku neposúva, ak by nebol Pracovným dňom.
„Rozhodný deň pre splatenie menovitej hodnoty“ znamená deň, ktorý o tridsať kalendárnych dní (ak
Dodatok dlhopisového programu nestanoví kratší úsek) predchádza príslušnému Dňu splatnosti
dlhopisov, pričom však platí, že pre účely zistenia Rozhodného dňa pre splatenie menovitej hodnoty sa
Deň splatnosti dlhopisov neposúva, ak by nebol Pracovným dňom. Tu uvedená doba tridsať kalendárnych
dní (ak Dodatok dlhopisového programu nestanoví kratší úsek) platí i pre rozhodný deň v prípade
predčasnej splatnosti.
8.4 Vykonávanie platieb
Emitent (Administrátor, ak je pre danú emisiu určený) bude vykonávať platby v súvislosti s Dlhopismi
Oprávneným osobám výhradne bezhotovostným prevodom na ich účet vedený v banke v Českej republike,
prípadne na účet vedený v niektorej z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Monaka.
Emitent (Administrátor ak je pre danú emisiu určený) bude vykonávať platby Oprávneným osobám
bezhotovostným prevodom na ich účet podľa pokynu, ktorý príslušná Oprávnená osoba udelí Emitentovi
(Administrátorovi, ak je pre danú emisiu určený) na korešpondenčnej adrese Emitenta (adresu Určenej
prevádzky Administrátora, ak je pre danú emisiu určený) vierohodným spôsobom najneskôr päť (5)
pracovných dní pred príslušným Dňom výplaty. Pokyn bude mať formu podpísaného písomného
prehlásenia, ktoré bude obsahovať dostatočnú informáciu o vyššie zmienenom účte umožňujúcu
Emitentovi (Administrátorovi, ak je pre danú emisiu určený) platbu vykonať a v prípade právnických osôb
ďalej originálom alebo úradne overenou kópiou platného výpisu z obchodného registra príjemcu platby
ku Dňu výplaty nie staršou ako tri mesiace (takýto pokyn spolu s výpisom z obchodného registra, pokiaľ je
relevantný, a ostatnými prípadne príslušnými prílohami ďalej len „Inštrukcie“).
Inštrukcia musí byť v obsahu a forme vyhovujúcej rozumným požiadavkam Emitenta (Administrátora, ak
je pre danú emisiu určený), pričom Emitent (Administrátor, ak je pre danú emisiu určený) bude
oprávnený vyžadovať dostatočne uspokojivý dôkaz o tom, že osoba, ktorá Inštrukciu podpísala, je
oprávnená v mene Oprávnenej osoby túto Inštrukciu podpísať. Takýto dôkaz musí byť Emitentovi
(Administrátorovi, ak je pre danú emisiu určený) doručený spolu s Inštrukciou. V tomto ohľade bude
Emitent (Administrátor, ak je pre danú emisiu určený) najmä oprávnený požadovať (i) predloženie plnej
moci v prípade, že Oprávnená osoba bude zastupovaná (v prípade potreby s úradne overeným prekladom
do českého jazyka) a (ii) dodatočné potvrdenie Inštrukcie od Oprávnenej osoby. Akákoľvek Oprávnená
osoba, ktorá v súlade s akoukoľvek príslušnou medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia
(ktorej je Česká republika zmluvnou stranou) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnenie, je povinná doručiť
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Emitentovi (Administrátorovi, ak je pre danú emisiu určený), spolu s Inštrukciou ako jej neoddeliteľnú
súčasť doklad o svojej daňovej rezidencii (v originále alebo úradne overenú kópiu) a ďalšie doklady, ktoré
si môže Emitent (Administrátor, ak je pre danú emisiu určený) a príslušné daňové orgány vyžiadať. V
prípade originálov cudzích úradných listín alebo úradného overenia v zahraničí si Emitent (Administrátor,
ak je pre danú emisiu určený) môže vyžiadať poskytnutie príslušného vyššieho alebo ďalšieho overenia,
resp. apostily podľa haagskej úmluvy o apostilácii (podľa toho, čo je relevantné). Emitent (Administrátor,
ak je pre danú emisiu určený) môže ďalej zažiadať, aby všetky dokumenty vyhotovené v cudzom jazyku
boli doplnené úradným prekladom do českého jazyka. Pokiaľ Inštrukcia obsahuje všetky náležitosti podľa
tohto článku, je Emitentovi (Administrátorovi, ak je pre danú emisiu určený) zdelená v súlade s týmto
článkom a vo všetkých ostatných ohľadoch vyhovuje požiadavkám tohto článku, je považovaná za
správnu. Bez ohľadu na toto svoje oprávnenie nebudú Emitent ani Administrátor (ak je pre danú emisiu
určený) povinní akkoľvek preverovať správnosť, úplnosť alebo pravosť týchto Inštrukcií a neponesú
žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním Oprávnenej osoby s doručením Inštrukcie ani
nesprávnosti či inú vadu takejto Inštrukcie.
V prípade zaknihovaných Dlhopisov alebo zaknihovaných Kupónov je Inštrukcia podaná včas, keď je
Emitentovi (Administrátorovi, ak je pre danú emisiu určený) doručená najneskôr päť Pracovných dní pred
Dňom výplaty. Ohľadne listinných Dlhopisov je Inštrukcia podaná včas, keď je Emitentovi
(Administrátorovi, ak je pre danú emisiu určený) doručená najneskôr päť Pracovných dní pred Dňom
výplaty v prípadoch, kedy je platba vykonávaná na základe odovzdania listinného Dlhopisu alebo
listinného Kupónu.
V prípade listinných Dlhopisov nadobúda Inštrukcia účinnosti najskôr príslušným Dňom výplaty. V
prípade listinných Kupónov nadobúda Inštrukcia účinnosti najskôr Dňom odovzdania príslušného
listinného Kupónu.
Záväzok Emitenta zaplatiť akúkoľvek dlžnú čiastku v súvislosti so zaknihovanými Dlhopismi alebo
zaknihovanými Kupónmi (ak budú vydané) sa považuje za splnený správne a včas, keď je príslušná čiastka
poukázaná Oprávnenej osobe v súlade so správnou Inštrukciou podľa prvého odstavca tohto článku, a
pokiaľ je v príslušný deň splatnosti tejto čiastky odpísaná z účtu Emitenta (Administrátora, ak je pre danú
emisiu určený), ak sa jedná o platbu v zákonnej mene Českej republiky. Záväzok Emitenta zaplatiť
akúkoľvek dlžnú čiastku v súvislosti s listinnými Dlhopismi, listinnými Kupónmi (ak budú vydané) sa
považuje za splnený správne a včas, pokiaľ je príslušná čiastka poukázaná Oprávnenej osobe v súlade so
správnou Inštrukciou podľa prvého odstavca tohto článku a pokiaľ je v príslušný deň splatnosti tejto
čiastky odpísaná z účtu Emitenta (Administrátora, ak je pre danú emisiu určený), ak sa jedná o platbu v
zákonnej mene Českej republiky. Výplata bude vykonaná v piaty Pracovný deň potom, čo Emitent
(Administrátor, ak je pre danú emisiu určený) obdrží správnu a účinnú Inštrukciu, avšak najskôr v
píslušný Deň výplaty.
Emitent ani Administrátor, ak je pre danú emisiu určený, nie sú zodpovední za omeškanie výplaty
akejkoľvek dlžnej čiastky spôsobenej tým, že (i) Oprávnená osoba včas nedodala riadnu Inštrukciu alebo
ďalšie dokumenty alebo informácie požadované v tomto článku, (ii) takáto Inštrukcia, dokumenty alebo
informácie boli neúplné, nesprávné alebo nepravé alebo (iii) takéto omeškanie bolo spôsobené
okolnosťami, ktoré nemohol Emitent alebo Administrátor ovplyvniť, a Oprávnenej osobe v takom prípade
nevzniká žiadny nárok na akýkoľvek doplatok či úrok alebo iný výnos za takto spôsobený časový odklad
príslušnej platby.

9. Zdanenie
Daňové právne predpisy členského štátu investora a daňové právne predpisy krajiny sídla Emitenta môžu
mať dopad na príjem plynúci z Dlhopisov.
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Bližšie informácie o zdaňovaní výnosov z dlhopisu sú uvedené v čl. VI Zdanenie.

10. Predčasná splatnosť Dlhopisov v prípadoch neplnenia dlhov
10.1 Prípady porušenia
Pokiaľ nastane ktorákoľvek z nižšie uvedených skutočností a táto skutočnosť bude trvať (každá z takýchto
skutočností ďálej len „Prípad neplnenia dlhov“),
(a) Omeškanie s peňažným plnením
Akákoľvek platba súvisejúca s Dlhopismi alebo Kupónmi (ak sú vydávané) nebude uskutočnená v súlade s
týmito Spoločnými emisnými podmienkami a takéto porušenie zostane nenapravené dlhšie ako pätnásť
Pracovných dní odo dňa, kedy bol Emitent na túto skutočnosť písomne upozornený ktorýmkoľvek
Vlastníkom dlhopisov dopisom doručeným Emitentovi alebo na adresu Určenej prevádzky Administrátora
(ak je určený); alebo
(b) Porušenie iných povinností zo Spoločných emisných podmienok
Emitent nesplní alebo nedodrží akúkoľvek svoju podstatnú povinnosť (inú než povinnosť uvedenú vyššie
v odst. (a) tohto článku 10.1) vyplývajúcu z týchto Spoločných emisných podmienok (vrátane povinností
uvedených v článku 5 týchto Spoločných emisných podmienok) a takéto porušenie zostane nenapravené
dlhšie ako šesťdesiat dní odo dňa, kedy bol Emitent na túto skutočnosť písomne upozornený
ktorýmkoľvek Vlastníkom dlhopisu (ktorý nebol k tomuto dátumu splatený alebo odkúpený alebo
zrušený) dopisom doručeným Emitentovi alebo Administrátorovi do miesta Určenej prevádzky (ak je
určená); alebo
(c) Neplnenie ostatných dlhov Emitenta (Cross-Default)
Akékoľvek Dlhy Emitenta (i) nebudú uhradené v splatnosti alebo behom akejkoľvek pôvodne stanovenej
dodatočnej lehoty splatnosti (tzv. grace period) alebo náhradnej lehoty dodatočne dohodnutej s
veriteľom, popr. nedôjde k inej dohode s veriteľom o dobe splatnosti týchto Dlhov, alebo (ii) akýkoľvek
takýto Dlh bude prehlásený za splatný pred pôvodným dátumom splatnosti v dôsledku existencie prípadu
porušenia (ako je definované v príslušnej zmluve, ktorej stranou je Emitent). Prípad porušenia podľa
tohto odst. (c) nenastane, pokiaľ úhrnná výška Dlhov podľa bodu (i) alebo (ii) je v prípade Emitenta nižšia
ako 30 mil. Kč (slovom: tridsať miliónov korun českých) (alebo ekvivalent uvedenej čiastky v inej mene
alebo menách). Prípad porušenia uvedený v tomto odst. (c) rovnako nenastane, keď Emitent v dobrej
viere a riadne namieta zákonom predpísaným spôsobom neexistencie povinnosti plniť čo do jej výšky
alebo dôvodu a platbu uskutoční v lehote uloženej právoplatným rozhodnutím príslušného súdu alebo
iného orgánu, ktorým bol uznaný povinným túto povinnosť plniť; alebo
„Dlhy“ znamenajú pre účely tohto odstavca akýkoľvek dlh Emitenta vyplývajúci z (i) bankových a iných
úverov a pôžičiek a k nim náležajúce príslušenstvo, (ii) všetkých ostatných foriem dlhového financovania,
(iii) swapových zmlúv, terminovaných menových a úrokových obchodov a ostatných derivátov a (iv)
akýchkoľvek ručení poskytnutých Emitentom.
(d) Platobná neschopnosť, likvidácia, insolvencia apod.
Nastane akákoľvek nižšie uvedená udalosť: (i) Emitent sa stane platobne neschopným, zastaví platby
svojich dlhov a/alebo nie je schopný po dlhšiu dobu, t. j. dlhšie ako 3 mesiace, plniť svoje splatné dlhy,
alebo (ii) je vymenovaný insolvenčný správca alebo likvidátor vo vztahu k Emitentovi alebo k akejkoľvek

