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II. SHRNUTÍ
Níže uvedený souhrn splňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES
(Směrnice o prospektu) a Nařízení Komise (ES) č. 809/2004, jímž se provádí Směrnice o prospektu
(Nařízení o prospektu), včetně požadavků na obsah uvedených v Příloze XXII Nařízení o prospektu a je
určen potenciálním investorům do těchto Dluhopisů. Každé shrnutí se skládá z požadavků, které se
nazývají prvky. Tyto prvky jsou obsaženy v oddílech A až E (A.1 –E.7) v tabulkách uvedených níže.
Toto shrnutí obsahuje veškeré prvky vyžadované pro shrnutí Emitenta a Dluhopisů. Jelikož některé
prvky nejsou pro daného Emitenta nebo Dluhopisy vyžadovány, mohou v číslování prvků a jejich
posloupnosti vzniknout mezery. Přes skutečnost, že některý prvek je pro daného Emitenta
a Dluhopisy vyžadován, je možné, že pro daný prvek nebude existovat relevantní informace.
V takovém případě obsahuje shrnutí krátký popis daného prvku a údaj „nepoužije se“.

1. Oddíl A – úvod a upozornění
A.1

Upozornění

Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod prospektu, jakékoli
rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na
tom, že investor zváží prospekt jako celek.
V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě údajů uvedených
v prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátních
právních předpisů členských států uložena povinnost uhradit náklady
na překlad prospektu před zahájením soudního řízení, nebude-li v
souladu s právními předpisy stanoveno jinak.
Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí
včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí
zavádějící, nepřesné nebo vykazuje nesoulad při porovnání s jinými
částmi prospektu nebo pokud při porovnání s jinými částmi prospektu
neposkytuje hlavní údaje, které investorům pomáhají při rozhodování,
zda do dotyčných cenných papírů investovat.
Osobou odpovědnou za údaje uvedené v prospektu je Emitent
– společnost Reality INVESTING Bond, a.s., se sídlem Hlinky 40/102,
Pisárky, 603 00 Brno, IČ 022 06 846, zapsaná v obchodní rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 6969, jménem které
jedná předseda představenstva, pan David Hradecký.

A.2

Souhlas Emitenta
s použitím
prospektu pro
následnou
veřejnou nabídku

Nepoužije se, Emitent souhlas s použitím prospektu k následnému
dalšímu prodeji cenných papírů nebo ke konečnému umístění cenných
papírů prostřednictvím finančních zprostředkovatelů neudělil.

2. Oddíl B – Emitent
B.1
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Právní a obchodní
název Emitenta

Emitentem je společnost REALITY INVESTING Bond, a.s.
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B.2

B.4b

Sídlo a právní
forma Emitenta,
právní předpisy,
podle nichž
Emitent
provozuje
činnost, země
registrace

Emitent má sídlo v České republice, na adrese Hlinky 40/102, Pisárky,
Brno, PSČ 603 00. Emitentovi bylo přiděleno IČ: 022 06 846. Emitent je
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 6969. Emitent má formu akciové společnosti. Zemí
registrace Emitenta je Česká republika.

Známé trendy

Emitentovi nejsou známy žádné trendy, nejistoty, poptávky, dluhy
nebo události, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít
významný vliv na vyhlídky Emitenta na běžný finanční rok.

Emitent byl založen a řídí se právem České republiky, zejména např.
platným zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
a družstvech, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákonem č.
340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitostí, zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a další. Emitent se podřídil zákonu 90/2012 Sb. jako celku.

Rok 2018 se v ČR v oblasti nemovitostí ponese v podobném duchu,
jako minulý rok. V oblasti rezidenčních nemovitostí můžeme ještě
očekávat mírný růst cen. Cenově dostupných bytů je dlouhodobě
málo a nabídka se i nadále zužuje, což je dané všeobecně dobrým
stavem ekonomiky. S mírným růstem cen je zřejmě potřeba počítat i
v oblasti kancelářských nemovitostí. V závislosti na zvyšující se
obsazenosti kancelářských ploch s největší pravděpodobností může
mírně vzrůst i nájemné. S tím souvisí i předpokládaný pokles pobídek,
které poskytují pronajímatelé zájemcům o nájem prostor.
V SR druhé čtvrtletí roku 2018 přinesl na realitním trhu pokračování
v růstu cen nemovitostí. Trh byl i v tomto období poháněný pozitivním
faktorem nízkých úrokových sazeb, růstem zaměstnanosti, průměrné
mzdy a dobrými ekonomickými vyhlídkami. Postupné zpřísňování
podmínek v poskytování hypotečních úvěrů už delší dobu vytvářel tlak
na kupující. Pozitivem finančního trhu je stále velmi dobrá platební
morálka a nízká míra zesplatněných úvěrů.
B.5
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Skupina

Emitent není součástí skupiny (s výjimkou projektových společností,
prostřednictvím kterých realizuje svoji investiční činnost). Vzhledem
k tomu, že vedoucí osoby Emitenta působí rovněž v dalších
subjektech, a tyto subjekty rovněž působí na realitním trhu a jsou si
navzájem obchodními partnery a nekonkurují si, vznikla dohoda o
společném užívání značky REALITY INVESTING v obchodním jméně
těchto subjektů, a to čistě z marketingových důvodů za účelem
zvýšení povědomí o těchto společnostech, přičemž z této dohody
nevyplývají pro Emitenta žádné povinnosti; vlastnická struktura těchto
společností je odlišná a nejedná se o subjekty jednající ve shodě.
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B.9

Prognóza nebo
odhad zisku

Nepoužije se. Emitent prognózu ani odhad zisku neučinil.

B.10

Výhrady
ve zprávách
auditora

Nepoužije se, výhrady auditora nebyly.

B.12

Vybrané finanční
údaje

Finanční údaje z účetní závěrky za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015,
ověřené auditorem: K 31. 12. 2015 aktiva Emitenta činila 1.834.000
Kč, z toho 15.000 Kč pohledávky z obchodních vztahů, 1.700.000 Kč
peníze a 119.000 Kč účty v bankách. Pasiva Emitenta představovala
částku 1.834.000 Kč, z toho 2.000.000 Kč činil základní kapitál, 152.000 Kč představoval výsledek hospodaření minulých let, -15.000
Kč výsledek hospodaření běžného účetního období a 1.000 Kč tvořily
závazky ke společníkům.
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu sestavená k 31. 12. 2015
v tisících Kč
STRANA AKTIV

Běžné účetní období

Min. účt.

(1. 1. 2015 – 31. 12. 2015)

obd.

Brutto

Korekce

Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

1834

1834

1854

Oběžná aktiva

1834

1834

1854

STRANA PASIV

Běžné účetní období

Minulé účetní období
(2014)

(1. 1. 2015 – 31. 12. 2015)
PASIVA CELKEM

1834

1854

Vlastní kapitál

1833

1848

Základní kapitál

2000

2000

Výsledek hospodaření za minulé
roky

-152

-34

Výsledek hospodaření běžného
účetního období

-15

-118

Cizí zdroje

1
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Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu sestavený za období od 1. 1.
2015 do 31. 12. 2015:
Výkaz zisku a ztráty

Skutečnost v účetním období

v tisících Kč

Běžné účetní období

Minulé
účetní obd.

7

Výkonová spotřeba

10

23

Přidaná hodnota

-10

-23

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

-15

-118

Výsledek hospodaření za účetní období

-15

-118
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Výsledek hospodaření za účetní období
před zdaněním

-15

-118

Finanční údaje z účetní závěrky za období 1. 1. 2016 – 31. 12.
2016, ověřené auditorem: K 31. 12. 2016 aktiva Emitenta
představovala 9.088.000 Kč, z toho 6.100.000 Kč podíly –
ovládaná nebo ovládající osoba, 15.000 Kč pohledávky
z obchodních vztahů, 741.000 Kč pohledávky – ovládaná nebo
ovládající osoba, 1.680.000 Kč peníze a 552.000 Kč účty v
bankách. Pasiva Emitenta činila 9.088.000 Kč, z toho 2.000.000
Kč základní kapitál, -167.000 Kč výsledek hospodaření minulých
let, -4.000 Kč výsledek hospodaření běžného účetního období,
7.000.000 Kč jiné dlouhodobé závazky, 1.000 Kč závazky –
ovládaná nebo ovládající osoba a 258.000 Kč jiné krátkodobé
závazky.
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu sestavená k 31. 12. 2016
v tisících Kč
STRANA AKTIV

Běžné účetní období
(1. 1. 2016 – 31. 12. 2016)
Brutto

Korekce

Min. účt.
obd.
Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

9088

9088

1834

Dlouhodobý majetek

6100

6100

0

Oběžná aktiva

2988

2988

1834

STRANA PASIV

Běžné účetní období
(1. 1. 2016 – 31. 12. 2016)

Minulé účetní období
(2015)

PASIVA CELKEM

9088

1834

Vlastní kapitál

1829

1833

Základní kapitál

2000

2000

Výsledek hospodaření za minulé
roky

-167

-152

Výsledek hospodaření běžného
účetního období

-4

-15

Závazky

7259

1
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2016 do 31. 12. 2016:
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Výkaz zisku a ztráty

Skutečnost v účetním období

v tisících Kč

Běžné účetní
období

Minulé účetní obd.

Výkonová spotřeba

13

10

Provozní výsledek hospodaření

-13

-13
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Výsledek hospodaření za účetní období

-4

-15

Výsledek hospodaření za účetní období
před zdaněním

-4

-15

Finanční údaje z účetní závěrky za období 1.1.2017 – 31.12.2017,
ověřené auditorem: Ke 31.12.2017 aktiva Emitenta představovali
11.055.000 Kč, z toho 6.100.000 Kč podíly – ovládaná a nebo
ovládající osoba, 2.116.000 Kč pohledávky – ovládaná a nebo
ovládající osoba, 15.000 Kč peníze a 2.255.000 Kč účty v bankách.
Pasiva Emitenta představovala 11.055.000 Kč, z toho 2.000.000 Kč
základní jmění, -170.000 Kč výsledek hospodaření minulých let, 554.000 Kč výsledek hospodaření běžného účtovacího období,
4.000.000 Kč jiné dlouhodobé závazky.
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu sestavená k 31.12.2017
v tisících Kč

Bežné účtovací období

Před.
účt.o.