70

Základný prospekt / EIP Development a.s.
časti jeho majetku, aktív alebo príjmov, alebo (iii) Emitent na seba podá insolvenčný návrh alebo návrh na
moratórium, alebo (iv) bude zistený úpadok alebo hroziaci úpadok Emitenta akýmkoľvek súdom, alebo
(v) insolvenčný návrh bude príslušným súdom zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka, alebo (vi)
príslušným súdom bude vydané právoplatné rozhodnutie alebo bude prijaté platné uznesenie o zrušení
Emitenta formou likvidácie, alebo (vii) bude realizované zástavné alebo iné obdobné právo tretej osoby,
ktoré by obmedzilo právo Emitenta k jeho súčasnému alebo budúcemu majetku alebo príjmom, ktorých
celková hodnota presahuje v prípade Emitenta čiastku 100 mil. Kč (slovom: sto miliónov českých korún)
(alebo jej ekvivalent v akejkoľvek inej mene), alebo (viii) bude realizované exekučné konanie na majetok
Emitenta pre vymáhanie pohľadávky, ktorej celková hodnota presahuje čiastku 100 mil. Kč (slovom: sto
miliónov českých korún) (alebo jej ekvivalent v akejkoľvek inej mene), alebo
(e) Premeny
v dôsledku premeny Emitenta, kde bude Emitent vystupovať ako zúčastnená osoba (najmä zlúčenie,
splynutie, prevod majetku na spoločníka, rozdelenie či odštiepenie), alebo prevodu obchodného závodu či
jeho časti prejdú dlhy z Dlhopisov na osobu, ktorá výslovne nepríjme (právne platným a vymožiteľným
spôsobom) všetky dlhy Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov, s výnimkou prípadov, kedy (i) takéto prevzatie
dlhov Emitenta z Dlhopisov vyplýva zo zákona (pričom o tomto účinku takého zlúčenia, splynutia,
rozdelenia alebo prevodu podniku či jeho časti, nie je rozumných pochýb); alebo (ii) Schôdze pred touto
premenou Emitenta alebo prevodom obchodného závodu či jeho časti schváli; alebo
(f) Zmena predmetu podnikania
Emitent prestane byť z vlastného rozhodnutia alebo z rozhodnutia príslušného orgánu či súdu oprávnený
vykonávať podnikateľskú činnosť a/alebo Emitent stratí akékoľvek povolenie, súhlasy a licencie, ktoré sú
nevyhnutné k vykonávaniu jeho hlavnej podnikateľskej činnosti alebo takéto povolenia, súhlasy či licencie
prestanou byť platné a účinné a Emitent nezaistí nápravu v lehote 60 (šesťdesiat) dní odo dňa, kedy došlo
k ukončeniu platnosti a účinnosti týchto povolení; alebo
(g) Porušenie súdnych rozhodnutí
Emitent je v omeškaní s plnením peňažného dlhu prevyšujúceho čiastku 100 mil. Kč (slovom: sto miliónov
českých korún) (alebo jej ekvivalent v akejkoľvek inej mene alebo menách), ktorý mu bol uložený na
základe vykonateľného súdneho, rozhodného alebo správneho konania či iného opatrenia s obdobnými
účinkami po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) kalendárnych dní; tak:
môže Schôdza zvolaná v súlade s článkom 15 týchto Spoločných emisních podmienok rozhodnúť prostou
väčšinou, že každý Vlastník dlhopisov môže podľa svojej úvahy písomným oznámením určeným
Emitentovi a doručeným Emitentovi na jeho korešpondenčnú adresu (Administrátorovi na adresu Určenej
prevádzky, ak je určený), (ďalej len „Oznámenie o predčasnom splatení“) požiadať o predčasné
splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov, ktorých je vlastníkom a ktoré od tej doby neodcudzí, a posiaľ
nevyplateného získaného úroku na týchto Dlhopisoch v súlade s týmito Emisnými podmienkami, ku Dňu
predčasnej splatnosti dlhopisov a Emitent je povinný takéto Dlhopisy (spolu so získaným a doposiaľ
nevyplateným úrokovým výnosom) takto splatiť v súlade s článkom 10.1 týchto Spoločných emisných
podmienok. Pokiaľ k Dlhopisom danej emisie boli vydané Kupóny, musia byť spolu s každým Dlhopisom
vrátené i všetky k nemu náležajúce Kupóny, ktoré ešte nie sú splatné, inak sa Hodnota nevráteného
kupónu odčíta od čiastky splatnej tomu Vlastníkovi dlhopisu a bude vyplatená tomu Vlastníkovi dlhopisu,
avšak len oproti odovzdaniu príslušného Kupónu. Všetky Kupóny náležajúce k Dlhopisu, ktorého sa
Oznámenie o predčasnom splatení týka, a ktoré nie sú spolu s Dlhopisom vrátené, stávajú sa splatnými k
rovnakému dňu ako príslušný Dlhopis, a to v Hodnote nevráteného kupónu.
10.2 Splatnosť predčasne splatných Dlhopisov
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Všetky čiastky splatné Emitentom ktorémukoľvek Vlastníkovi dlhopisov podľa článku 10.1 týchto
Emisných podmienok sa stávajú splatnými do 30 (tridsiatich) dní po dni, v ktorom Vlastník dlhopisov
doručil Emitentovi alebo Administrátorovi do Určenej prevádzky (ak je určená) príslušné Oznámenie o
predčasnom splatení určené Emitentovi (v taký deň, popri iných dňoch takto označených v týchto
Emisných podmienkach, tiež „Deň predčasnej splatnosti dlhopisov“).
10.3 Späťvzatie Oznámenia o predčasnom splatení Dlhopisov
Oznámení o předčasném splacení může 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, než se příslušné částky stávají podle předchozího článku 10.2 těchto Společných emisních
podmínek splatnými. Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení však nemá vliv na Oznámení o
předčasném splacení ostatních Vlastníků dluhopisů.

10.4 Ďalšie podmienky predčasného splatenia Dlhopisov
Pre predčasné splatenie Dlhopisov podľa tohto článku 10 sa inak primerane použijú ustanovenia článku 7
týchto Emisných podmienok.

11. Premlčanie
Práva z Dlhopisov a z Kupónov budú premlčané uplynutím troch (3) rokov odo dňa, kedy mohli byť po
prvýkrát uplatnené.

12. Administrátor
12.1 Administrátor a Určená prevádzka
Ak nestanovia príslušné Konečné podmienky inak, tak bude činnosti administrátora spojené s výplatami
úrokových či iných výnosov v súvislosti s Dlhopismi a splácaním menovitej hodnoty Dlhopisov zaisťovať
Emitent vlastnými silami. Emitent však môže pre konkrétnu emisiu poveriť výkonom administrátora,
činnosti spojené so splatením Dlhopisov tretiu osobu s príslušným oprávnením k výkonu takejto činnosti,
v takomto prípade bude táto osoba uvedená v príslušnom Dodatku dlhopisového programu (takáto iná
alebo ďalšia osoba, ďalej len „Administrátor“), a to na základe zmluvy o správe emisie a obstaraní platieb
(ďalej len „Zmluva s administrátorom“). Rovnopis Zmluvy s administrátorom, ak bude uzatvorená, bude
k dispozícii Vlastníkom dlhopisov (ako je tento pojem definovaný nižšie) a Vlastníkom kupónov (ak sú
vydávané) spôsobom uvedeným v týchto Spoločných emisných podmienkach.
Ak bude pre danú emisiu určený Administrátor, tak bude v príslušných Konečných podmienkach
stanovená určená prevádzka Administrátora (tiež len „Určená prevádzka“).
12.2 Ďalší a iný Administrátor a Určená prevádzka
Ak bude pre danú emisiu určený Administrátor, tak si Emitent vyhradzuje právo kedykoľvek menovať
iného alebo ďalšieho Administrátora a určiť inú alebo ďalšiu Určenú prevádzku.
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Ak dôjde ku zmene Administrátora alebo Určenej prevádzky, sprístupní Emitent Vlastníkom dlhopisov
akúkoľvek zmenu Určenej prevádzky a Administrátora a úplné znenie Spoločných emisných podmienok
po prevedenej zmene spôsobom uvedeným v týchto Spoločných emisných podmienkach. Takáto zmena
bude vykonaná len za peedpokladu, že sa zmena nebude týkať postavenia alebo záujmov Vlastníkov
Dlhopisov.
Akákoľvek takáto zmena nadobudne účinnosti uplynutím lehoty pätnásť kalendárnych dní odo dňa
takéhoto oznámenia, pokiaľ v takomto oznámení nie je stanovený neskorší dátum účinnosti. V každom
prípade však akákoľvek zmena, ktorá by inak nadobudla účinnosti menej ako tridsať kalendárnych dní
pred alebo po Dni výplaty akejkoľvek čiastky v súvislosti s Dlhopismi, nabudne účinnosti tridsiatym dňom
po takom Dni výplaty.
Zmeny predpokladané týmto článkom nesmú spôsobiť Vlastníkom dlhopisov újmu. V prípade zmeny,
ktorá sa týka postavenia či záujmu Vlastníkov dlhopisov bude o takejto zmene rozhodovať Schôdza
vlastníkov.
12.3 Vzťah Administrátora a Vlastníkov dlhopisov
Ak je pre danú emisiu určený Administrátor, tak tento jedná v súvislosti s plnením povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy s administrátorom ako zástupca Emitenta a jeho právny vzťah k Vlastníkom
dlhopisov vyplýva len zo Zmluvy s administrátorom.

13. Zmeny a vzdanie sa nárokov
Ak je pre danú emisiu určený, tak sa Emitent a Administrátor môžu bez súhlasu Vlastníkov dlhopisov
dohodnúť na (i) akejkoľvek zmene ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy s administrátorom, pokiaľ ide
výlučne o zmenu formálnu, vedľajšej alebo technickej povahy, ak je vykonaná k oprave zrejmého omylu
alebo je vyžadováná platnou právnou úpravou a (ii) akejkoľvek inej zmene a vzdania sa nárokov z
akéhokoľvek porušenia niektorého z článkov Zmlouvy s administrátorom, ktoré sa netýka postavenia
alebo záujmov vlastníkov a zároveň nespôsobí Vlastníkom dlhopisov újmu.

14. Oznámenie a zverejňovanie dokumentov
Akékoľvek oznámenie Vlastníkom dlhopisov podľa Spoločných emisných podmienok bude platné, pokiaľ
bude uverejnené v českom jazyku na webových stránkach Emitenta, www.eipdevelopment.cz v časti, v
ktorej Emitent uverejňuje informácie o vydávaných dlhopisoch.
Ak stanovia kogentné právne predpisy pre uverejnenie niektorého z oznámení podľa týchto Spoločných
emisných podmienok iný spôsob, bude takéto oznámenie považované za platne uverejnené, jeho
uverejnením predpísaným príslušným právnym predpisom. V prípade, že bude niektoré oznámenie
uverejňované viacerými spôsobmi, bude sa za dátum takého oznámenia považovať dátum jeho prvného
uverejnenia.
Akékoľvek oznámenie Emitentovi v zmyslu týchto Emisných podmienok bude riadne učinené, pokiaľ bude
doručené na adresu Emitenta:
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 (ďalej len „Korešpondenčná adresa emitenta“) alebo na akúkoľvek
inú adresu, ktorá bude Vlastníkom dlhopisov oznámena spôsobom popísaným v tomto článku.
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Na webových stránkach Emitenta, www.eipdevelopment.cz v sekcii “Dlhopisy“, budú rovnako uverejnené
všetky dokumenty, na ktorých zverejnenie odkazujú tieto Emisné podmienky.

15. Schôdza Vlastníkov dlhopisov
15.1 Pôsobnosť a zvolanie Schôdze
15.1.1 Právo zvolať Schôdzu
Emitent môže zvolať schôdzu Vlastníkov dlhopisov (ďalej len „Schôdza“), ak je to potrebné k rozhodnutiu
o spoločných záujmoch Vlastníkov dlhopisov, a to v súlade s týmito Spoločnými emisnými podmienkami a
platnými právnymi predpismi. Vlastník dlhopisov alebo Vlastníci dlhopisov môžu zvolať Schôdzu len v
prípadoch uvedených nižšie v článku 15.1.2 týchto Spoločných emisných podmienok, t. j. v prípadoch,
kedy Emitent porušil svoju povinnosť a Schôdzu v prípadoch uvedených v článku 15.1.2 týchto Emisných
podmienok nezvolal. Náklady na organizáciu a zvolanie Schôdze hradí zvolávateľ, pokiaľ príslušné právne
predpisy nestanovia inak. Zvolávateľ, pokiaľ ním je Vlastník dlhopisov alebo Vlastníci dlhopisov, je
povinný najneskôr v deň oznámenia konania Schôdze (viď článok 15.1.3 týchto Spoločných emisných
podmienok) (i) doručiť Emitentovi (Administrátorovi, ak je pre danú emisiu určený) (resp. i Emitentovi,
ak sa jedná o Schôdzu zvolávanú Vlastníkom dlhopisov alebo Vlastníkmi dlhopisov) žiadosť o obstaranie
dokladu o počte všetkých Dlhopisov oprávňujúcich k účasti na ním, resp. nimi, zvolávanej Schôdzi, t. j.
výpis z príslušnej evidencie emisie Dlhopisov, a (ii) tam, kde to je relevantné, uhradiť Emitentovi
(Administrátorovi, ak je pre danú emisiu určený) zálohu na náklady súvisejúce s jeho službami vo vzťahu
ku Schôdzi. Správne a včasné doručenie žiadosti podľa vysšie uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na
náklady podľa bodu (ii) vysšie, sú predpokladom pre platné zvolanie Schôdze. Ak zvoláva Schôdzu
Vlastník dlhopisov alebo Vlastníci dlhopisov, je Emitent povinný poskytnúť k tomu všemožnú potrebnú
súčinnosť.
15.1.2 Schôdza zvolávaná Emitentom
Emitent je povinný bez zbytočného odkladu zvolať Schôdzu a vyžiadať si jej prostredníctvom stanovisko
Vlastníkov dlhopisov v prípadoch uvedených nižšie v tomto článku 15.1.2 (ďalej len „Zmeny zásadnej
povahy“):
1) návrhu zmien emisných podmienok, pokiaľ sa súhlas Schôdze k takejto zmene či zmenám vyžaduje;
2) návrhu na premenu Emitenta;
3) návrhu na uzavretie zmluvy, na ktorej základe dochádza k dispozícii s obchodným závodom alebo jeho
časťou, bez ohľadu na to, ktorou zmluvnou stranou Emitent je, za predpokladu, že môže byť ohrozené
správne a včasné splatenie Dlhopisu alebo vyplatenie výnosu z Dlhopisu;
4) Ak je Emitent v omeškaní s uspokojením práv spojených s Dlhopismi dlhšie ako šesťdesiat dní odo dňa,
kedy právo mohlo byť uplatnené;
15.1.3 Oznámenie o zvolaní Schôdze
Zvolávateľ oznámi konanie Schôdze spôsobom stanoveným v článku 15 týchto Spoločných emisných
podmienok, a to v lehote najneskôr pätnásť kalendárnych dní pred dňom konania Schôdze. Ak je
zvolávateľom Vlastník dlhopisov alebo Vlastníci dlhopisov, sú povinní oznámenie o zvolaní Schôdze
doručiť Emitentovi na jeho Korešpondenčnú adresu Emitenta (adresu Určenej prevádzky, ak je pre danú
emisiu určený Administrátor) najneskôr 30 kalendárnych dní pred navrhovaným dátumom Schôdze, aby
mohol Emitent zaistiť uverejnenie oznámenia spôsobom stanoveným v článku 15 týchto Emisných
podmienok, a to ve lehote najneskôr pätnásť kalendárnych dní pred dňom konania Schôdze. Oznámenie o
zvolaní Schôdze musí obsahovať aspoň (i) údaje nutné k jednoznačnej identifikácii Emitenta, (ii)
označenie Dlhopisov, ktorých sa má Schôdza týkať, minimálne v rozsahu názov Dlhopisu, Dátum emisie a
ISIN, (iii) miesto, dátum a hodinu konania Schôdze, pričom miestom konania Schôdze môže byť len Praha,
dátum konania Schôdze musí pripadať na deň, ktorý je Pracovným dňom a hodina konania Schôdze
nesmie byť skôr ako v 9:00 hod., (iv) program jednania Schôdze, vrátane prípadného návrhu zmeny
Spoločných emisných podmienok a ich zdôvodnenia a vrátane úplných návrhov uznesenia k jednotlivým