(1. 1. 2017 – 31.12. 2017)
STRANA AKTIV

Brutto

AKTIVA CELKEM

Korekcie

Netto

Netto

11 055

11 055

9088

Dlouhodobý majetek

6100

6100

6100

Oběžná aktiva

4386

4386

2984

STRANA PASÍV

Běžné účtovací období
(1.1.2017 – 31.12. 2017)

Předcházející účtovací
období
(2016)

PASIVA CELKEM

11 055

9088

Vlastní kapitál

1276

1829

Základní kapitál

2000

2000

Výsledek hospodaření minulých let
(+/-)

-170

-167

Výsledek hospodaření běžného
účtovacího období (+/-)

-554

-4

Závazky

9626

7259

Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu sestavený za období od
1.1.2017 do 31.12.2017
Skutečnost v účtovacím období
Výkaz zisku a ztrát
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V tisících Kč

Běžné účtovací
období

Předcházející
účtovací
období

Výrobní spotřeba

570

13

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti (+/-)

-604

-13

Výsledek hospodaření za účtovací období (+/-)

-554

-4
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Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

-554

-4

Od data posledního ověření účetní závěrky nedošlo k žádné významné
negativní změně vyhlídek Emitenta ani k jiným významným změnám
finanční nebo obchodní situace.
Emitent zveřejnil účetní závěrky za r. 2015, r. 2016 a 2017 na svých
internetových
stránkách
Emitenta
http://www.realityinvestingbond.cz.
B.13

Nedávné události

Emitent prohlašuje, že od data založení společnosti nedošlo k žádným
událostem, které mají podstatný význam při hodnocení platební
schopnosti Emitenta.

B.14

Závislost Emitenta Emitent není součástí skupiny, s výjimkou projektových společností,
na jiných členech prostřednictvím kterých realizuje svoji investiční činnost, a není tedy
skupiny
při svém podnikání a hospodaření provozně aktuálně závislý na žádné
jiné společnosti, s výjimkou těchto projektových společností.
V roce 2016 Emitent získal 100% podíl ve společnosti CleverHouse JSV,
s.r.o., za účelem výstavby areálu rezidenčního bydlení v k.ú. BrnoSoběšice. V roce 2018 Emitent nabyl podíl ve společnostech (i)
Rezidencia Hradská, s.r.o. (60%), se záměrem výstavby 4 vilových
domů v Bratislavě (ii) Tilia, spol. s r.o. (100%), která realizuje
rezidenční projekt „Za kovárnou“ u Mladé Boleslavi, v rámci kterého
je plánovaná výstavba 63 rodinných domů a (iii) Silver office, s.r.o.
(100%), která pronajímá čtyřpodlažní budovu v centru okresního
jihomoravského města.

B.15

Hlavní činnosti
Emitenta

Emitent plánuje podnikat v oblasti obchodu a správy nemovitostí
a pohledávek zajištěných nemovitostmi. Emitent zamýšlí nabývání
nemovitostí prostřednictvím koupí, darování, aukcí, dražeb dobrovolných
i nedobrovolných, výběrových řízení nebo koupí jiných práv umožňujících
nabytí nemovitostí, a to sám nebo prostřednictvím dceřiných společností.
Nemovitostmi se rozumí veškeré nemovitosti v nejširším slova smyslu, tedy
zejména pozemky, budovy, bytové i nebytové jednotky, nemovitosti
ve výlučném vlastnictví, spoluvlastnictví i družstevním vlastnictví, a to
se všemi součástmi, příslušenstvím a právy a povinnostmi, které jsou
s nabytím nemovitosti spojeny.
Obchodní model Emitenta bude založen na kladném rozdílu mezi skutečnou
tržní hodnotou a cenou, za kterou budou v daný moment nabízeny
nemovitosti zatížené právními či faktickými vadami, či nemovitosti, jejichž
majitelé potřebují rychle získat finanční prostředky z prodeje těchto
nemovitostí. Tento cenový rozdíl je zapříčiněn výrazně nižší poptávkou, která

10

REALITY INVESTING Bond, a.s. – Prospekt cenného papíru
je důsledkem nemožnosti získat na předmětné nemovitosti hypotéku,
odstraněním vad tedy tento problém odpadá. Emitent bude v tomto tržním
segmentu rovněž fungovat jako zprostředkovatel. Nad výše uvedené Emitent
dále plánuje obchodovat s pohledávkami zajištěnými nemovitostmi.
Emitent bude obchodovat i s pohledávkami za státem a územně
samosprávnými celky, movitými věcmi určenými k bydlení a souvisejícím
vybavením a materiálem.

B.16

Ovládání
Emitenta

Emitent je ovládán ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích fyzickou osobou Jiřím Slezákem, který vlastní 90% podíl
na základním kapitálu Emitenta. Ovládání Emitenta Jiřím Slezákem vyplývá
z držení akcií a výkonu akcionářských práv.

B.17

Rating Emitenta
nebo Dluhopisů

Nepoužije se. Emitentovi ani Dluhopisům nebylo uděleno ohodnocení
finanční způsobilosti (rating) žádnou ratingovou agenturou. Emitent doposud
nevydal žádné dluhové cenné papíry, s výjimkou Dluhopisů.

3. Oddíl C – cenné papíry
C.1

Popis cenných
papírů

Dluhopisy s nulovým úročením (zero bonds), znějící na jméno, v listinné
podobě, jsou vydané v celkové předpokládané jmenovité hodnotě
500.010.000 Kč (jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 30.000 Kč),
splatné v roce 2032. Název Dluhopisu je Dluhopis Reality Investing 2017.
ISIN Dluhopisu je: SK4210000952.
Vydání Dluhopisů bylo schválené rozhodnutím valné hromady Emitenta,
ze dne 28.4.2017 a rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne
2.5.2017. Dluhopisy byly již veřejně nabízené ve veřejné nabídce,
uskutečněné na základě rozhodnutí Národní banky Slovensko ze dne
31.8.2017, platné od 1.9.2017 do 15.8.2018.

Do dne vyhotovení tohoto prospektu bylo upsáno celkem 2.299
kusů Dluhopisů, v celkové jmenovité hodnotě Dluhopisů
68.970.000,-Kč. Na upsání celkově zůstává celkem 14.368 kusů
Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 431.040.000,- Kč
(Výpočet: celková předpokládaná jmenovitá hodnota nabízené
emise, tj. 500.010.000 Kč, minus celková jmenovitá hodnota už
upsaných dluhopisů).
Otevření veřejné nabídky Dluhopisů na základě tohoto prospektu
bylo schválené rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne
15.7.2018.

C.2
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Měna emise
cenných papírů

Dluhopisy jsou emitovány v českých korunách (Kč).
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C.5

Omezení
převoditelnosti

Převoditelnost Dluhopisů není omezena. K převodu Dluhopisů dochází
jejich předáním nabyvateli a vyznačením rubopisu ve prospěch
nabyvatele; převod musí být bezpodmínečný a přecházejí jím veškerá
práva s Dluhopisy spojená. V rubopisu Dluhopisu je nutno uvést údaje
nezbytné k jednoznačné identifikaci osoby, na niž se Dluhopis převádí,
a den převodu Dluhopisu. Vůči Emitentovi je takový převod účinný až
zápisem o změně Majitele dluhopisu do seznamu Majitelů dluhopisů.

C.8

Práva spojená
s dluhopisy
včetně jejich
omezení
a zařazení

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodřízené
a nepodmíněné dluhy Emitenta, které jsou a vždy budou vzájemně
rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem dalším
současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta,
s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž tak stanoví kogentní ustanovení
právních předpisů.
S Dluhopisy jsou spojena tato práva: (i) právo na výplatu Jmenovité
hodnoty ve splatnosti, případně jmenovité hodnoty Dluhopisu upravené
v souladu s tímto prospektem při předčasné splatnosti, (ii) právo
na účast na schůzi Majitelů Dluhopisů, (iii) právo na svolání, účast
a rozhodování na schůzi Majitelů Dluhopisů o vymáhání dluhů, (iv) právo
na zvolení společného zástupce, (v) právo na výplatu příslušné části
z výtěžku z realizace zajištění, který obdrží Administrátor od Agenta pro
zajištění.
S Dluhopisy není spojeno právo vlastníka požádat o předčasné splacení
Dluhopisů, s výjimkou (i) možnosti upravené v § 5b, odst. 4 zákona SR
č. 530/1990 Sb., o dluhopisech v důsledku rozhodování schůze majitelů
Dluhopisů o změnách náležitostí Dluhopisů uvedených v § 3, odst. 1
písm. d), e), f), k), m) a n) zákona SR č. 530/1190 Sb., o dluhopisech, a (ii)
případně v důsledku rozhodování schůze Majitelů dluhopisů o změnách
zásadní povahy dle bodu V.14.1.2 Emisních podmínek. S Dluhopisy
nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva.
S Dluhopisy je spojeno právo Emitenta na předčasné splacení Dluhopisů,
což znamená, že Emitent je oprávněn investorům oznámit den, k němuž
se Dluhopisy stanou předčasně splatnými. V takovém případě budou
všechny nesplacené Dluhopisy Emitentem splaceny ke Dni předčasné
splatnosti Dluhopisů, v částce vypočítané podle následujícího vzorce:
100 %
Emisní kurz =
106 % počet let do splatnosti
Přičemž „počet let do splatnosti“ bude vypočítán jako počet dní ode Dne
předčasné splatnosti do Dne konečné splatnosti vydělený číslem 365.
Částka splatná v Den předčasné splatnosti se vypočítá v procentech
Jmenovité hodnoty Dluhopisu a zaokrouhlí se na dvě desetinná místa.
Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy
mohla být poprvé uplatněna.
S Dluhopisy nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti ani
omezení nad rámec těch, jež vyplývají z tohoto prospektu, resp.
z příslušných právních předpisů, zejména ze Zákona dluhopisech
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a omezení plynoucích z právních předpisů, které se týkají práv věřitelů
obecně.
Aktuální znění Emisních podmínek Dluhopisů je součástí tohoto
prospektu. Původní znění Emisních podmínek bylo změněné
rozhodnutím schůze majitelů dluhopisů ze dne 9.10.2018.
C.9

Výnos
dluhopisů/
Splacení
jmenovité
hodnoty/
Společný
zástupce
Majitelů
dluhopisů.

Dluhopisy nebudou úročeny, jejich výnos bude určen rozdílem mezi
Jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho nižším Emisním kurzem. Celý
výnos (tj. jmenovitá hodnota Dluhopisu) bude vyplacen až v době
konečné splatnosti Dluhopisu.
Datum emise Dluhopisů bylo stanoveno na 1. 9. 2017. Dnem konečné
splatnosti je 30. 8. 2032 za předpokladu, že nedojde k předčasnému
splacení Dluhopisů nebo odkoupení všech vydaných Dluhopisů
Emitentem a k rozhodnutí Emitenta o jejich zániku.
Jmenovitá hodnota Dluhopisu je 30.000 Kč. Emisní kurz Dluhopisu k datu
emise činil 52,6179% jmenovité hodnoty Dluhopisu. Emisní kurz (v %) se
ke každému dni prvotního upsání každého Dluhopisu počítá dle níže
uvedeného vzorce:
Emisní kurz =

100 %
106 % počet let do splatnosti

Přičemž „počet let do splatnosti“ bude vypočítán jako počet dní ode Dne
upsání do Dne konečné splatnosti vydělený číslem 365. Emisní kurz se
uvádí v procentech Jmenovité hodnoty Dluhopisu a zaokrouhluje se
na dvě desetinná místa. Ke dni 1.11.2018 emisní kurz Dluhopisu ve
smyslu výše uvedeného výpočtu představuje sumu 16.389 Kč.
Společný zástupce Majitelů dluhopisů nebyl k datu tohoto Prospektu
ustanoven, může být zvolen na schůzi Majitelů dluhopisů.
C.10

Derivátová
složka platby
úroku

Nepoužije se. Dluhopisy nemají derivátovou složku platby úroku.

C.11

Přijetí
na regulovaný
trh

Emitent nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování
na regulovaném nebo jiném trhu ani v žádném mnohostranném
obchodním systému.

4. Oddíl D – rizika
D.2
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Riziko nově založené společnosti: Emitent je společností vzniklou v roce
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která jsou
specifická
pro Emitenta

2013, která doposud negenerovala žádné podstatné příjmy. V roce 2016
Emitent získal 100% podíl ve společnosti CleverHouse JSV, s.r.o., která
vlastní pozemky v katastrálním území Brno-Soběšice, a to za účelem
výstavby areálu rezidenčního bydlení. V roce 2018 Emitent nabyl (i) 60%
podíl ve společnosti Rezidence Hradská, s.r.o., která realizuje rezidenční
projekt v Bratislavě, se záměrem výstavby 4 vilových domů s celkem 8
bytovými jednotkami (ii) 100% podíl ve společnosti Tilia, spol. s r.o., která
realizuje rezidenční projekt u Mladé Boleslavi, v rámci kterého je
plánovaná výstavba 63 rodinných domů a (iii) a 100% podíl ve společnosti
Silver office, s.r.o., která pronajímá čtyřpodlažní budovu, kombinující
kancelářské a obchodní prostory. Riziko spočívá v tom, že potenciální
návratnost investice do Dluhopisů bude záviset na úspěšnosti investičních
rozhodnutí ovládající osoby Emitenta. Předpoklady úspěšnosti Emitenta,
nejsou podpořeny žádnými historickými finančními výsledky Emitenta.
Riziko spojené s neschopností splácet Dluhopisy z vlastních zdrojů:
Nebude-li Emitent schopen splnit závazky vyplývající z Dluhopisů, budou
Majitelé dluhopisů nuceni vymáhat splacení závazků soudní cestou. Pokud
nedojde k naplnění výnosových očekávání, nemusí být Emitent schopen z
vlastních zdrojů dostát závazkům z Dluhopisů.
Riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem: Přijme-li Emitent
další dluhové financování, k čemuž je oprávněn, budou v případném
insolvenčním řízení pohledávky Majitelů dluhopisů uspokojeny v menším
rozsahu, než by byly uspokojeny, kdyby jej nepřijal.
Riziko poškození nemovitostí a následných oprav a rizika spojená
s pojištěním nemovitostí: Dojde-li k neočekávanému poškození
nemovitosti, nedosáhne prodejní cena výše, které by dosáhla, kdyby
k poškození nedošlo, nebo bude Emitent muset vynaložit finanční
prostředky na opravu.
Operační riziko: Riziko spojené se selháním vnitřních procesů, lidského
faktoru a systémů včetně informačních technologií či telekomunikační
infrastruktury, nebo riziko ztráty způsobené vlivem vnějších událostí.
Součástí operačního rizika je i právní riziko, že smlouvy a nároky Emitenta
budou nevymahatelné.
Závislost na pronájmu nemovitostí, na platbách nájemného: Riziko
výpadku příjmů z pronájmu nemovitostí bude v případě dlouhodobě
přetrvávajícího stavu způsobilé negativně ovlivnit schopnost Emitenta plnit
závazky vyplývající z Dluhopisů.
Riziko předčasného ukončení nájmů: Riziko souvisí se závislostí Emitenta
na pronájmu nemovitostí pro účely výkonu podnikatelské činnosti
Emitenta od třetích osob jakožto pronajímatelů. Předčasné ukončení
relevantního počtu smluv ze strany pronajímatelů by mohlo negativně
ovlivnit schopnost Emitenta plnit své dluhy.
Riziko případné nemožnosti najít vhodného kupce pro svou nemovitost:
Riziko spočívá na poptávce pro Emitenta vhodných zájemců o koupi
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nemovitostí. V případě poklesu poptávky může dojít k ohrožení schopnosti
Emitenta plnit své závazky.
Kreditní riziko: Kreditní riziko představuje riziko ztrát, kterým je Emitent
vystaven v případě, že třetí strany (např. kupující nemovitostí nebo
nájemci) nesplní svůj dluh vůči Emitentovi vyplývající z finančních nebo
obchodních vztahů Emitenta.
Riziko likvidity: Riziko likvidity představuje riziko krátkodobého nedostatku
likvidních prostředků k úhradě splatných dluhů Emitenta, tzn. nerovnováhy
ve struktuře aktiv a pasiv Emitenta.
Tržní riziko: Tržní riziko zahrnuje možnost negativního vývoje hodnoty
aktiv Emitenta v důsledku neočekávaných změn na trhu, jako jsou cena
nemovitostí, měnové kurzy nebo úrokové sazby.
Cenové riziko nemovitostí: Emitent spatřuje cenové riziko zejména
v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí jeho hospodářské výsledky jsou
závislé na výši kladného rozdílu mezi kupní cenou (případného zhodnocení)
nemovitostí a jejich následným prodejem. Pokud by došlo k významnému
poklesu cen nemovitostí v portfoliu Emitenta, mohla by mít tato
skutečnost negativní vliv na hospodářské výsledky Emitenta.
Riziko vývoje tržního nájemného: Riziko spočívá v negativním vývoji cen
tržního nájemného, což by mohlo mít negativní důsledky na hospodářské
výsledky Emitenta.
Měnové riziko: Emitent je vystaven měnovému riziku převážně
v souvislosti s prodejem, nákupem a financováním, které jsou
denominovány v jiné měně, převážně v měně euro.
Riziko úrokové sazby: Riziko úrokové sazby se vztahuje zejména
k případnému dlouhodobému dluhovému financování Emitenta, u kterého
by byla sjednána pohyblivá úroková sazba. Tyto závazky zahrnují zejména
bankovní úvěry, emitované dluhopisy a závazky z leasingů.
Riziko všeobecné hospodářské recese: Během období zpomalení nebo
recese ekonomiky na celostátní nebo regionální úrovni nebo na úrovni
průmyslových odvětví může dojít ke snížení výdajů spotřebitelů
na realitním trhu. Hospodářský výsledek pak může nepříznivě odrážet
změny ekonomických podmínek, změny úrokových sazeb, inflaci,
nezaměstnanost, peněžní a finanční politiku a jiné významné vnější
události. Na podnikání Emitenta se mohou odrazit i skutečné nebo
potenciální obavy z recese.
Riziko konkurence: Emitent podniká v oblasti realitního trhu a musí pružně
reagovat na měnící se situaci na trhu, chování konkurence a požadavky
spotřebitelů.
Riziko spojené nízkou likviditou nemovitostí: Riziko investování
do nemovitostí je spojeno s jejich nízkou likviditou. Na rozdíl od finančních
aktiv je prodej nemovitostí složitější a dlouhodobou záležitostí, což může

15

REALITY INVESTING Bond, a.s. – Prospekt cenného papíru

negativně ovlivnit výnosnost investice do nemovitostí.
Riziko související s umístěním nemovitostí: Riziko spočívá v závislosti
hodnoty nemovitosti na zvolené lokalitě ve vztahu k typu nemovitosti,
neboť pokud Emitent neodhadne správně výnosový potenciál dané lokality
vzhledem k investičnímu záměru, může být pro něj obtížné pořízenou
nemovitost úspěšně pronajmout či výhodně prodat.
Riziko soudních sporů: V SR a ČR je výsledek soudních sporů obtížně
předvídatelný a může dojít k překvapivým rozsudkům i na základě
nedostatečně odůvodněných skutečností.
Riziko regionu, politické riziko: Riziko spočívá v negativním vlivu na
investice, úrokové sazby nebo měnové kurzy oproti ostatnímu světu
v důsledku změny vývoje ekonomiky či změny mezinárodní politiky.
Rizika vyšší moci: Může nastat nějaká událost, která se vymyká kontrole
Emitenta, např. vyšší moci, války, vzpoury, přírodní katastrofy, znárodnění
majetku Emitenta, neoprávněný zásah státních orgánů neoprávněné
udělení pokut a sankcí státními orgány, neoprávněné obstavení účtů,
neoprávněné zabavení majetku apod.
Riziko nedůvěry: Riziko, že obchodní partneři z důvodu předchozí
negativní zkušenosti s jinou společností působící na realitním trhu,
nebudou chtít vstoupit do vztahu s Emitentem.
Riziko nedostatečného obchodního plánu: Riziko spočívá v tom, že
Emitent při vytváření obchodního plánu svůj podnikatelský záměr
nevyhodnotil dostatečně komplexně a nevzal v úvahu veškeré faktory
důležité pro dosažení podnikatelského úspěchu a skutečnost pak nebude
odpovídat očekávání Emitenta.