74

Základný prospekt / EIP Development a.s.
bodom jednania a (v) deň, ktorý je Rozhodným dňom pre účasť na Schôdzi. Záležitosti, ktoré neboli
zaradené na navrhovaný program jednania Schôdze, je možné na tejto Schôdzi rozhodnúť len za účasti a
zo súhlasom všetkých Vlastníkov dlhopisov. Ak odpadne dôvod pre zvolanie Schôdze, odvolá ju zvolávateľ
rovnakým spôsobom, akým bola zvolaná.
Ak odpadne dôvod pre zvolanie Schôdze, odvolá ju zvolávateľ rovnakým spôsobom, akým ju zvolal.
15.2 Osoby oprávnené zúčastniť sa Schôdze a hlasovať na nej
15.2.1 Zaknihované dlhopisy
Schôdze je oprávnený sa zúčastniť a hlasovať na nej (ďalej len „Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi“)
len ten Vlastník dlhopisov, ktorý bol evidováný ako Vlastník dlhopisov v evidencii u Centrálneho
depozitára ku koncu siedmeho dňa predchádzajúceho dňu konania príslušnej Schôdze (ďalej len
„Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi“), prípadne tá osoba, ktorá preukáže potvrdením od osoby, na
ktorej účte bol príslušný počet Dlhopisov evidovaný v evidencii Centrálneho depozitára v Rozhodný deň
pre účasť na Schôdzi, že je Vlastníkom dlhopisov a tieto sú evidované na účte prvej uvedenej osoby z
dôvodu ich správy touto osobou. Potvrdenie podľa predchádzajúcej vety musí byť o obsahu a vo forme
vierohodnej pre Emitenta (Administrátora, ak je pre danú emisiu určený). K prevodom Dlhopisov
uskutočneným po Rozhodnom dni pre účasť na Schôdzi, sa neprihliada.
15.2.2 Listinné Dlhopisy
V prípade vydania Dlhopisu v listinnej podobe je oprávnená sa Schôdze zúčastniť a hlasovať na nej iba
osoba (ďalej len „Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi“), ktorá bola Vlastníkom dlhopisu siedmy deň
predchádzajúci dňu konania Schôdze (deň konania Schôdze je v prípade vydania listinných Dlhopisov
nazývaný tiež ako „Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi“), pričom príslušná osoba musí byť uvedená v
zozname Vlastníkov dlhopisov k začiatku Rozhodného dňa pre účasť na Schôdzi. K prevodom listinných
Dlhopisov na rad oznámeným Emitentovi v priebehu Rozhodného dňa pre účasť na Schôdzi, sa
neprihliada.
15.2.3 Hlasovacie právo
Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi má taký počet hlasov z celkového počtu hlasov, ktorý odpovedá
pomeru medzi menovitou hodnotou Dlhopisov, ktoré vlastnila k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi, a
celkovou nesplatenou menovitou hodnotou vydaných a nesplatených Dlhopisov. S Dlhopismi, ktoré boli v
majetku Emitenta k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi a ktoré neboli Emitentom zrušené v zmysle
týchto Emisných podmienok, nie je spojené hlasovacie právo a nezapočítavajú sa pre účely
uznášaniaschopnosti Schôdze. Ak sa rozhoduje na Schôdzi o odvolaní Spoločného zástupcu, nemôže
Spoločný zástupca (ak je Osobou oprávnenou k účasti na Schôdzi) vykonávať hlasovacie právo spojené s
Dlhopismi, ktoré vlastní, a jeho hlasovacie práva sa nezapočítavajú do celkového počtu hlasov nutných k
tomu, aby bola Schôdza uznášaniaschopná.
15.2.4 Účast ďalších osôb na Schôdzi
Emitent je povinný zúčastniť sa Schôdze, a to buď osobne, alebo prostredníctvom zmocnenca. Ďalej sú
oprávnení zúčastniť sa Schôdze zástupcovia Administrátora (ak je pre danú emisiu určený), Spoločný
zástupca (ak nie je inak Osobou oprávnenou k účasti na schôdzi) a hostia prizvaní Emitentom a/alebo
Administrátorom (ak je pre danú emisiu určený).
15.3 Priebeh Schôdze; rozhodovanie Schôdze
15.3.1 Uznášaniaschopnosť
Schôdza je uznášaniaschopná, pokiaľ sa jej zúčastnia Osoby oprávnené k účasti na Schôdzi, ktoré boli k
Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi Vlastníkmi dlhopisov, ktorých menovitá hodnota predstavuje viac
ako 30 % (tridsať percent) celkovej menovitej hodnoty vydaných a doposiaľ nesplatených Dlhopisov. Ak
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Schôdza, ktorá má rozhodovať o zmene Emisných podmienok, uznášaniaschopná, zvolávateľ zvolá, ak je
to naďlej potrebné, náhradnú Schôdzu tak, aby sa konala do šiestich týždňov odo dňa, na ktorý bola
zvolaná pôvodná Schôdza. Konanie náhradnej Schôdze s nezmeneným programom jednania sa oznámi
Vlastníkom dlhopisov najneskôr do pätnástich dní odo dňa, na ktorý bola zvolaná pôvodná Schôdza.
Náhradná Schôdza je uznášaniaschopná bez ohľadu na podmienky uvedené v prvej vete tohto článku
15.3.1. Pred zahájením Schôdze poskytne Emitent, sám alebo prostredníctvom Administrátora (ak je pre
danú emisiu určený), informáciu o počte všetkých Dlhopisov, ohľadne ktorých sú Osoby oprávnené k
účasti na schôdzi v súlade s týmito Emisnými podmienkami oprávnené sa Schôdze zúčastniť a hlasovať na
nej. Vlastné Dlhopisy vo vlastníctve Emitenta k Rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi sa pre účely tohto
článku 15.3.1 nezapočítavajú.
15.3.2 Predseda Schôdze
Schôdzi zvolanej Emitentom predsedá predseda menovaný Emitentom. Schôdzi zvolanej Vlastníkom
dlhopisov alebo Vlastníkmi dlhopisov predsedá predseda zvolený prostou väčšinou hlasov prítomných
Osôb oprávnených k účasti na schôdzi, pričom do zvolenia predsedy predsedá Schôdzi osoba určená
zvolávateľom a voľba predsedu musí byť prvým bodom programu Schôdze, ktorú nezvoláva Emitent.
15.3.3 Spoločný zástupca
K dátumu Základného prospektu nie je ustanovený spoločný zástupca v zmysle § 24 Zákona o dlhopisoch.
Schôdzu môže uznesením vo vzťahu ku každej Emisii dlhopisov zvoliť fyzickú alebo právnickú osobu za
spoločného zástupcu podľa ustanovení § 24, odst. 1 Zákona o dlhopisoch (ďalej len „Spoločný zástupca“).
Takéhoto Spoločného zástupcu môže Schôdza odvolať rovnakým spôsobom, akým bol zvolený alebo ho
nahradiť iným spoločným zástupcom. V prípade ustanovenia Spoločného zástupcu budú zmluvy
upravujúce túto formu zastúpenia zverejnené na webových stránkach Emitenta www.eipdevelopment.cz.
V prípade ustanovenia je spoločný zástupca v súlade s § 24 odst. 8 Zákona o dlhopisoch oprávnený:
(a) uplatňovať v prospech Vlastníkov dlhopisov všetky práva spojené s Dluhopismi,
(b) kontrolovať plnenie Emisných podmienok zo strany Emitenta,
(c) činiť v prospech vlastníkov Dlhopisov ďalšie úkony alebo inak chrániť ich záujmy.
Pri výkone oprávnení podľa bodov a) až c) predchádzajúceho odstavca sa na spoločného zástupcu hľadí,
ako by bol veriteľom každej pohľadávky každého Vlastníka dlhopisov. V rozsahu, v akom uplatňuje práva
spojené s Dlhopismi spoločný zástupca, nemôžu Vlastníci dlhopisov uplatňovať takéto práva samostatne;
tým nie je dotknuté právo Vlastníkov dlhopisov rozhodnúť o zmene v osobe Spoločného zástupcu. Ak
rozhodne Schôdza o menovaní alebo o zmene Spoločného zástupcu, je Emitent týmto rozhodnutím
viazaný. Rozhodnutie Schôdze musí obsahovať údaje nutné k identifikácii Spoločného zástupcu a jeho
označenie ako Spoločného zástupcu. Spoločný zástupca je vždy viazaný rozhodnutím Vlastníkov dlhopisov
prijatým na Schôdzi aspoň prostou väčšinou hlasov ohľadne toho, ak má vykonávať práva z príslušnej
Emisie dlhopisov.
Pri výkone svojej funkcie je Spoločný zástupca povinný jednať s odbornou starostlivosťou, najmä jednať
kvalifikovane, čestne a spravodlivo a v najlepšom záujme Vlastníkov dlhopisov. Spoločný zástupca
vykonáva všetky práva veriteľa v súlade s emisnými podmienkami alebo písomnou zmluvou uzatvorenou
s Emitentom.
15.3.4 Rozhodovanie Schôdze
Schôdza o predložených otázkach rozhoduje formou uznesení. Uznesenie, ktorým sa (i) schvaľuje návrh
podľa článku 15.1.2 (a) (zmena emisných podmienok) týchto emisných podmienok alebo (ii) ustanovuje či
odvoláva Spoločný zástupca, je potrebný súhlas aspoň troch štvrtín hlasov prítomných Osôb oprávnených
k účasti na Schôdzi. K prijatiu ostatných uznesení stačí prostá väčšina hlasov prítomných Osôb
oprávnených k účasti na Schôdzi.
15.3.5 Odročenie Schôdze
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Pokiaľ behom jednej hodiny od stanoveného začiatku Schôdze nie je táto Schôdza uznášaniaschopná, tak
(i) v prípade, že bola zvolaná na žiadosť Vlastníka dlhopisov alebo Vlastníkov dlhopisov, bude táto
Schôdza bez ďalšieho rospustená a (ii) v prípade, že bola zvolaná Emitentom, bude táto Schôdza odročená
na dobu a miesto, ktoré určí predseda tejto Schôdze. O konaní náhradnej Schôdze platí obdobné
ustanovenie o konaní riadnej Schôdze.
15.4 Niektoré ďalšie práva Vlastníkov dlhopisov
15.4.1 Dôsledok hlasovania proti niektorým uzneseniam Schôdze
Ak Schôdza súhlasila so Zmenami zásadnej povahy, tak Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi, ktorá podľa
zápisu z tejto Schôdze hlasovala na Schôdzi proti návrhu uznesenia Schôdze alebo sa príslušnej Schôdze
nezúčastnila (ďalej len „Žiadateľ“), môže do 30 (tridsiatich) dní od sprístupnenia uznesenia príslušnej
Schôdze požadovať vyplatenie doposiaľ nevyplatenej časti menovitej hodnoty Dlhopisu vrátane
pomerného výnosu z Dlhopisu, ktorého bola vlastníkom k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi a ktorý
od tohto okamihu neodcudzila.
Toto právo musí byť Žiadateľom uplatnené, do tridsiatich dní odo dňa sprístupnenia uznesenia Schôdze
podľa článku 14 týchto Emisných podmienok, písomným oznámením (ďalej len „Žiadosť“) určeným
Emitentovi a doručeným Emitentovi na Korešpondenčnej adrese Emitenta (Administrátorovi na adresu
Určenej prevádzky, ak bol pre danú emisiu určený), inak zaniká. Vyššie uvedené čiastky sa stávajú
splatnými tridsať dní po dni, kedy bola Žiadosť doručená Administrátorovi (taký deň, vedľa iných dní
takto označených v týchto Emisných podmienkach, tiež „Deň predčasnej splatnosti dlhopisov“).
Pokiaľ Schôdza prejednávala niektorú zo Zmien zásadnej povahy, musí byť o účasti na Schôdzi a o
rozhodnutí Schôdze dodaný notárský zápis. Pokiaľ Schôdza s niektorou z týchto Zmien zásadnej povahy
súhlasila, uvedú sa v notárskom zápise mená tých Vlastníkov dlhopisov, ktorí so Zmenou zásadnej povahy
súhlasili, a počty kusov Dlhopisov, ktoré každý z týchto Vlastníkov dlhopisov mal vo svojom vlastníctve k
Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi.
15.4.2 Uznesenie o predčasnej splatnosti Dlhopisov
Ak nesúhlasí Schôdza so Zmenami zásadnej povahy uvedenými v článku 15.1.2 písm. (b) až (d) týchto
Emisných podmienok, tak môže Schôza súčasne rozhodnúť o tom, že pokiať bude Emitent postupovať v
rozpore s jej uznesením, je Emitent povinný predčasne splatiť tým Vlastníkom dlhopisov, ktorí o to
požiadajú (ďalej len „Žiadateľ“), doposiaľ nevyplatenej časti menovitej hodnoty Dlhopisu vrátane
pomerného výnosu z Dlhopisu, v súlade s týmito Emisnými podmienkami.
Žiadosť podľa predchádzajúcej vety je treba podať do tridsiatich dní odo dňa sprístupnenia uznesenia
Schôdze podľa článku14. týchto Spoločných emisných podmienok písemným oznámením (ďalej len
„Žiadosť“) určeným Emitentovi a doručeným Emitentovi na Korešpondenčnú adresu Emitenta
(Administrátorovi na adresu Určenej prevádzky, ak bol pre danú emisiu určený). Emitent je povinný v
takom prípade splatiť Žiadateľovi príslušnú čiastku spôsobom a na mieste, ktoré pre splatenie Dlhopisu
stanovujú tieto Spoločné emisné podmienky najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia Žiadosti
(takýto deň, popri iných dňoch takto označených v týchto Spoločných emisných podmienkach, tiež „Deň
predčasnej splatnosti dlhopisov“).
15.4.3 Náležitosti Žiadosti
V Žiadosti podľa článkov 15.4.1 a 15.4.2 týchto Emisných podmienok, je nutné uviesť počet kusov
Dlhopisov, o ktorých splatenie je v súlade s týmto článkom žiadané. Žiadosť musí byť písomná, podpísaná
Žiadateľom alebo osobami, oprávnenými v mene Žiadateľa jednať, pričom sú potrebné ich úradne overené
podpisy. Žiadateľ musí v rovnakej lehote doručiť Emitentovi na Korešpondenčnú adresu Emitenta
(Administrátorovi na adresu Určenej prevádzky, ak bol pre danú emisiu určený) i všetky dokumenty
požadované pre vykonanie výplaty podľa článku 7 týchto Emisných podmienok.
15.5 Zápis z jednania
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O jednaní Schôdze zaobstaráva zvolávateľ, sám alebo prostredníctvom ním poverenej osoby v lehote do
tridsiatich dní odo dňa konania Schôdze zápis, v ktorom uvedie závery Schôdze, najmä uznesení, ktoré
táto Schôdza prijala. Pokiaľ je zvolávateľom Schôdze Vlastník dlhopisov alebo Vlastníci dlhopisov, tak
musí byť zápis zo Schôdze doručený najnesôr v lehote do tridsiatich dní odo dňa konania Schôdze aj
Emitentovi na Korešpondenčnú adresu Emitenta (Administrátorovi na adresu Určenej prevádzky, ak bol
pre danú emisiu určený). Emitent je povinný do tridsiatich dní odo dňa konania Schôdze sprístupniť sám
alebo prostredníctvom ním poverenej osoby (najmä Administrátora, ak je pre danú emisiu určený) všetky
rozhodnutia Schôdze, a to spôsobom, ktorým sprístupnil tieto Emisné podmienky.
Zápis zo Schôdze je Emitent povinný uschovať do doby premlčania práv z Dlhopisov. Ustanovenie článku
15.4.1 týchto Emisných podmienok o povinnosti vyhotovenia notárských zápisov týmto nie je dotknuté.
15.6 Spoločná Schôdza
Ak vydal Emitent v rámci Dlhopisového programu viac ako jednu emisiu Dlhopisov, môže k prejednaniu
Zmien zásadnej povahy podľa článku 15.1.2 písm. (a) až (d) zvolať spoločnú schôdzu Vlastníkov dlhopisu
všetkých emisií Dlhopisov. Na spoločnú Schôdzu sa použijú obdobné ustanovenia o Schôdzi s tým, že
uznášaniaschopnosť, počet hlasov Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi a prijatie uznesení takejto
Schôdze sa posudzuje oddelene podľa jednotlivých emisií Dlhopisov ako v prípade Schôdze Vlastníkov
dlhopisu každej takejto emisie. V notárskom zápise zo spoločnej Schôdze, ktorá prijala uznesenie o Zmene
zásadnej povahy, musia byť počty kusov Dlhopisov u každej Osoby oprávnenej k účasti na Schôdzi
rozlíšené podľa jednotlivých emisií Dlhopisov.

16. Rozhodné právo, jazyk, spory
Dlhopisy sú vydávané na základe platných a účinných právnych predpisov Českej republiky, najmä na
základe Zákona o dlhopisoch. Práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov sa budú riadiť a vykladať v
súlade s právom Českej republiky. Tieto Emisné podmienky môžu byť preložené do angličtiny, prípadne i
do ďalších jazykov. V takom prípade, pokiaľ dôjde k rozporu medzi rôznymi jazykovými verziami, bude
rozhodujúca verzia česká. Akékoľvek prípadné spory medzi Emitentom a Vlastníkmi dlhopisov
vyplývajúce z Dlhopisov a týchto Emisných podmienok alebo s nimi súvisejúcimi, budú riešené miestnym
príslušným súdom.

17. Definícia
Nad rámec pojmov už definovaných v texte týchto Spoločných emisných podmienok, ktoré nie sú uvedené
i nižšie, majú pre účel týchto Spoločných emisných podmienok následujúce pojmy nižšie uvedený význam:
Dátum emisie znamená dátum označujúci prvý deň, kedy môže dôjsť k vydaniu Dlhopisov příslušnej
emisie prvému nadobúdateľovi a ktorý je stanovený v príslušnom Dodatku dlhopisového programu.
Deň konečnej splatnosti dlhopisov znamená každý deň označený ako Deň konečnej splatnosti dlhopisov v
Dodatku dlhopisového programu v súlade s článkom 7.1 týchto Spoločných emisných podmienok. Deň
ocenenia.
Deň predčasnej splatnosti dlhopisov má význam uvedený v článkoch 10.2, 15.4.1 a 15.4.26 týchto
Spoločných emisných podmienkach a ďalej každý prípadný ďalší deň označený ako Deň predčasnej
splatnosti dlhopisov v Dodatku dlhopisového programu.
Deň splatnosti dlhopisov znamená Deň konečnej splatnosti dlhopisov, Deň predčasnej splatnosti
dlhopisov, a ďalej každý prípadný ďalší deň označený ako Deň splatnosti dlhopisov v Dodatku
dlhopisového programu.
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Deň výplaty znamená každý Deň výplaty úrokov a Deň splatnosti dlhopisov.
Deň výplaty úrokov znamená každý deň označený ako Deň výplaty úrokov v Dodatku dlhopisového
programu v súlade s článkom 6.1.2 týchto Spoločných emisných podmienok.
Skupina znamená spoločnosť Premiot Group Ltd. a ňou ovládané spoločnosti, t. j. spoločnosti, ktoré sú
úplne alebo čiastočne vo vlastníctve spoločnosti Premiot Group Ltd. a sú ňou ovládané ako celok.
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V. FORMULÁR PRE KONEČNÉ PODMIENKY DLHOPISOV
Nižšie je uvedený formulár Konečných podmienok obsahujúcich finálne podmienky ponuky Dluhopisov,
ktoré budú vyhotovené pre každú jednotlivú Emisiu vydávanú v rámci tohto Dlhopisového programu, pre
ktorú bude nutné vyhotoviť prospekt cenného papieru.
Konečné podmienky ponuky budú v súlade so zákonom zdelené ČNB a uverejnené rovnakým spôsobom
ako Základný prospekt.
Dôležité upozornenie: Následujúci text predstavuje formulár Konečných podmienok (bez krycej strany,
ktorú budú každé Konečné podmienky obsahovať), obsahujúcich konečné podmienky ponuky danej
emisie Dlhopisov, tzn. tých podmienok, ktoré budú pre danú Emisiu špecifické. Ak je v hranatých
zátvorkách uvedený jeden alebo viac údajov, bude pre konkrétnu emisiu použitý jeden z uvedených
údajov. Ak je v hranatých zátvorkách uvedený symbol „●“, budú chýbajúce údaje doplnené v príslušných
Konečných podmienkach. Rozhodujúca bude vždy úprava použitá v príslušných konečných podmienkach.

KONEČNÉ PODMIENKY Emisie dlhopisov
Tieto konečné podmienky Emisie dlhopisov (ďalej len „Konečné podmienky“) predstavujú konečné
podmienky ponuky v zmysle čl. 8, odst. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, o
prospekte, ktorý má byť uverejnený pri verejnej ponuke alebo o prijatí cenných papierov k obchodovaniu
na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „Nariadenie o prospekte“)
vzťahujúcej sa k emisii nižšie podrobnejšie špecifikovaných dlhopisov (ďalej len „Dlhopisy“). Kompletný
prospekt Dluhopisov je tvorený (i) týmito Konečnými podmienkami a (ii) Základným prospektom
Development EIP a.s., so sídlom Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 108 65 250, zapísanej v
obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. B 26348, LEI 315700XQ1Z02IPG16R88
(ďalej len „Emitent“), schváleným rozhodnutím Českej národnej banky č. j. 2021/128475/CNB/570 k
sp.zn. 2021/00071/CNB/572 zo dňa 21.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.01.2022 (ďalej
len „Základný prospekt“). Rozhodnutím o schválení Základného prospektu cenného papieru ČNB len
osvedčuje, že schválený Základný prospekt splňuje normy týkajúce se úplnosti, zrozumiteľnosti a
súdržnosti požadovanej Nariadením o prospekte a ďalšími príslušnými právnymi predpismi, teda že
obsahuje nevyhnutné informácie, ktoré sú podstatné preto, aby investor posúdil Emitenta a cenné
papiere, ktoré majú byť predmetom verejnej ponuky a prijatia k obchodovaniu na regulovanom trhu.
Investor by mal vždy výhodnosť investície posudzovať na základe znalostí celého obsahu prospektu.
ČNB neposuzuje hospodárske výsledky ani finančnú situáciu Emitenta a schválením Základného
prospektu negarantuje budúcu ziskovosť Emitenta ani jeho schopnosť splatiť výnosy alebo menovitú
hodnotu cenného papiera.
[Verejná ponuka Dlhopisov môže pokračovať po skončení platnosti Základného prospektu, na ktorom
základe bola zahájená, pokiaľ je následný Základný prospekt schválený a uverejnený najneskôr v posledný
deň platnosti predchádzajúceho Základného prospektu. Posledným dňom platnosti predchádzajúceho
Základného prospektu je [●]. Následný Základný prospekt bude uverejnený na webových
stránkach Emitenta www.eipdevelopment.cz]
Konečné podmienky boli vypracované pre účely Nariadenia o prospekte a musia byť
interpretované v spojení so Základným prospektom a jeho prípadnými dodatkami, aby bolo možné
získať všetky relevantné informácie.
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Ku Konečným podmienkam je priložené zhrnutie jednotlivej emisie.
Tieto Konečné podmienky boli v súlade s Nariadením o prospekte uverejnené zhodným spôsobom
ako Základný prospekt a ich prípadné dodatky, t. j. na webových stránkach Emitenta
www.eipdevelopment.cz, v sekcii Dlhopisy, a boli v súlade s právnymi predpismi oznámené ČNB.
Dlhopisy sú vydávané ako [doplniť poradie] emisie v rámci dlhopisového programu Emitenta v
maximálnom objeme nesplatených dlhopisov 500.000.000 Kč, s dobou trvania programu 10 rokov (ďalej
len „Dlhopisový program“). Znenie spoločných emisných podmienok, ktoré sú identické pre jednotlivé
Emisie dlhopisov v rámci Dlhopisového programu, je uvedené v oddiele V. „Spoločné emisné podmienky“
v Základnom prospekte schválenom ČNB a uverejnenom Emitentom (ďalej len „Emisné podmienky“).
Výrazy uvedené veľkými písmenami majú rovnaký význam, aký je im priradený v Základnom prospekte,
ak tu nie sú definované odlišne.
Investori by mali zvážiť rizikové faktory spojené s investíciou do Dlhopisov, tieto sú uvedené v oddiele II.
Základného prospektu „Rizikové faktory“.
Tieto Konečné podmienky boli vyhotovené dňa [●] a informácie v nich uvedené sú aktuálne len k tomuto
dňu.
Po dátume týchto Konečných podmieneok by záujemci o kúpu Dlhopisov mali svoje investičné
rozhodnutie založiť nielen na základe týchto Konečných podmienok a Základného prospektu, ale i na
základe ďalších informácií, ktoré mohol Emitent po dátume týchto Konečných podmienok uverejniť, či
iných verejne dostupných informácií.
Rozširovanie týchto Konečných podmienok a Základného prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa
Dlhopisov sú v niektorých krajinách obmedzené zákonom.

ZHRNUTIE EMISIE DLHOPISOV
V tejto časti Konečných podmienok bude uvedené zhrnutie príslušnej Emisie dlhopisov v zmysle
Nariadenia o prospekte.
[●]
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DODATOK DLHOPISOVÉHO PROGRAMU – FORMULÁR PRE KONEČNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLHOPISOV
Názov Dlhopisov:

[●]

ISIN Dlhopisov:

[●]

ISIN Kupónov:

[● / nepoužije sa]

Podoba Dlhopisov:
Forma Dlhopisov:

[listinné / zaknihované; evidenciu o Dlhopisoch vedie ●]

[● / nepoužije sa]

Číslovanie Dlhopisov (pokiaľ [● / nepoužije sa]
sa jedná o listinné Dlhopisy):
Menovitá hodnota jedného
Dlhopisu:

[●]

Celková predpokladaná
Menovitá hodnota emisie
Dlhopisov:

[●]

Počet Dlhopisov:

[●] ks

Mena, v ktorej sú Dlhopisy
denominované:

[koruna česká (CZK)/ euro (EUR) / [●]]
[áno; emisii Dlhopisov bol pridelený následujúci rating

Udelené ohodnotenie
finančnej spôsobilosti
emisie Dlhopisov (rating):

spoločnosťami registrovanými podľa nariadenia
Europského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 - [●] / nepoužije
sa (emisii Dlhopisov nebol pridelený rating)]

Možnosť oddelenia práva na
výnos z Dlhopisov formou
[áno / nie]
vydania Kupónov:
Právo Emitenta zvýšiť
celkovú menovitú hodnotu
emisie Dlhopisov /
podmienky tohto zvýšenia:

[áno; v súlade s § 7 Zákona o dlhopisoch a článkom 1.1
Emisných podmienok, pričom objem tohto zvýšenia neprekročí [●]
/ [●] % predpokladanej menovitej hodnoty Dlhopisov. Emitent za
účelom zvýšenia celkovej menovitej hodnoty emisie
Dlhopisov stanovuje dodatočnú lehotu pre úpis [●] / nie; Emitent
nie je oprávnený vydať Dlhopisy vo vyššej celkovej menovitej
hodnote, ako je celková predpokladaná hodnota emisie Dlhopisov]
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2. DÁTUM A SPÔSOB ÚPISU EMISIE DLHOPISOV, EMISNÝ KURZ
Dátum emisie:

[●]

Lehota pre upisovanie emisie
dlhopisov:

Od [●] do [●]

Emisný kurz Dlhopisov:

[●] % menovitej hodnoty

Spôsob a miesto úpisu
Dlhopisov / údaje o osobách,
ktoré sa podieľajú na
zabezpečení vydania
Dlhopisov:

Žiadateľ môže objednávať Dlhopisy prostredníctvom vyplnenia
formulára obsahujúceho množstvo Dlhopisov, o ktorých kúpu má
žiadateľ záujem. Vzor zmluvy či objednávkového formulára bude
uverejnený na internetových stránkach Emitenta [●], v sekcii [●],
prípadne bude žiadateľovi odovzdaný či zaslaný. Žiadateľ následne
zmluvu či objednávku akceptuje.
Emitent následne oznámi prijatie zmluvy či objednávky žiadateľovi.
Práva vyplývajúce zo zmluvy a upisovacie práva sú
neobchodovateľné. Pri nákupe Dlhopisov nie je uplatňované
predkupné právo, ani akýkoľvek obchod s týmto právom / ●]. V
prípade použitia finančných sprostredkovateľov je popísaný postup
pri objednávke Dlhopisov [rovnaký a žiadateľ akceptuje zmluvu či
objednávku voči Emitentovi v podobe úhrady zjednanej výšky
emisného kurzu/
[taký, že žiadateľ doručí objednávku finančnému
sprostredkovateľovi na adresu [●] a ten ju následne odovzdá
Emitentovi].
Vydanie Dlhopisov zabezpečuje [Emitent vlastnými silami
/[a/alebo] Administrátor.]

Spôsob a lehota odovzdania
Dlhopisov:

[●]

Spôsob splatenie emisného
kurzu:

Spôsob vydávania Dlhopisov:

[Bezhotovostne na bankový účet Emitenta číslo [●]] / [alebo] [na
bankový účet Administrátora číslo [●]] /
/ [●]

[Jednorazovo / v tranžiach]

3.STATUS DLHOPISOV

Status Dlhopisov:

[Podriadené Dlhopisy / Nepodriadené Dlhopisy]
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Úrokový výnos:

pevný

Zlomok dní:

[Act/Act / Act/365 / Act/360 / 360/360 / 30E/360]

Dlhopisy s pevným úrokovým
výnosom
Nominálna úroková sadzba:

[● % p.a.]

Dátum počiatku prvého
výnosového obdobia (t. j.
Dátum emisie)

[●]

Výnosové obdobie

[ročné / polročné / štvrťročné / mesačné]

Koniec výnosových období

[●]

Deň nároku na výplatu výnosu

[●]

Dátum, od ktorého sa úrok stáva [●]
splatným (t.j. Deň výplaty
úrokov):

Rozhodný deň pre výplatu
úrokového výnosu (pokiaľ je iný
ako v článku 8.3.1 a 8.3.2.
Emisných podmienok)

[● / nepoužije sa]

E5. SPLATENIE DLHOPISOV
Deň konečnej splatnosti
Dlhopisov:

[●]

Rozhodný deň pre splatenie
menovitej hodnoty
(pokiaľ je iný ako v článku 8.3.1 [● / nepoužije sa]
a 8.3.2.
Emisných podmienok)
Predčasné splatenie z
rozhodnutia Emitenta:

[áno / nie]
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Právo Vlastníkov Dlhopisov
na predčasné splatenie:

[áno / nie].
[Vlastník dlhopisu má právo požiadať o splatenie menovitej hodnoty
Dlhopisu najskôr [●].]
[Poplatok za predčasné splatenie sa rovná: [●].]