D.3

Hlavní rizika
specifická
pro Dluhopisy

Riziko týkající se hodnoty nemovitostí: Ocenění nemovitostí, k nimž má
být zřízeno zajištění ve formě zástavního práva ve prospěch Agenta pro
zajištění, nemusí odrážet tržní hodnotu zastavených nemovitostí a nelze
vyloučit, že k datu případné realizace zástavy nebude hodnota zastavených
nemovitostí dostatečná pro uspokojení pohledávek plynoucích z
Dluhopisů.
Riziko nezpřístupňování znaleckých zpráv k hodnotě vlastněných
nemovitostí: Riziko souvisí se zjišťováním hodnoty nemovitostí a spočívá
v nemožnosti investora zpětně analyzovat podklady, z nichž Emitent
vycházel při posuzování výhodnosti investice.
Obecná rizika spojená s Dluhopisy: Obecná rizika spojená s Dluhopisy
spočívající v tom, že investor do Dluhopisů by měl mít dostatečné znalosti a
zkušenosti, aby byl schopen porozumět všem otázkám souvisejícím s koupí
Dluhopisu tak, aby dokázal vyhodnotit všechny dostupné informace a
adekvátně na ně reagovat, provést ocenění Dluhopisů a nést rizika spjatá s
jejich držením.
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Riziko předčasného splacení: Vzhledem k tomu, že Emitent je oprávněn
emisi Dluhopisů předčasně splatit na základě vlastního rozhodnutí, je
majitel Dluhopisů takové emise vystaven riziku nižšího než
předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení.
Riziko týkající se zajištění a jeho hodnoty: Hodnota zastavených
nemovitostí může v čase kolísat a v době splatnosti Dluhopisů nemusí
odpovídat velikosti emise.
Rizika plynoucí ze zajištění Dluhopisů: K nemovitostem nakoupeným
z emise Dluhopisů bude zástavní právo zřizováno až po datu emise.
Rizika spojená s Agentem pro zajištění: Závazky Emitenta vyplývající
z Dluhopisů budou zajišťovány zástavním právem k nemovitostem
pořízeným z výtěžku emise, které budou ve vlastnictví Emitenta, nebo jeho
dceřiné společnosti, ve prospěch Agenta pro zajištění, což je způsob
zajištění ve slovenském a českém právu ještě nedostatečně vyzkoušený,
k němuž dosud neexistuje ustálená rozhodovací praxe soudů. Nelze tedy
vyloučit, že tento způsob zajištění bude soudem shledán neplatným.
Rizika spojená s poplatkem Agenta pro zajištění: V případě realizace
Zajištění, bude výtěžek krácen mimo jiné o poplatky Agenta pro zajištění.
Poplatek Agenta pro zajištění nepřesáhne hodnotu 0,2 % vymožené částky.
Riziko spojené s diskontovaným dluhopisem: Majitel dluhopisů bude
vystaven riziku poklesu vnitřní hodnoty Dluhopisů v důsledku změn tržních
úrokových sazeb. Dluhopisy představují přímé, nezajištěné, nepodmíněné
a nepodřízené dluhy Emitenta. Splacení závazků Emitenta z vydaných
Dluhopisů není zajištěno třetí osobou (ručitelem). Na pohledávky Majitelů
dluhopisů se pro případ neschopnosti Emitenta dostát svým závazkům z
vydaných Dluhopisů nevztahuje žádné zákonné nebo jiné pojištění ani
právo na plnění z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.
Riziko
uvolnění
zástavního/podzástavního
práva:
Uvolnění
zástavního/podzástavního práva podléhá schválení Agenta pro zajištění,
který neschválí uvolnění v případě, že Emitent nezíská nejméně ekvivalent
pořizovací ceny nebo plnění odpovídající poměrné hodnotě nemovitosti ve
vztahu k pořizovací hodnotě obchodních podílů a akcií. Riziko spočívá
v tom, že Agent pro zajištění schválí uvolnění zástavního/podzástavního
práva bez splnění výše uvedené podmínky.
Riziko prodeje zastavených nemovitostí: Emitent je oprávněn prodat
zastavené nemovitosti pouze za přiměřenou protihodnotu, riziko spočívá
v tom, že Emitent uskuteční prodej zastavených nemovitostí za nižší než
přiměřenou protihodnotu, čímž dojde ke snížení hodnoty majetku
Emitenta.
Riziko nedostatku nemovitostí: Riziko spočívá v tom, že na realitním trhu
nebude dostatek nemovitostí k realizaci obchodních případů, aby Emitent
dosáhl výnosu nutného k pokrytí závazků z Dluhopisů.
Riziko prodloužené realizace obchodního případu: Riziko spočívá v tom, že
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realizace obchodního případu bude z neočekávaných důvodů trvat déle,
než se předpokládalo, a toto prodloužení povede k nižšímu výnosu daného
obchodního případu.
Riziko likvidity: Vzhledem ke skutečnosti, že Dluhopisy nebudou kotovány
na kapitálových trzích, budou mít minimální likviditu. Tato skutečnost
může vést k tomu, že investoři budou muset držet Dluhopisy do jejich
splatnosti bez možnosti jejich dřívějšího prodeje.
Riziko inflace: Růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice
do Dluhopisů. Pokud inflace překročí danou sazbu úroku pro výpočet
výnosu Dluhopisu, může být hodnota výnosů z investice do Dluhopisu
záporná.
Riziko zdanění: Potenciální kupující nebo prodávající Dluhopisů by si měli
být vědomi, že mohou mít povinnost odvodu daně nebo jiných poplatků v
souladu s příslušnými právními předpisy.
Rizika vyplývající ze změny práva: Po datu vydání Dluhopisů může dojít ke
změně právních předpisů, které se vztahují na práva a povinnosti
vyplývající z Dluhopisů.
Riziko nesplacení: Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent
nebude schopen splácet své závazky z Dluhopisů.
Riziko vyšší moci: Nepředvídatelná událost (přírodní katastrofa,
teroristický útok), která způsobí poruchy na finančních trzích nebo rychlý
pohyb měnových kurzů, může mít vliv na hodnotu Dluhopisů.
Rizika spojená s budoucím rozhodnutím soudu: Nelze vyloučit budoucí
rozhodnutí soudu, jež oslabí či vyloučí vznik, platnost anebo vymahatelnost
zajištění.

5. Oddíl E – nabídka
E.2b

Důvody nabídky
a použití výnosů

Čistý výtěžek emise Dluhopisů bude, po zaplacení všech odměn,
nákladů a výdajů souvisejících s emisí, použit výhradně k pořizování
nemovitostí přímým nákupem, nebo nepřímým nákupem
prostřednictvím účelově zakládaných společností, k financování
obchodů s pohledávkami zajištěnými nemovitostmi a k financování
souvisejících provozních nákladů Emitenta. Souvisejícími provozními
náklady Emitenta jsou zejména mzdové náklady Emitenta, daňové
náklady, náklady na služby a materiál a veškeré další náklady Emitenta
související se zajištěním jeho podnikatelské činnosti.

E.3

Popis podmínek
nabídky

Nabídka není omezena druhem ani klasifikací potenciálních investorů.
Nabídka podle tohoto prospektu je veřejná ve smyslu Zákona o
cenných papírech, přičemž veřejně bude nabízena emise celkové
jmenovité hodnotě 431.040.000,- Kč vypočítaná jako 500.010.000 Kč,
(celková předpokládaná jmenovitá hodnota nabízené emise) minus

18

REALITY INVESTING Bond, a.s. – Prospekt cenného papíru

68.970.000,- Kč (celková jmenovitá hodnota již upsaných Dluhopisů),
s tím že nabídka podle tohoto prospektu bude otevřena od 1. 11.2018
do 15.10.2019.
Emitent hodlá nabízet Dluhopisy vlastními silami, zejména s použitím
inzerce, v režimu veřejné nabídky. Emitent ke dni sestavení prospektu
neuzavřel žádné dohody ani smlouvy o zprostředkování prodeje
Dluhopisů.
Emitent stanovil emisní kurz Dluhopisu k datu emise (1. 9. 2017) jako
52,6179 % jmenovité hodnoty Dluhopisu (jmenovitá hodnota
Dluhopisu je 30.000 Kč). Emisní kurz (v %) se ke každému dni prvotního
upsání každého Dluhopisu počítá podle tohoto vzorce:
Emisní kurz =

100 %
106 % počet let do splatnosti

Přičemž „počet let do splatnosti“ bude vypočten jako počet dní ode dne
upsání do Dne konečné splatnosti vydělený číslem 365. Emisní kurz se
uvádí v procentech Jmenovité hodnoty Dluhopisu a zaokrouhlí se
na dvě desetinná místa. Ke dni 1.11.2018 emisní kurz Dluhopisů ve
smyslu výše uvedeného výpočtu představuje sumu 16.389,- Kč.
Prodejní cena pro aktuální den bude zveřejňována prostřednictvím
internetových stránek Emitenta http://www.realityinvestingbond.cz.
Zájemce může kontaktovat Emitenta každý pracovní den od 10:00
do 17:00 na adrese sídla, tedy REALITY INVESTING Bond, a.s., Brno,
Hlinky 40/102, PSČ: 603 00.
Maximální výše objednávky je dána aktuální velikostí dosud
neumístěné emise. Objednávky jsou přijímány a uspokojovány v režimu
časové priority, v případě převisu poptávky tak nebudou poměrně
kráceny. Předpokládá se uzavření smlouvy o úpisu (Dluhopisů) mezi
zájemcem a Emitentem. Emitent si vyhrazuje právo v odůvodněných
případech neuzavřít smlouvu o úpisu se zájemcem, např. v případech
podezření, že prostředky zájemce mohou pocházet z trestné činnosti.
E.4

Popis zájmů
spojených
s nabídkou

Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických osob ani právnických
osob zúčastněných na emisi či nabídce Dluhopisů na takové emisi či
nabídce zájem, který by byl pro takovou emisi či nabídku Dluhopisů
podstatný

E.7

Náklady
účtované
investorům

Emitent nebude účtovat investorům žádné poplatky za nákup
Dluhopisů.
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III. RIZIKOVÉ FAKTORY
Zájemce o koupi Dluhopisů by se měl seznámit s tímto prospektem jako celkem. Informace, které
Emitent v této části prospektu předkládá případným zájemcům o koupi Dluhopisů ke zvážení, jakož
i další informace uvedené v tomto prospektu, by měly být každým zájemcem o koupi Dluhopisů
pečlivě vyhodnoceny před učiněním rozhodnutí o investování do Dluhopisů.
Nákup a držba Dluhopisů jsou spojeny s riziky, jež mohou ovlivnit schopnost Emitenta plnit jeho
závazky týkající se Dluhopisů vůči investorovi, přičemž rizika, která Emitent považuje za významná,
jsou uvedena níže v této části prospektu. Následující shrnutí rizikových faktorů nenahrazuje žádnou
odbornou analýzu nebo jakékoliv ustanovení Emisních podmínek Dluhopisů nebo údajů uvedených
v tomto prospektu, neomezuje jakákoliv práva nebo závazky vyplývající z Emisních podmínek
Dluhopisů a v žádném případě není jakýmkoliv investičním doporučením. Jakékoliv rozhodnutí
zájemců o upsání a/nebo koupi Dluhopisů by mělo být založeno na informacích obsažených v tomto
prospektu, na podmínkách nabídky Dluhopisů a především na vlastní analýze výhod a rizik investice
do Dluhopisů provedené případným nabyvatelem Dluhopisů.

1. Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi
1.1

Riziko nově založené společnosti

Emitent je společností vzniklou 15. října 2013, která doposud negenerovala žádné podstatné příjmy.
V roce 2016 Emitent získal 100% podíl ve společnosti CleverHouse JSV, s.r.o., se sídlem na adrese
Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 05177677, která vlastní pozemky v katastrálním území
Brno-Soběšice, a to za účelem výstavby areálu rezidenčního bydlení. V roce 2018 Emitent nabyl (i)
60% podíl ve společnosti Rezidencia Hradská, s.r.o., se sídlem Zvolenská 3, Bratislava – městská část
Ružinov 821 09, IČO: 50 469 676, která realizuje rezidenční projekt v Bratislavě, městské části
Vrakuňa se záměrem výstavby 4 vilových domů s celkem 8 bytovými jednotkami (ii) 100% podíl ve
společnosti Tilia, spol. s r.o., se sídlem na adrese Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4, IČ 46357688,
která realizuje rezidenční projekt „Za kovárnou“ u Mladé Boleslavi, v rámci kterého je plánovaná
výstavba 63 rodinných domů a (iii) a 100% podíl ve společnosti Silver office, s.r.o., se sídlem na
adrese Bystrc č.ev. 138, 635 00 Brno, IČ: 02820374, která pronajímá čtyřpodlažní budovu v centru
okresního jihomoravského města, kombinující kancelářské a obchodní prostory. Riziko spočívá v tom,
že potenciální návratnost investice do Dluhopisů bude záviset na úspěšnosti investičních rozhodnutí
ovládající osoby Emitenta. Hypotetické předpoklady úspěšnosti Emitenta nejsou podpořeny žádnými
historickými finančními výsledky Emitenta. Potenciální návratnost investice do Dluhopisů závisí
především na budoucím směřování Emitenta, respektive na rozhodování jeho ovládající osoby, a je
založena na hypotetických předpokladech úspěšnosti podnikatelské činnosti Emitenta, která není
podpořena žádnými historickými finančními výsledky. Návratnost investice do Dluhopisů je přímo
odvislá od úspěšnosti investičních rozhodnutí, která Emitent v budoucnu přijme, přičemž platí, že
jakékoliv nesprávné rozhodnutí povede vzápětí k tomu, že Emitent bez přijetí dalšího financování
není schopen dluhy z vydaných Dluhopisů včas a řádně splnit.
1.2
Riziko spojené s neschopností splácet Dluhopisy z vlastních zdrojů
(bez refinancování či prodeje nakoupených nemovitostí)
Nebude-li Emitent schopen splatit Jmenovitou hodnotu Dluhopisů včetně dalších závazků
vyplývajících z Dluhopisů, budou Majitelé dluhopisů nuceni vymáhat splacení Jmenovité hodnoty
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Dluhopisů včetně dalších závazků vyplývajících z Dluhopisů soudní cestou. Nicméně s ohledem
na skutečnost, že Emitent je relativně nově založenou společností a jeho vlastní zdroje jsou tvořeny
pouze základním kapitálem v zákonné výši a investicí v podobě 100% podílu ve společnosti
CleverHouse JSV, s.r.o., 60% podílu ve společnosti Rezidencia Hradská, s.r.o., 100% podílu ve
společnosti Tilia, spol. s r.o., a 100% podílu ve společnosti Silver office, s.r.o., , pak v případě, že
nedojde k naplnění výnosových očekávání, nebude Emitent schopen z těchto vlastních zdrojů dostát
závazkům z Dluhopisů.
1.3

Riziko přijetí dalšího dluhového financování Emitentem

Vzhledem k tomu, že Emitent je oprávněn v budoucnosti přijmout další dluhové financování, existuje
riziko, že přijme-li Emitent další dluhové financování, budou v případném insolvenčním řízení
Emitenta pohledávky Majitelů dluhopisů uspokojeny v menší míře, než by byly uspokojeny, kdyby
Emitent další dluhové financování nepřijal.
1.4
Riziko poškození nemovitostí a následných oprav a rizika spojená s pojištěním
nemovitostí
Toto riziko spočívá v negativním dopadu nepředpokládaného poškození nemovitostí ve vlastnictví
Emitenta na jeho budoucí hospodářské výsledky, a to buď z důvodu snížení hodnoty nemovitosti
a nemožnosti realizovat její prodej za předem očekávanou částku, nebo z důvodu nutnosti vynaložit
náklady na její opravu, vedoucí ke snížení výnosu z transakce. Emitent má v úmyslu toto riziko
minimalizovat využitím vhodného pojištění, je však nutno brát v potaz existenci nepojistitelných rizik.
Takovéto situace mohou negativně ovlivnit výsledek hospodaření Emitenta a snížit jeho schopnost
plnit závazky vyplývající z Dluhopisů.
1.5

Operační riziko

Operační riziko představuje ztráty následkem nedostatečnosti při selhání vnitřních procesů, lidského
faktoru a systémů včetně informačních technologií či telekomunikační infrastruktury, nebo riziko
ztráty způsobené vlivem vnějších událostí. Emitent bude závislý na finančních, účetních, správních
a jiných systémech zpracování dat, které jsou komplexní a sofistikované a jejich činnost může být
ovlivněna řadou problémů jako je nefunkčnost hardwaru nebo softwaru, fyzické zničení důležitých IT
systémů, útoky počítačových hackerů, počítačových virů, teroristické útoky aj. Součástí operačního
rizika je i právní riziko, že smlouvy a nároky Emitenta budou nevymahatelné.
Emitent bude mít vytvořenu svou základnu definující pracovní postupy. Emitent provádí kontrolu
správnosti a dodržování vnitřních předpisů.
1.6

Závislost na pronájmu nemovitostí, na platbách nájemného

Výpadek příjmů z pronájmu nemovitostí a z nájemného by v případě dlouhodobě přetrvávajícího
stavu, mohl znamenat citelný dopad na schopnost Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů.
1.7

Riziko předčasného ukončení nájmů

Jmenované riziko souvisí se závislostí Emitenta na pronájmu nemovitostí pro účely výkonu
podnikatelské činnosti Emitenta od třetích osob jakožto pronajímatelů. V případě předčasného
ukončení relevantního počtu nájemních smluv ze strany pronajímatelů i v tomto případě může dojít
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k negativnímu dopadu na hospodářskou situaci Emitenta, respektive na schopnost Emitenta plnit své
dluhy.
1.8

Riziko případné nemožnosti najít vhodného nájemce/kupce pro svou nemovitost

Riziko spočívá na poptávce pro Emitenta vhodných zájemců o koupi nemovitosti, případně
o pronájem. Poklesne-li poptávka po nemovitostech, může dojít k ohrožení schopnosti Emitenta plnit
své závazky.
1.9

Kreditní riziko

Kreditní riziko reprezentuje riziko neschopnosti dlužníka dostát svým závazkům z finančních nebo
obchodních vztahů, které může vést k finančním ztrátám. Emitent bude vystaven kreditnímu riziku
z prodeje nemovitostí (primárně obchodní pohledávky), z pronájmu nemovitostí (nájemné nebude
nájemníky vypláceno řádně a včas) a z finančních aktivit včetně vkladů u bank a finančních institucí,
poskytnutých půjček třetím osobám a jiným finančním instrumentům.
Emitent bude postupovat s obezřetností při volbě obchodních partnerů. Při nákupu nemovitostí bude
využívat Emitent pro platby kupních cen důvěryhodné prostředníky, jako jsou banky, notáři
a advokáti a bude tak eliminovat riziko, že by došlo k zaplacení kupní ceny bez následného převodu
vlastnického práva.
1.10