Amortizované Dlhopisy

[použije sa /nepoužije sa]

Splatenie menovitej hodnoty

[Menovitá hodnota Dlhopisov bude splácaná v pravidelných
Amortizovaných
Dlhopisov / dni splatnosti častí splátkách vždy k príslušnému Dátumu výplaty úrokov, ako je
uvedené v splátkovom kalendári pripojenom k tomuto Dodatku ako
menovitej hodnoty
príloha č. 1.]
Amortizovaných Dlhopisov:

10. ADMINISTRÁTOR
Administrátor:

[Emitent / ●]

Určená prevádzka:

[sídlo Emitenta / ●]

13. SCHÔDZA VLASTNÍKOV DLHOPISOV

Spoločný zástupca
Vlastníkov dlhopisov:

[● / nebol ustanovený]

PODROBNOSTI O PONUKE / PRIJATÍ K OBCHODOVANIU

1. Podmienky verejnej ponuky cenných papierov
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1.1

Podmienky platné
pre ponuku

Podmienky platné pre ponuku sa riadia podmienkami uvedenými
v Základnom prospekte.
[Emitent bude Dlhopisy až do výšky celkovej verejnej ponuky
ponúkaného objemu ponúkať všetkým typom investorov bez
obmedzenia, v rámci [primárneho / nepoužije sa] Emitent
[bude]/[nebude] využívať služieb finančných sprostredkovateľov.
[Úloha finančných sprostredkovateľov bude spočívať v tom, že
budú Emitentovi poskytovať [kontakt/objednávky] vo vzťahu k
potenciálnym záujemcom o úpis a kúpu Dlhopisu. / ●]

Celkový verejný
ponúkaný objem
Krajina, v ktorej je
verejná ponuka
vykonávaná

1.2

Lehota verejnej
ponuky
Popis postupu pre
žiadosť / miesto
upisovania
Dlhopisov

[●]
[Dlhopisy budú distribuované cestou verejnej ponuky [v Českej
republike,] / [na Slovensku,].

[● / nepoužije sa]

[Investori budú najmä za použitia prostriedkov komunikácie na
ďiaľku oslovovaní Emitentom [alebo Administrátorom] a budú
informovaní o možnosti nákupu Dlhopisov. V prípade, že investor
prejaví zájem o kúpu Dlhopisov, budú s ním podmienky úpisu
(upisovaná – pridelená menovitá hodnota) prejednané pred
akceptáciou zmluvy o úpise. Zmluva o úpise bude s investorom
uzatvorená dištančným spôsobom, alebo konkludentne,
zaplatením Emisného kurzu Dlhopisov.] / [●] /
[nepoužije sa]

1.3

Možnosť zníženia
upisovaných čiastok

[Pokiaľ by i cez prijaté preventívne opatrenia došlo k upísaniu
viac
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Dlhopisov, ako je celková predpokladaná menovitá hodnota
emisie, je Emitent oprávnený jednotlivým investorom, ktorým
Dlhopisy doposiaľ neboli vydané, upísaný objem krátiť za účelom
dodržania predpokladanej menovitej hodnoty emisie tým
sposobom, že zníží počet ním upísaných Dlhopisov tak, aby
pomer výsledného počtu upísaných Dlhopisov (tzn. počtu
upísaných Dlhopisov po znížení) voči pôvodnému počtu
upísaných Dlhopisov bol u všetkých upisovateľov rovnalý s tým,
že výsledný počet upísaných Dlhopisov sa u každého upisovateľa
zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo. Prípadný preplatok,
pokiaľ by vznikol, bude bez omeškania vrátený späť na účet
daného investora, za týmto účelom oznámený
Emitentovi. Ak by došlo ku kráteniu objemu upísaných
Dlhopisov, bude krátený objem neodkladne oznámený
investorovi.
/ [●] / [nepoužije sa].

1.4

Minimálna
a maximálna čiastka Minimálna menovitá hodnota Dlhopisov, ktorú bude jednotlivý
žiadosti o úpis
investor oprávnený kúpiť, bude činiť [●]. Maximálna celková
menovitá hodnota
Dlhopisov požadovaná jednotlivým investorom je obmedzená
celkovou predpokladanou menovitou hodnotou ponúkaných
Dlhopisov.
[●]

1.5
Metóda a lehoty pre
splatenie cenných
papierov a pre ich
doručenie

1.6

Zverejnenie
výsledkov ponuky

[Výsledky ponuky budú uverejnené bez zbytočného odkladu po
ich ukončení na webovej stránke Emitenta
www.eipdevelopment.cz, v sekcii Dlhopisy, najneskôr do [●]. /
[●] / nepoužije sa].

2. Plán rozdelenia a pridelovania cenných papierov
2.1
Kategórie [Emitent bude Dlhopisy ponúkať všetkým typom investorov bez obmedzení /
potenciálnych nepoužije sa] investorov
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Č. tranže
[Ak je ponuka súčasne vykonávaná na trhoch dvoch alebo viacerých
krajín a ak bola alebo je pre niektoré cenné papiere vyhradená tranža,
uvedie sa takáto tranža:]
[Dlhopisy nie sú vydávané v tranžiach. / Dlhopisy sú vydávané v
tranžiach / č. tranže [●] / nepoužije sa]
Č. série

[●] / [nepoužije sa]

2.2
Postup pre
oznamovanie
pridelenej čiastky
žiadateľom

[Žiadateľovi bude na jeho adresu oznámená celková konečná
menovitá hodnota Dlhopisov, ktorá mu bola pridelená zároveň s
ich vydaním. Obchodovánie s Dlhopismi nie je možné započítať
pred týmto oznámením.] / [●] / [nepoužije sa].

3. Stanovenie ceny

3.1

3.2

Cena za ponúkané
Dlhopisy

Náklady a dane
účtované na vrub
investorov

[Cena k dátumu emisie: cena za ponúkané Dlhopisy bude rovná [●]
% menovitej hodnoty kupovaných Dlhopisov [po dobu] [●]; cena
po [●]: k čiastke emisného kurzu Dluhopisov vydaných po [●] bude
pripočítaný odpovedajúci alikvótny úrokový výnos [●]. /
nepoužije sa]
[Investorom nebudú zo strany Emitenta účtované žiadne náklady. /
[●] / nepoužije sa].
[Investor môže znášať ďalšie náklady spojené s evidenciou
Dlhopisov u Centrálneho depozitára alebo ďalších osôb vedúcich
následnú evidenciu o
Dlhopisoch v zmysle príslušných právnych predpisov.]

4. Umiestenie a upisovanie
[●] / [nepoužije sa]

4.1
Názov a adresa
koordinátora
ponuky

4.2

Názov a adresa
platobných
zástupcov a
depozitných
zástupcov

[●] / [nepoužije sa]
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4.3

4.4

Názov a adresa
subjektov, s ktorými
bolo dohodnuté
upisovanie emisie na
základe pevného
záväzku, a názov a
adresa subjektov, s
ktorými bolo
dohodnuté
upisovanie emisie
bez pevného záväzku
alebo na základe
nezáväzných
ujednaní.

Dátum uzavretia
dohody o upísaní

[●] / [nepoužije sa]

[●] / [nepoužije sa]

5. Prijatie k obchodovaniu a spôsob obchodovania
5.1

Prijatie dlhopisov na
regulovaný trh, trh pre
rast malých a
[Emitent ani iná osoba s jeho zvolením či vedomím nepožiadala o
stredných podnikov prijetie Dlhopisov k obchodovaniu na trhu pre rast malých a
alebo mnohostranný stredných podnikov, regulovanom či inom trhu cenných papierov
obchodný systém
ani v Českej republike, ani v zahraničí, ani v mnohostrannom
obchodnom systéme.] / [Emitent [požiadal]/[má v úmysle
požiadať] o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na [●]. Žiadosť
[smerovala]/ [bude smerovať] k tomu, aby obchodovanie bolo
zahájené k [●] / nepoužije sa]
Krajiny, v ktorých je
žiadané o prijatie k
obchodovaniu na
regulovanom trhu

[●] / [nepoužije sa]
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5.2

[●] / [Žiadne cenné papiere rovnakej triedy ako ponúkané
Regulované trhy, trhy
Dlhopisy neboli prijaté na regulované trhy, trhy tretích krajín,
tretích krajín a trhy
trhy pre rast malých a stredných podnikov ani mnohostranné
pre rast malých a
obchodné systémy.] / [nepoužije sa]
stredných podnikov
alebo mnohostranné
obchodné systémy, na
ktorých sú prijaté
cenné papiere
rovnakej triedy ako
ponúkané

5.3
Sprostredkovateľ
sekundárneho
obchodovania

[●] / [Žiadna osoba neprijala záväzok jednať ako
sprostredkovateľ pri sekundárnom obchodovaní so zaistením
likvidity pomocou sadzieb ponúk ku kúpe a predaju.] / [nepoužije
sa]

5.4

Emisná cena

[●] / [nepoužije sa]

6. Doplňujúce údaje

6.1

Poradci

6.3

Záujem fyzických a
právnických osôb
zúčastnených v
Emisii/ponuke

[●] / [nepoužije sa]

[Podľa vedomia Emitenta nemá žiadna z fyzických ani
právnických osôb zúčastnených na Emisii či ponuke Dlhopisov na
takej Emisii či ponuke záujem, ktorý by bol pre takúto Emisiu či
ponuku Dlhopisov podstatný, okrem záujmu sprostredkovateľov,
ktorí budú za sprostredkovanie záujemcov o Dlhopisy
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odmeňovaní úplatou v maximálnej výške [●] % z celkového
objemu takto predaných Dlhopisov. / ●]

6.4

Dôvody ponuky,
použitie výnosov a
nákladov

Dlhopisy sú ponúkané za účelom zaistenia finančných
prostriedkov pre uskutočnenie podnikateľskej činnosti
Emitenta. Výťažok emisie bude použitý k [[nákupu
nehnuteľností či podielu na nehnuteľnostiach, [●]] /
[financovanie zaobstarania účasti a investičných výdajov
spojených s investíciou Emitenta do nemovitostní spoločnosti/í
[●]] / [zaistenie finančných prostriedkov pre uskutočňovanie a
rozvoj podnikateľskej činnosti Emitenta bez určenia
konkrétneho projektu] / [poskytnutie úveru alebo pôžičky
Materskej spoločnosti alebo spoločnosti zo skupiny Materskej
spoločnosti, pričom k dátumu vyhotovenia Konečných
podmienok nie sú známe konkrétne projekty, do ktorých bude
Materská spoločnost alebo spoločnosti zo skupiny Materskej
spoločnosti investovať] / [splácenie skôr vydaných
dlhopisových emisií]].

Emisie/ ponuky

[Náklady prípravy emisie Dlhopisov činili cca [●]. Náklady na
distribúciu budú činiť cca [●]. Čistý výťažok celej emisie
Dlhopisov bude rovný emisnému kurzu všetkých vydaných
Dlhopisov emisie po odčítaní nákladov na prípravu a distribúciu
Emisie, teda [●]. Celý výťažok bude použitý k výššie uvedenému
účelu.] / [●]
6.5

Údaje od tretích strán
uvedené v Konečných
podmienkach / zdroj
informácií

[nepoužije sa] / [Niektoré informácie uvedené v Konečných
podmienkach pochádzajú od tretích strán. Takéto informácie
boli presne reprodukované a podľa vedomostí Emitenta a v
miere, v ktorej je schopný to zistiť z informácií zverejnených
príslušnou treťou stranou, neboli vynecháné žiadne skutočnosti,
kvôli ktorým by reprodukované informácie boli nepresné alebo
zavádzajúce. Emitent však nezodpovedá za nesprávnosť
informácií od tretích strán, pokiaľ takúto nesprávnosť nemohol
pri vynaložení vyššie uvedenej statostlivosti zistiť.