Riziko likvidity

Riziko likvidity představuje riziko krátkodobého nedostatku likvidních prostředků k úhradě splatných
závazků Emitenta, tzn. nerovnováhy ve struktuře aktiv a pasiv Emitenta v důsledku rozdílné splatnosti
závazků Emitenta a rozdílnému portfoliu zdrojů financování Emitenta.
Řízení likvidity Emitenta má za cíl zajistit zdroje, které budou k dispozici v každém okamžiku tak, aby
zajistily úhradu peněžních závazků, jakmile se stanou splatnými. Koncentrace tohoto rizika bude
limitována díky rozdílné splatnosti závazků Emitenta.
Emitent řídí riziko likvidity průběžným monitorováním plánovaného a aktuálního cash flow.
1.11

Tržní riziko

Tržní riziko zahrnuje možnost negativního vývoje hodnoty aktiv Emitenta v důsledku neočekávaných
změn v tržních parametrech, jako jsou cena nemovitostí, měnové kurzy nebo úrokové sazby.
Riziko cen nemovitostí
Emitent bude podstupovat tržní riziko zejména v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí a jeho
hospodářské výsledky budou závislé na výši kladného rozdílu mezi cenou pořízení (a případném
zhodnocením) nemovitostí a jejich následným prodejem. Pokud by došlo k neočekávané skutečnosti,
jejímž následkem by se významně snížila tržní cena nemovitosti v portfoliu Emitenta oproti ceně,
která byla Emitentem přisuzovaná této nemovitosti na základě ocenění, které bylo učiněno před
touto neočekávanou skutečností, mohl by mít tento pokles tržní ceny nemovitosti negativní vliv
na hospodářské výsledky Emitenta.
Riziko vývoje tržního nájemného
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Podobně jako u předchozího rizika i zde bude Emitent podstupovat riziko, že dojde k negativnímu
vývoji cen tržního nájemného, což by následně mohlo mít negativní důsledky na hospodářské
výsledky Emitenta.
Měnové riziko
Emitent by mohl být vystaven měnovému riziku v případě prodeje, nákupu či financování, které
budou prováděny v jiné měně než českých korunách.
Politika Emitenta je založena na neuzavírání měnových zajišťovacích transakcí.
Riziko úrokové sazby
Riziko úrokové sazby se vztahuje především k případnému dlouhodobému dluhovému financování
Emitenta, u nějž by byla sjednána pohyblivá úroková sazba. Mohlo by se jednat například o bankovní
úvěry, emitované dluhopisy a závazky z leasingů.
V případě dluhového financování bude Emitentem preferována pevná úroková sazba.
1.12

Riziko všeobecné hospodářské recese

Během období zpomalení nebo recese ekonomiky na vnitrostátní nebo regionální úrovni nebo
na úrovni průmyslových odvětví může dojít ke snížení výdajů spotřebitelů na realitním trhu.
Hospodářský výsledek pak může nepříznivě odrážet změny ekonomických podmínek, změny
úrokových sazeb, inflaci, nezaměstnanost, peněžní a finanční politiku a jiné významné vnější události.
Na podnikání Emitenta se mohou odrazit i skutečné nebo potenciální obavy z recese, protože takové
obavy obvykle vedou ke zvýšeným úsporám, což se může nepříznivě odrazit na cenách nemovitostí
a následně mít nepříznivý dopad na schopnost Emitenta dostát svým závazkům vůči Majitelům
dluhopisů.
1.13

Riziko konkurence

Emitent bude podnikat v oblasti realitního trhu a bude účastníkem hospodářské soutěže. Z tohoto
důvodu musí pružně reagovat na měnící se situaci na trhu, na chování konkurence a na požadavky
spotřebitelů. V podmínkách silné konkurence může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen
reagovat odpovídajícím způsobem na konkurenční prostředí, což by mohlo vést ke zhoršení
hospodářské situace Emitenta a v konečném důsledku negativně ovlivnit jeho schopnost dostát
závazkům vyplývajícím z Dluhopisů.
1.14

Riziko spojené s nízkou likviditou nemovitostí

Riziko investování do nemovitostí je spojeno s jejich nízkou likviditou. Na rozdíl od finančních aktiv je
prodej nemovitostí složitější a dlouhodobou záležitostí, což může negativně ovlivnit výnosnost
investice do nemovitostí.
Riziko likvidity obecně vyplývá z financování obchodních činností Emitenta. Zahrnuje riziko
neschopnosti financovat aktiva zdroji s odpovídajícími splatnostmi a úrokovou sazbou, riziko
neschopnosti prodat aktivum za přiměřenou cenu a v přiměřeném časovém horizontu a riziko
neschopnosti dostát závazkům v okamžiku jejich splatnosti. S nedostatkem finančních prostředků je
omezen nákup a prodej na realitním trhu. Nemovitosti patří mezi dlouhodobé investice s horší
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likviditou. Postupný (vynucený) prodej nemovitostí může mít za následek nižší výnosnost či dokonce
ztrátu a to by mohlo vést ke snížené schopnosti či k úplné neschopnosti Emitenta plnit závazky
vyplývající z Dluhopisů.
1.15

Riziko související s umístěním nemovitostí

Riziko spočívá v závislosti hodnoty nemovitosti na jejím umístění ve vztahu k typu nemovitosti, pokud
Emitent neodhadne správně výnosový potenciál dané lokality vzhledem k investičnímu záměru, může
pro něj být obtížné pořízenou nemovitost úspěšně pronajmout či výhodně prodat.
1.16

Riziko soudních sporů

Ve Slovenské republice a České republice je výsledek soudních sporů obtížně předvídatelný a může
dojít k překvapivým rozsudkům také na základě nedostatečně odůvodněných skutečností.
1.17

Riziko regionu, politické riziko

Riziko regionu (státu) spočívá v dodatečném negativním vlivu na investice, úrokové sazby nebo
měnové kurzy oproti ostatnímu světu. Obvykle je spojeno se změnou vývoje ekonomiky v důsledku
měnové politiky centrální banky, fiskální politiky vlády či externích vlivů. Druhou příčinou zvýšeného
rizika v regionu (státu) je mezinárodní politické riziko. Mezinárodní politika vedoucích představitelů
(vlády) může zapříčinit negativní vývoj cen nemovitostí, úrokových sazeb, měnových kurzů.
1.18

Riziko vyšší moci

Může nastat nějaká událost, která se vymyká kontrole Emitenta, např. vyšší moci, války, vzpoury,
přírodní katastrofy, znárodnění majetku Emitenta, neoprávněný zásah státních orgánů (např.
nařízením jednání, příkazy, zákaz činnosti), neoprávněné udělení pokut a sankcí státními orgány,
neoprávněné obstavení účtů, neoprávněné zabavení majetku apod.
1.19

Riziko nedůvěry v Emitenta

Riziko, že potenciální obchodní partneři odmítnou uzavřít s transakce s Emitentem, a to z důvodu
předchozí negativní zkušenosti získané při jednání s jinou společností, poskytující obdobné služby
na realitním trhu „amatérským“ či nesolidním způsobem.
1.20

Riziko nedostatečného obchodního plánu

Riziko spočívá v tom, že Emitent při vytváření obchodního plánu svůj podnikatelský záměr
nevyhodnotí dostatečně komplexně a nevezme v úvahu veškeré faktory důležité pro dosažení
podnikatelského úspěchu a skutečnost pak nebude odpovídat očekávání Emitenta.

2. Rizikové faktory týkající se Dluhopisů
Rizika spojená s Dluhopisy spočívající v tom, že investor do Dluhopisů by měl mít dostatečné znalosti
a zkušenosti, aby byl schopen porozumět všem otázkám souvisejícím s koupí Dluhopisů tak, aby
dokázal vyhodnotit všechny dostupné informace a adekvátně na ně reagovat, provést ocenění
Dluhopisů a nést rizika spjatá s jejich držením, která jsou podrobněji specifikována dále.
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2.1

Riziko týkající se hodnoty Nemovitostí

Ocenění nemovitostí, k nimž má být zřízeno zajištění ve formě zástavního práva ve prospěch Agenta
pro zajištění, nemusí odrážet tržní hodnotu zastavených nemovitostí a nelze vyloučit, že k datu
případné realizace zástavy nebude hodnota zastavených nemovitostí dostatečná pro uspokojení
pohledávek plynoucích z Dluhopisů.
2.2

Riziko nezpřístupňování znaleckých zpráv k hodnotě vlastněných nemovitostí

Riziko souvisí s rizikem týkajícím se hodnoty nemovitosti a spočívá v nemožnosti investora jakkoliv
analyzovat podklady, z nichž Emitent bude vycházet při posuzování výhodnosti investice.
2.3

Riziko předčasného splacení

Vzhledem k tomu, že Emitent bude oprávněn emisi Dluhopisů předčasně splatit na základě vlastního
rozhodnutí a k jakémukoliv datu, bude Majitel dluhopisů takové emise vystaven riziku nižšího než
předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení. Podmínky předčasného splacení
jsou specifikovány v části V. tohoto prospektu – Emisní podmínky v článku V.6. 2.
2.4

Riziko týkající se Zajištění a jeho hodnoty

Zástavní právo k nemovitostem postupně pořízeným z emise Dluhopisů bude zřízeno až po Datu
emise. Hodnota zastavených nemovitostí může v čase kolísat a v době splatnosti Dluhopisů nemusí
odpovídat velikosti emise, resp. objemu finančních prostředků, které bude Emitent v souvislosti
s plněním závazků z Dluhopisů povinen uhradit. V takovém případě existuje riziko, že Majitelé
dluhopisů neobdrží peněžní prostředky ve výši, kterou očekávali, popř. mohou dokonce obdržet
méně, než do investice do Dluhopisů vložili.
2.5