7. Osoby zodpovedné za Konečné podmienky

7.1

Osoby zodpovedné
za údaje uvedené v
Konečných
podmienkach

Osobou zodpovednou za údaje uvedené v týchto Konečných
podmienkach je Emitent.
Emitent prehlasuje, že podľa jeho najlepšieho vedomia sú údaje
obsiahnuté v Konečných podmienkach, k dátumu ich vyhotovenia,
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V súlade so skutočnosťou a že v Konečných podmienkach neboli
zamlčané žiadne skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť ich význam.
Za spoločnosť Development EIP a.s. dňa [●]
…………………….
Meno: [●]
Funkcia: [●]

7.2

Interné schválenie
emisie Dlhopisov

Vydanie emisie Dlhopisov schválil štatutárny orgán Emitenta dňa
[●].

VI. ZDANENIE
Text tohto článku je len zhrnutím určitých daňových súvislostí týkajúcich sa nadobúdania, vlastníctva a
dispozície s Dlhopismi a neusiluje o to byť komplexným súhrnom všetkých daňovo relevantných
súvislostí, ktoré môžu byť významné z hľadiska rozhodnutia o kúpe Dlhopisov. Toto zhrnutie vychádza z
právnych predpisov účinných k dátumu tohto Základného prospektu a môže podliehať následnej zmene (i
s prípadnými retroaktívnymi účinkami). Budúcim nadobúdateľom Dlhopisov Emitent doporučuje, aby sa
poradili so svojimi právnymi a daňovými poradcami o daňových dôsledkoch nákupu, predaja a držania
Dlhopisov a prijímania platieb úrokov z Dlhopisov podľa daňových a devízových predpisov platných v
Českej republike a v krajinách, v ktorých sú rezidentmi, ako aj v krajinách, v ktorých výnosy z držania a
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predaja Dlhopisov môžu byť zdanené. Daňový režim sa riadi vnútroštátnymi zákonmi a záväznými
medzinárodnými zmluvami platnými v Českej republike a na Slovensku.

1. Česká republika
1.1 Všeobecná úprava
Dlhopisy budú ponúkané v Českej republike, daňové pomery vlastníkov dlhopisov sa budú riadiť platnou
zákonnou úpravou ČR, teda najmä zákonom č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ďalej len „ZDP“).
Nadobúdateľom Dlhopisov však môže byť aj cudzinec. Emitent bude Dlhopisy prípadne ponúkať tiež
investorom v zahraničí za podmienok, za ktorých bude takáto ponuka a umiestňovanie prípustné podľa
príslušných predpisov platných v každej krajine, v ktorej budú Dlhopisy ponúkané (tzn. za podmienok, za
ktorých možno Dlhopisy v daných krajinách ponúkať bez nutnosti vypracovať a nechať schváliť prospekt
cenných papierov).
Následujúce stručné zhrnutie zdaňovania Dlhopisov v Českej republike vychádza najmä zo ZDP k dátumu
vyhotovenia tohto Základného prospektu. Všetky informácie uvedené nižšie sa môžu meniť v závislosti na
zmenách v príslušných právnych predpisoch, ktoré môžu nastať po tomto dátume, alebo vo výklade týchto
právnych predpisov, ktorý môže byť po tomto dátume uplatňovaný.
Splatenie menovitej hodnoty Dlhopisov bude vykonávané bez zrážky dane alebo poplatkov. V prípade
zmeny príslušných právnych predpisov alebo ich výkladov v oblasti zdaňovania Dlhopisov oproti režimu
uvedenému nižšie, bude Emitent postupovať podľa takého nového režimu.
Ak je Vlastníkom dlhopisu fyzická osoba, je Emitent zodpovedný za odvádzanie zrážok z dane u zdroja a je
platcom dane zrazenej z výnosov z Dlhopisov. Právnickým osobám sú vyplácané platby z Dlhopisov bez
zrážky dane, keďže výnosy z Dlhopisov právnické osoby zdaňujú spoločne s príjmami z ostatných činností.
Emitentovi v súvislosti s vykonaním týchto zrážok alebo odvodov voči Vlastníkom dlhopisov nevznikne
povinnosť doplácať akékoľvek dodatočné čiastky ako náhradu za takto vykonané zrážky či odvody.
Emitent ďalej nebude povinný hradiť Vlastníkom dlhopisov žiadne ďalšie čiastky ako náhradu zrážky daní
alebo poplatkov, pokiaľ k takejto zrážke dôjde len z toho dôvodu, že tento Vlastník dlhopisov neodovzdal
Emitentovi včas príslušné doklady preukazujúce, že Vlastník dlhopisov je oprávnený obdržať splátku
alebo výplatu uvedenú v prvej vete tohto odstavca bez tejto zrážky.
V nasledujúcom zhrnutí nie sú uvedené daňové dopady súvisejúce s držbou alebo predajom Dlhopisov pre
investorov, ktorí v Českej republike podliehajú zvláštnemu režimu zdanenia (napr. investičné, podielové
alebo penzijné fondy).

1.2 Fyzické osoby
(a) Zisky/straty z predaja Dlhopisov
Zisky z predaja dlhopisov realizované fyzickou osobou, ktorá je českým daňovým rezidentom, alebo ktorá
nie je českým daňovým rezidentom a zároveň podniká v Českej republike prostredníctvom stálej
prevádzky, alebo ktorá nie je českým daňovým rezidentom a príjem z predaja dlhopisov jej plynie od
kupujúceho, ktorý je českým daňovým rezidentom alebo od českej stálej prevádzky kupujúceho, ktorý nie
je českým daňovým rezidentom, sa zahrňujú do čiastkového daňového základu ostatné príjmy u
nepodnikateľov alebo čiastkového daňového základu dane u podnikajúcich fyzických osôb, ktoré zahrnuli
tieto dlhopisy do svojho obchodného majetku, a podliehajú dani z príjmu fyzických osôb v sadzbe 15 %,
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resp. ak presahuje základ dane 48násobok priemernej mzdy, uplatní sa pre časť základu presahujúceho
46násobok priemernej mzdy daň vo výške 23 %. Hranica pre uplatnenie solidárneho zvýšenia dane je teda
pre rok 2021 čiastka 1.701.168,- Kč. Straty z predaja dlhopisov sú u nepodnikajúcich fyzických osôb
všeobecne daňovo neuznateľné, jedine že sú v tomto zdaňovacom období zároveň vykázané zdaniteľné
zisky z predaja iných cenných papierov; v tom prípade je možné straty z predaja dlhopisov až do výšky
ziskov z predaja ostatných cenných papierov vzájomne započítať.
Vecné oslobodenie príjmu z predaja u fyzických osôb
Vlastník Dlhopisu, ktorý je fyzickou osobou, môže podľa ZDP využiť daňové oslobodenie príjmu z predaja
dlhopisu v prípade, že doba medzi nadobudnutím dlhopisu a jeho predajom presiahne 3 roky. Toto
oslobodenie môže byť uplatnené pri splnení podmienky, že predávajúci vlastník nemal a nemá dlhopisy
zahrnuté v obchodnom majetku. Pokiaľ fyzická osoba podnikateľ zaradil tieto Dlhopisy do svojho
obchodného majetku, tak môže uplatniť toto oslobodenie najskôr po 3 rokoch od ukončenia
podnikateľskej činnosti.
Príjem fyzickej osoby, ktorá nezahrnula tieto Dlhopisy do svojho obchodného majetku a ktorá ako vlastník
Dlhopisov pri ich predaji nesplní vyššie uvedený časový test držby po dobu 3 rokov, ale jej celkové príjmy
(nie zisky) z predaja všetkých cenných papierov nepresiahnú v danom zdaňovacom období limit vo výške
100 tis. Kč, bude oslobodená od dane z príjmu fyzických osôb.
(b) Zrážková daň
Úrokový výnos vlastníka Dlhopisov je zdaňovaný v samostatnom základe dane pre zdanenie zvláštnou
sadzbou dane dle § 36 odst. 2 písm. a) ZDP. Sadzba zrážkovej dane podľa českých daňových predpisov činí
15 %. Táto zrážka dane predstavuje konečné zdanenie úroku v Českej republike. V súvislosti so
stanovením základu dane pre uplatnenie zrážkovej dane u úrokov z dlhopisov upozorňujeme, že podľa §
36 odst. 3 ZDP sa základ dane a zrazená daň z jednotlivých dlhopisov nezaokrúhľuje. Na celé koruny dolu
sa zaokrúhľuje až celková čiastka zrazenej dane za všetky Dlhopisy vlastnené jedným vlastníkom
Dlhopisov.
(c) Fyzická osoba – podnikateľ
Vzhľadom k nejednoznačnosti daňovej legislatívy u podnikajúcich fyzických osôb ako účtovných
jednotiek, ktoré zahrnú Dlhopisy do svojho obchodného majetku, bude režim zdanenia príjmov
súvisejúcich s dlhopismi vo vlastníctve týchto fyzických osôb primárne závisieť na zámere fyzickej osoby,
s ktorým Dlhopisy nadobudla. Doporučujeme preto týmto podnikajúcim fyzickým osobám, účtovným
jednotkám, prebrať so svojimi právnymi a daňovými poradcami daňové a účtovné dôsledky nákupu,
predaja a držby Dlhopisov podľa daňových a účtoných predpisov platných v Českej republike.
(d) Fikcia daňovej rezidencie
Emitent považuje fyzickú osobu za daňového rezidenta tej krajiny, v ktorej má daná fyzická osoba
bydlisko, ak neoznámi a nedoloží táto fyzická osoba Emitentovi odlišnú skutočnosť.
1.3 Právnické osoby
Právnická osoba ako vlastník Dlhopisu účtuje všeobecne v súlade s platnými účtovnými predpismi o
nabiehajúcom alikvotnom úrokovom výnose v prospech výnosov a na vrub zvýšenia účtnovnej hodnoty
daného cenného papiera. Nabiehajúci alikvotný úrokový výnos je teda priebežne zdaňovaný v rámci
všeobecného základu dane z príjmov právnických osôb sadzbou dane vo výške 19 %.
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Zisky z predaja dlhopisov tretím osobám realizované právnickou osobou, ktorá je českým daňovým
rezidentom, alebo ktorá nie je českým daňovým rezidentom a zároveň podniká v Českej republike
prostredníctvom stálej prevádzky, alebo ktorá nie je českým daňovým rezidentom a príjem z predaja
dlhopisov jej plynie od kupujúceho, ktorý je českým daňovým rezidentom alebo od českej stálej prevádzky
kupujúceho, ktorý nie je českým daňovým rezidentom, sa zahrňujú do všeobecného základu dane z
príjmov právnických osôb a podliehajú dani v sadzbe 19 % (pre rok 2021). Straty z predaja dlhopisov sú u
tejto kategórie osôb všeobecne daňovo uznateľné.
1.4 Českí daňoví nerezidenti – špecifiká
(a) Všeobecný princíp
Zisky z predaja Dlhopisov realizované fyzickou osobou alebo platcom dane z príjmov právnických osôb,
ktoré nie sú českými daňovými rezidentmi, nedržia Dlhopisy prostredníctvom stálej prevádzky v Českej
republike, a príjem z predaja Dlhopisov im neplynie od kupujúceho, ktorý je českým daňovým rezidentom
alebo od českej stálej prevádzky kupujúceho, ktorý nie je českým daňovým rezidentom, nepodliehajú v
Českej republike zdaneniu.
V prípade predaja dlhopisov vlastníkom, ktorý nie je českým daňovým rezidentom a súčasne nie je
daňovým rezidentom členského štátu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru,
kupujúcemu, ktorý je českým daňovým rezidentom, alebo osobe, ktorá nie je českým daňovým rezidentom
a ktorá zároveň podniká v Českej republike prostredníctvom stálej prevádzky alebo v Českej republike
zamestnáva zamestnancov po dobu dlhšiu ako 183 dní, je kupujúci všeobecne povinný pri úhrade kúpnej
ceny dlhopisov zraziť zaistenie dane z príjmu vo výške 1 % z tohto príjmu. Správca dane môže, avšak
nemusí, považovať daňovú povinnosť platcu (predávajúceho) uskutočnením zrážky podľa
predchádzajúcej vety za splnenú. Predávajúci je v tom prípade všeobecne povinný podať v Českej
republike daňové priznanie, pričom zrazené zaistenie dane sa započítava na jeho celkovú daňovú
povinnosť. Čiastka zaistenia dane sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor (pre rok 2021).
(b) Spätný predaj – fyzické osoby
V prípade spätného predaja dlhopisov vlastníkom – fyzickou osobou, ktorý nie je českým daňovým
rezidentom, emitentovi, ktorý je českým daňovým rezidentom, alebo emitentovi, ktorý nie je českým
daňovým rezidentom a ktorý zároveň podniká v Českej republike prostredníctvom stálej prevádzky alebo
v Českej republike zamestnáva zamestnancov po dobu dlhšiu ako 183 dní, podlieha rozdiel pri spätnom
predaji medzi cenou spätného predaja dlhopisu a emisným kurzom pri jeho vydaní zdanenie v
samostatnom základe dane zrážkovou daňou vo výške 15%.
(c) Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Českou republikou a krajinou, v ktorej je Vlastník
dlhopisov rezidentom, môže zdanenie ziskov z predaja dlhopisov v Českej republike vylúčiť alebo znížiť
sadzbu prípadnej zrážkovej dane alebo zaistenie dane. Nárok na uplatnenie daňového režimu upraveného
zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia môže byť podmienený preukázaním skutočností, dokazujúcich,
že príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia sa na príjemcu platby skutočne vzťahuje.

2. Slovenská republika
Následujúce zhrnutie zdaňovania na Slovensku vychádza zo slovenského zákona č. 595/2003 Zb., o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmu“) a súvisejúcich právnych
predpisov účinných k dátumu vypracovania tohto Základného prospektu. Všetky nižšie uvedené
informácie sa môžu meniť v závislosti na zmenách v príslušných právnych predpisoch po dátume tohto
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Základného prospektu. V prípade zmeny príslušných právnych predpisov alebo ich výkladov v oblasti
zdaňovania Dlhopisov bude Emitent postupovať podľa nového režimu a nie podľa režimu uvedeného
nižšie.
2.1 Zdaňovanie výnosov z Dlhopisov na Slovensku
Daňový rezident – fyzická osoba
Výnos z Dlhopisov plynúci poplatníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na Slovensku (ďalej len
„Daňový rezident“) – fyzickej osobe podlieha zrážkovej dani so sadzbou 19 %. Sadzba činí 35 % v
prípade platcu nezmluvného štátu, t. j. fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt, alebo právnická osoba,
ktorá nemá sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom portáli Ministerstva
financií Slovenskej republiky (ďalej len„Poplatník nezazmluvneného štátu“) alebo pokiaľ platca príjmu
nedokáže preukázať konečného príjemcu vyplateného príjmu. Zrážku je povinný vykonať platca dane pri
úhrade výnosu. Daňová povinnostť vo vzťahu k výnosom z Dlhopisov je splnená okamihom zrazenia
zrážkovej dane. Pokiaľ úrokové výnosy z Dlhopisov plynú platcovi zo zdrojov v zahraničí, zahrnie ich do
svojho základu dane podľa § 7 Zákona o dani z príjmu. Daňovú povinnosť z týchto príjmov vyrovná platca
osobne v rámci daňového priznania.
Daňový rezident – právnická osoba
Daňový rezident – právnická osoba, okrem zvláštneho subjektu (napr. nadácia, občianske združenie, obec,
Národná banka Slovenska), zahrňuje výnosy z Dlhopisov do svojho základu dane a zdaňuje sadzbou 19 %.
Daňový nerezident
Výnosy z Dlhopisov platcu s obmedzenou daňovou povinnosťou na Slovensku (ďalej len „Daňový
nerezident“) sa nepovažujú za príjem zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Podliehajú zdaneniu na
Slovensku, len pokiaľ náležia k stálej prevádzke na Slovensku.
Stála prevádzka Daňového nerezidenta na Slovensku
Výnosy z Dlhopisov, ktoré náležia k stálej prevádzke Daňového nerezidenta na Slovensku, sú príjmom zo
zdrojov na území Slovenskej republiky. Tieto výnosy sa zahrňujú do základu dane tejto stálej prevádzky a
výsledný základ dane vypočítaný v rámci daňového priznania podlieha dani z príjmov v sadzbe 19 % pre
právnické osoby, alebo 19 % / 25 % pre fyzické osoby.
V prípade stálej prevádzky Daňového nerezidenta, ktorý nie je poplatníkom členského štátu EU alebo
štátu tvoriaceho Európský hospodárský priestor, je Emitent povinný pri výplate výnosov zraziť
zabezpečenie dane vo výške 19 % z peňažného plnenia, pokiaľ príslušná zmluva o zamedzení dvojitého
zdanenia nestanoví inak. Pokud by subjekt, ktorému sú vyplácané vyššie uvedené výnosy bol tzv. platcom
nezmluvného štátu, t. j. fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt, alebo platca nezmluvného štátu, alebo
pokiaľ platca príjmu nie je schopnný preukázať konečného príjemcu vyplácaného príjmu, uplatní sa
sadzba dane 35 %. Platca príjmu nebude povinný zraziť zabezpečenie dane, pokiaľ Daňový nerezident
predloží platcovi potvrdenie od slovenského správcu dane, že platí zálohy na daň.
Suma zabezpečenia dane sa považuje za zálohu na daň. Správca dane môže rozhodnúť, že daňová
povinnosť platcu je splnená, pokiaľ tento platca nepodá daňové priznanie
2.2 Zdaňovanie príjmov z predaja Dlhopisov na Slovensku
Daňový rezident – fyzická osoba
Príjmy z prevodu z Dlhopisov (t. j. rozdiel medzi príjmom z predaja Dlhopisov a kúpnou cenou
preukázateľne zaplatenú za Dlhopis) sa zahrňujú medzi tzv. Ostatné príjmy Daňového rezidenta – fyzickej
osoby a zahrňují sa do základu dane z príjmu tohto platcu. Na základ dane Daňového rezidenta – fyzickej
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osoby sa v závislosti od výšky tohto základu uplatňuje progresívna daňová sadzba vo výške 19 % a 25 %,
príjmy z prevodu cenných papírov podliehajú 14 % odvodu zdravotnej poisťovni.
V závislosti na ostatných príjmoch zahrňovaných do základu dane tohto platcu je možné uplatniť
oslobodenie do výšky 500 euro v rámci jedného zdaňovacieho obdobia. Pokiaľ príjmy, u ktorých je možné
uplatniť uvedené oslobodenie kumulatívne presiahnú čiastku 500 euro, do základu dane sa zahrnú len
príjmy nad túto čiastku. Strata, ktorá vznikne v dôsledku prevodu Dlhopisov za nižšu, než vstupnú cenu
všeobecne nie je daňovo uznateľná s výnimkou špecifických prípadov definovaných v Zákone o dani z
príjmov. V prípade, kedy sú Dlhopisy určené k obchodovaniu na regulovanom trhu a fyzická osoba ich
bude držať dlhšie ako 1 rok, príjmy z ich prevodu sú oslobodené od dane.
Daňový rezident – právnická osoba
Daňový rezident – právnická osoba zahrňuje príjmy z prevodu Dlhopisov do základu dane a zdaňuje
sadzbou 19 %. Strata, ktorá vznikne v dôsledku prevodu Dlhopisov za nižšiu, než vstupnú cenu všeobecne
nie jedaňovo uznateľná s výnimkou špecifických prípadov definovaných v Zákone o dani z príjmov.
Daňový nerezident
Príjmy z predaja z Dlhopisov (t. j. rozdiel medzi príjmom z predaja Dlhopisov a kúpnou cenou
preukázateľne zaplatenú za Dlhopis) sú príjmom zo zdrojov na území Slovenské republiky len, pokiaľ ide
o príjmy z úhrad od Daňových rezidentov alebo od stálych prevádzok Daňových nerezidentov na
Slovensku a za predpokladu, že príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neurčí inak.
Ak Daňový nerezident nie je platcom členského štátu EU alebo štátu tvoraceho Európsky hospodársky
priestor, je Daňový rezident alebo stála prevádzka Daňového nerezidenta na Slovensku vyplácajúca
príslušný príjem povinná zraziť zabezpečenie dane vo výške 19 % (35 % v prípade platcu nezmluvného
štátu alebo ak platca príjmu nedokáže preukázať konečného príjemcu vyplácaného príjmu) z peňažného
plnenia. Zabezpečenie dane nebude nutné zraziť, ak Daňový nerezident predloží vyplácajúcej osobe
potvrdenie od slovenského správcu dane, že platí zálohy na daň.
Suma zabezpečenia dane sa považuje za zálohu na daň. Správca dane môže rozhodnúť, že daňová
povinnosť platcu je splnená, pokiaľ tento platca nepodá daňové priznanie.
Stála prevádzka Daňového nerezidenta na Slovensku
Príjmy z prevodu z Dlhopisov, ktoré náležia stálej prevádzke Daňového nerezidenta na Slovensku, sú
príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Tieto výnosy sa zahrňujú do základu dane tejto stálej
prevádzky a výsledný základ dane zistený z daňového priznania podlieha dani z príjmov v príslušnej
sadzbe 19 % pre právnické osoby, alebo 19 % / 25 % pre fyzické osoby. Strata, ktorá vznikne v dôsledku
prevodu Dlhopisov za nižšiu, než vstupnú cenu všeobecne nie je daňovo uznateľnou, s určitými
výnimkami definovanými v Zákone o dani z príjmov, napríklad vo vzťahu k platcom, ktorí vykonávajú
obchodovanie s cennými papiermi.
V prípade stálej prevádzky Daňového nerezidenta, ktorý nie je platcom členského štátu EU alebo štátu
tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, je Daňový rezident alebo stála prevádzka Daňového
nerezidenta na Slovensku vyplácajúca príslušný príjem povinný zraziť zabezpečenie dane vo výške 19 %
(35 % v prípade Platcu nezmluvného štátu alebo ak platca príjmu nedokáže preukázať konečného
príjemcu vyplácaného príjmu) z peňažného plnenia. Zabezpečenie dane nebude nutné zraziť, ak Daňový
nerezident predloží vyplácajúcej osobe potvrdenie od slovenského správcu dane, že platí zálohy na daň.

VII. DOSTUPNÉ DOKUMENTY
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1. Dostupné dokumenty Emitenta
Emitent prehlasuje, že po dobu 10 rokov odo dňa schválenia Základného prospektu bude možné na
webových stránkach www.eipdevelopment.cz , resp. www.premiot.cz , sekcia dokumenty k stiahnutiu,
podľa potreby nahliadnuť do týchto dokumentov (alebo ich kópií):
• Aktuálne stanovy Emitenta
• Zahajovacia rozvaha Emitenta

2. Údaje začlenené odkazom
Následujúce údaje sú do tohto Základného prospektu začlenené formou odkazu:
Dokument

Odkaz

Rozsah

Zahajovacia rozvaha
Emitenta a príloha k
zahajovacej rozvahe
Emitenta k 31.05.2021

https://premiot-realitni.cz/investice/soubory/zahajovacirozvaha-emitenta-20.pdf

Celý
dokument

Účtovná závierka
spoločnosti Premiot
Group a.s. za rok 2019

https://premiot-realitni.cz/investice/soubory/ucetnizaverka-19.pdf

Celý
dokument

Výročná správa
spoločnosti Premiot
Group a.s. za rok 2020

https://premiot-realitni.cz/investice/soubory/vyrocnizprava-18.pdf

Účtovná
závierka na
str. 9-28

Časti vyššie uvedených dokumentov, ktoré do Základného prospektu začlenené neboli, buď nie sú pre
investora významné, alebo sú spomenuté v inej časti Základného prospektu.
ADRESA
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
EMITENT
Development EIP a.s.
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