Rizika plynoucí ze zajištění Dluhopisů

Závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů budou postupně zajišťovány zástavním právem
k v budoucnu nabytým nemovitostem ve vlastnictví Emitenta, či ve vlastnictví Emitentem
vlastněných nemovitostních společností, ve prospěch Agenta pro zajištění (viz tento prospekt část
Emisní podmínky), což je způsob zajištění ve slovenském a českém právu ještě nedostatečně
vyzkoušený, k němuž dosud neexistuje ustálená rozhodovací praxe soudů. Takový způsob zajištění
není ve slovenském ani českém právu výslovně upraven. Nelze tedy vyloučit, že tento způsob
zajištění bude soudem shledán neplatným, stejně tak nelze vyloučit, že Agent pro zajištění nebude
nadále moci vykonávat svoji funkci a bude nahrazen jinou osobou, která přes veškerou snahu
Emitenta nemusí být pro její výkon dostatečně vybavena jako původní Agent pro zajištění.
Zástavní právo zajišťující Dluhopisy se zřizuje pouze ve prospěch jednoho Majitele dluhopisů, Agenta
pro zajištění. Za účelem konstrukce věřitelské solidarity, jak je upravena v Emisních podmínkách, pak
musí být Agent pro zajištění současně Majitelem dluhopisů. Agent pro zajištění bude tak ve vztahu
ke každému peněžitému závazku Emitenta na základě Dluhopisů, společným a nerozdílným věřitelem
Emitenta s každým jednotlivým Majitelem dluhopisů. Žádný jiný věřitel není vůči ostatním věřitelům
společným a nerozdílným věřitelem Emitenta. Veškerou zajišťovací dokumentaci uzavírá pouze Agent
pro zajištění, který je tak jediným zajištěným věřitelem. Agent pro zajištění by pak měl být oprávněn
(jako společný a nerozdílný věřitel) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou bude
Emitent povinen uhradit kterémukoli Majiteli dluhopisů. Agent pro zajištění by rovněž měl být
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oprávněn v rámci případného insolvenčního řízení přihlásit pohledávku v celé výši. Nicméně pokud
některý z Majitelů dluhopisů uplatní v rámci insolvenčního řízení svou pohledávku samostatně, bude
evidován jako nezajištěný věřitel a Agent pro zajištění již nebude schopen pohledávku v tomto
rozsahu uplatnit z pozice zajištěného věřitele. Takovým postupem navíc může vzniknout škoda
ostatním Majitelům dluhopisů, a to zejména ve formě snížení jejich uspokojení z výtěžku zpeněžení
zástavy.
Jelikož však slovenské ani české soudy nemají zkušenosti s rozhodováním o roli, právech a
povinnostech Agenta pro zajištění, jakožto společného a nerozdílného věřitele Emitenta s každým
jednotlivým Majitelem dluhopisů, s interpretací některých ustanovení obsažených v Emisních
podmínkách, nemůže Emitent zaručit, že jakékoli rozhodnutí soudu negativně neovlivní postavení
Majitelů dluhopisů, kteří nejsou v postavení zajištěného věřitele, zajištění či jeho realizaci, nebo
přihlášení celé pohledávky Agentem pro zajištění a následné uspokojení celé pohledávky tak, jak jsou
tyto kroky v tomto Základním prospektu předvídány. Ačkoliv se tedy Emitent zavázal vyvinout
veškeré úsilí, aby zajištění Dluhopisů bylo platně a účinně zřízeno, nelze vyloučit případné problémy
při jeho zápisu, insolvenčním řízení či realizaci zajištění, vzhledem k tomu, že jde o nový, dosud
neověřený způsob zajištění Dluhopisů, k němuž dosud neexistuje ustálená rozhodovací praxe soudů.
Vzhledem ke shora uvedenému, k případným otázkám ohledně účinnosti/fungování zajištění pomocí
Agenta pro zajištění jakožto společného a nerozdílného věřitele Emitenta s každým jednotlivým
Majitelem dluhopisů a k tomu, že slovenské ani české soudy ještě neposuzovaly přípustnost způsobu
zajištění, který je obdobný způsobu zajištění popsanému v Emisních podmínkách, nemůže Emitent
vyloučit budoucí rozhodnutí soudu, jež oslabí či vyloučí vznik, platnost anebo vymahatelnost
zřizovaného zajištění a nelze tedy vyloučit případné problémy při jeho zápisu či realizaci a Emitent v
této souvislosti nečiní žádné prohlášení či ujištění ohledně vzniku, platnosti a vymahatelnosti
zajištění.
Zástavní právo k nemovitostem bude zřízeno až po Datu emise, po jejím pořízení z výnosů Dluhopisů.
2.6

Rizika spojená s Agentem pro zajištění

Majitelé dluhopisů budou zastoupeni Agentem pro zajištění, který bude v postavení společného
a nerozdílného věřitele s každým Majitelem dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta
vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Majiteli dluhopisů a veškeré zajištění bude zřízeno
ve prospěch Agenta pro zajištění. Z tohoto důvodu jsou všichni Majitelé dluhopisů povinni vykonávat
svá práva z Dluhopisů, která by mohla jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu zajištění, pouze
v součinnosti s Agentem pro zajištění a jeho prostřednictvím.
Emitent nemůže vyloučit, že dojde ke změně Agenta pro zajištění, ať již z rozhodnutí Emitenta,
z důvodu, že současný Agent pro zajištění ukončí smlouvu, či z jiných důvodů. Přestože Emitent
při výběru a nahrazení Agenta pro zajištění bude postupovat s dostatečnou obezřetností, nelze
vyloučit, že na osobu, jež stávajícího Agenta pro zajištění nahradí, zřízené zajištění nepřejde a bude
nutné zajištění zřídit znovu ve prospěch nového Agenta pro zajištění, nebo že případný nový Agent
pro zajištění nebude mít obdobnou zkušenost či reputaci jako stávající Agent pro zajištění a může
existovat riziko, že nebude dostatečně schopen uplatnit a vymáhat peněžité pohledávky z Dluhopisů
vůči Emitentovi, čímž může být ohroženo uspokojení těchto pohledávek jednotlivých Majitelů
dluhopisů. Ačkoliv je stávající Agent pro zajištění povinen poskytnout Emitentovi v souvislosti
s výměnou Agenta pro zajištění veškerou součinnost, nemůže Emitent zaručit, že tato součinnost
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ze strany Agenta pro zajištění bude poskytnuta. Emitent je v souvislosti se změnou Agenta
pro zajištění povinen postupovat v souladu s Emisními podmínkami.
2.7

Riziko spojené s poplatkem Agenta pro zajištění

Dluhopisy jsou zajištěny Zajištěním, jak je uvedeno v tomto prospektu části V. Emisní podmínky
článku V.3.2. V případě realizace Zajištění, bude výtěžek krácen mimo jiné o poplatky Agenta
pro zajištění. Poplatek Agenta pro zajištění nepřesáhne hodnotu 0,2 % vymožené částky.
2.8

Riziko uvolnění zástavního/podzástavního práva

Uvolnění zástavního/podzástavního práva podléhá schválení Agenta pro zajištění, který neschválí
uvolnění v případě, že Emitent nezíská nejméně ekvivalent pořizovací ceny nebo plnění odpovídající
poměrné hodnotě nemovitosti ve vztahu k pořizovací hodnotě obchodních podílů a akcií. Riziko
spočívá v tom, že Agent pro zajištění schválí uvolnění zástavního/podzástavního práva bez splnění
výše uvedené podmínky.
2.9

Riziko prodeje zastavených nemovitostí

Emitent je oprávněn prodat zastavené nemovitosti pouze za přiměřenou protihodnotu, riziko spočívá
v tom, že Emitent uskuteční prodej zastavených nemovitostí za nižší než přiměřenou protihodnotu,
čímž dojde ke snížení hodnoty majetku Emitenta.
2.10

Riziko nedostatku nemovitostí

Riziko spočívá v tom, že na realitním trhu nebude dostatek nemovitostí k realizaci takového počtu
obchodních případů, aby Emitent dosáhl výnosu nutného k pokrytí závazků z Dluhopisů.
2.11

Riziko prodloužené realizace obchodního případu

Riziko spočívá v tom, že realizace obchodního případu bude z neočekávaných důvodů trvat déle, než
se předpokládalo, a toto prodloužení povede k nižšímu výnosu daného obchodního případu.
2.12

Riziko spojené s diskontovaným dluhopisem

Dluhopisy jako nezajištěné závazky
Dluhopisy představují přímé, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které
budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň
rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nezajištěným závazkům Emitenta s výjimkou
těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení příslušného právního předpisu.
Splacení závazků Emitenta z vydaných Dluhopisů není zajištěno třetí osobou (ručitelem) ani zástavou
věci nebo práva.
Dluhopisy nepředstavují pojištěné pohledávky
Na pohledávky Majitelů dluhopisů se pro případ neschopnosti Emitenta dostát svým závazkům
z vydaných Dluhopisů nevztahuje žádné zákonné nebo jiné pojištění ani právo na plnění z Garančního
fondu obchodníků s cennými papíry. Tím se pohledávky z Dluhopisů liší například od pohledávek
z vkladů u bank nebo od pohledávek z titulu neschopnosti obchodníka s cennými papíry plnit své
dluhy spočívající ve vydání majetku zákazníkům.
Riziko změny tržní úrokové sazby
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Majitel dluhopisů bude vystaven riziku poklesu vnitřní hodnoty Dluhopisů v důsledku změn tržních
úrokových sazeb. Výnos Dluhopisu je předem dán rozdílem mezi nominální hodnotou a nižším
emisním kurzem, zatímco tržní úrokové sazby se zpravidla denně mění. Se změnou tržní úrokové
sazby se mění také vnitřní hodnota Dluhopisu, ale v opačném směru. Porostou-li tržní úrokové sazby,
vnitřní hodnota Dluhopisů bude klesat, a naopak.
2.13

Riziko inflace

Růst inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů, pokud inflace překročí Diskontní
sazbu úroku pro výpočet výnosu Dluhopisu, může být hodnota reálných výnosů z investice
do Dluhopisů záporná.

2.14

Riziko likvidity

Vzhledem ke skutečnosti, že Dluhopisy nebudou kotovány na kapitálových trzích, budou mít
minimální likviditu. Tato skutečnost může vést k tomu, že investoři budou muset držet Dluhopisy
do jejich splatnosti bez možnosti jejich dřívějšího prodeje.
2.15

Riziko zdanění

Potenciální kupující nebo prodávající Dluhopisů by si měli být vědomi, že mohou mít povinnost
odvodu daně nebo jiných poplatků v souladu s právem či zvyklostmi státu, ve kterém dochází
k převodu Dluhopisů, nebo jiného v dané situaci relevantního státu. V některých státech nemusí být
k dispozici žádná oficiální stanoviska finančních úřadů nebo soudní rozhodnutí k finančním nástrojům
jako jsou Dluhopisy. Potenciální investoři by měli jednat podle doporučení svých daňových poradců
ohledně jejich individuálního zdanění.
2.16

Rizika vyplývající ze změny práva

Emisní podmínky Dluhopisů se řídí právními předpisy platnými ke dni tohoto prospektu. Po datu
vydání Dluhopisů může dojít ke změně právních předpisů, jež se vztahují na práva a povinnosti
vyplývající z Dluhopisů. Emitent nemůže činit jakékoli záruky týkající se dopadů jakéhokoli soudního
rozhodnutí nebo změny českého práva nebo úřední praxe na hodnotu Dluhopisů po datu tohoto
prospektu.
2.17

Riziko nesplacení

Dluhopisy stejně jako jakákoli jiná půjčka podléhají riziku nesplacení. Za určitých okolností může dojít
k tomu, že Emitent nebude schopen splatit Jmenovitou hodnotu Dluhopisů a hodnota pro Majitele
dluhopisů při odkupu může být nižší než výše jejich původní investice, za určitých okolností může být
hodnota i nula. Schopnost Emitenta splatit úroky z Dluhopisů či jistinu závisí především na hodnotě
nemovitostí ve vlastnictví Emitenta a jeho schopnosti umístit je na trhu.
2.18

Riziko vyšší moci

Nepředvídatelná událost (přírodní katastrofa, teroristický útok), která způsobí poruchy na finančních
trzích nebo rychlý pohyb měnových kurzů, může mít vliv na hodnotu Dluhopisů. Negativní vliv
takových událostí by mohl způsobit snížení návratnosti peněžních prostředků investovaných
Emitentem a ohrozit tak jeho schopnost splatit veškeré dlužné částky vyplývající z Dluhopisů. Dále
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může být hodnota Dluhopisů a jakékoliv příjmy z nich ovlivněny globální událostí (politické,
ekonomické či jiné povahy), která se stane i v jiné zemi, než ve které jsou Dluhopisy vydávány
a obchodovány.
2.19

Rizika spojená s budoucím rozhodnutím soudu

Nelze vyloučit budoucí rozhodnutí soudu, jež oslabí či vyloučí vznik, platnost anebo vymahatelnost
zajištění a nelze tedy vyloučit případné problémy při jeho zápisu či realizaci a Emitent v této
souvislosti nečiní žádné prohlášení či ujištění ohledně vzniku, platnosti a vymahatelnosti zajištění.
Tato skutečnost může mít negativní vliv na splnění závazků vyplývajících z Dluhopisů.

IV. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Tento prospekt cenného papíru (dále jen „prospekt“) je nutno posuzovat jakožto celek, zejména části
VII. Údaje o Emitentovi a VIII. Podmínky nabídky je třeba posuzovat společně s částí V. Emisní
podmínky, které obsahuje aktuální znění Emisních podmínek Dluhopisů ke dni tohoto prospektu.
Původní znění Emisních podmínek Dluhopisů bylo před vyhotovením tohoto prospektu změněné
rozhodnutím schůze majitelů Dluhopisů ze dne 9.10.2018.
Tento prospekt je prospektem ve smyslu zákona SR č. 566/2001 Sb. zák., Zákon o cenných papírech
a investičních službách a o změně a doplnění některých zákonů (Zákon o cenných papírech) ve znění
pozdějších předpisů (dále též „Zákon o cenných papírech“), který Emitent vyhotovil jako jeden
dokument. Žádný státní orgán, s výjimkou Národní banky Slovenska, ani jiná osoba tento prospekt
neschválili. Jakékoliv prohlášení v opačném smyslu je nepravdivé. Emitent neschválil jakékoliv jiné
prohlášení nebo informace o Emitentovi nebo Dluhopisech, než jaké jsou obsaženy v tomto
prospektu a jeho případných dodatcích. Na žádné takové jiné prohlášení nebo informace se nelze
spolehnout jako na prohlášení nebo informace schválení Emitentem.
Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré informace v tomto prospektu uvedeny k datu vyhotovení
tohoto prospektu. Poskytnutí tohoto prospektu kdykoliv po datu jeho vyhotovení neznamená, že
informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoliv okamžiku po datu jeho vyhotovení.
V souladu s § 125c, odst. 1 Zákona o cenných papírech každá nová významná skutečnost, podstatná
chyba nebo podstatná nepřesnost týkající se údajů zahrnutých do prospektu, která by mohla ovlivnit
hodnocení cenných papírů a která vznikne nebo bude zjištěna v období mezi schválením prospektu
a závěrečným uzavřením veřejné nabídky cenných papírů, se musí uvést v dodatku k prospektu.
Na schvalování dodatku k prospektu se přiměřeně vztahuje § 125 Zákona o cenných papírech. Lhůta
Národní banky Slovenska na schválení dodatku je sedm pracovních dní. Dodatek k prospektu se
zveřejňuje stejným způsobem, jako byl zveřejněn prospekt, k němuž se vztahuje.
Rozšiřování tohoto prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích
omezeny zákonem. Dluhopisy především nebudou registrovány v souladu se Zákonem o cenných
papírech Spojených států amerických z roku 1933 a nesmí být nabízeny, prodávány nebo předávány
na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států
amerických, jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti dle tohoto zákona, nebo v rámci
obchodu, jež takové registrační povinnosti nepodléhá.
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Osoby, do jejichž rukou se tento prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se
v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo k držení a šíření
jakýchkoliv materiálů vztahujících se k Dluhopisům.
Potenciální nabyvatelé Dluhopis by se měli spoléhat výlučně na vlastní analýzu faktorů uváděných
v tomto prospektu a na své vlastní právní, daňové a jiné odborné poradce. Nabyvatelem Dluhopisu,
zejména zahraničním, se doporučuje konzultovat se svými právními a jinými poradci ustanovení
příslušných právních předpisů, především devizových a daňových předpisů Slovenské republiky, svých
rezidenčních zemí a jiných příslušných států a dále všechny příslušné mezinárodní dohody a jejich
dopad na konkrétní investiční rozhodnutí.
Majitelé dluhopisů, včetně veškerých případných zahraničních investorů, se vyzývají, aby se
soustavně informovali o všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících držení
Dluhopisů a stejně tak prodej Dluhopisů do zahraniční, nebo nákup Dluhopisů ze zahraničí, jakož
i jakékoliv jiné transakce s Dluhopisy a aby tyto zákony a právní předpisy dodržovali.
Potenciální zájemci o koupi Dluhopisů by měli provést vlastní analýzu jakýchkoliv vývojových trendů
nebo výhledů uvedených v tomto prospektu, případně provést další samostatné šetření a své
investiční rozhodnutí založit na výsledcích takovýchto samostatných analýz a šetření.
Definice uvedené v kterékoliv části prospektu jsou platné také pro další části prospektu, definice
uvedené slovy „dále jen“, nebo obdobně, platí také pro předcházející části prospektu.
Odkazuje-li text prospektu na článek bez uvedení specifické části prospektu, myslí se tím článek
ve stejné části prospektu, ve které se nachází daný odkaz. Části prospektu jsou vždy uvedeny římskou
číslicí, články v tomto prospektu jsou uvedeny kombinací jedné až třech arabských číslic.

V. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ
Tato část prospektu nahrazuje emisní podmínky dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky“) a upravuje
práva a povinnosti Emitenta a Majitelů dluhopisů, jakož i podrobnější informace o emisi
nepodřízených dluhopisů (dále jen „Dluhopis“) splatných v roce 2032, vydávaných společností
REALITY INVESTING Bond, a.s., se sídlem na adrese Hlinky 40/102, Pisárky, Brno, PSČ 603 00, IČ
02206846, založenou podle českého práva, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu v Brně,
pod sp. zn. B 6969 (dále jen „Emitent“). Dluhopisy nebudou úročeny a jejich výnos bude určen
rozdílem mezi Jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, jak je upraveno
podrobněji níže v článku 5 těchto Emisních podmínek.
V souvislosti se závazky Emitenta vyplývajícími z Dluhopisů Emitent a Agent pro zajištění uzavřou
zástavní smlouvu k Zastaveným nemovitostem (jak je tento pojem definován níže) (dále jen „Zástavní
smlouva“), na jejímž základě dojde ke zřízení zástavního práva k Zastaveným nemovitostem, jak je
blíže specifikováno v článku 3.2 těchto Emisních podmínek. Zástavní smlouva bude k dispozici
k nahlédnutí Majitelům dluhopisů (jak jsou definováni dále) v běžné pracovní době v Určené
provozovně Administrátora (jak je tento pojem definován v článku 11.1.1 těchto Emisních podmínek),
a v sídle Emitenta.
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Emitent bude činnosti administrátora spojené se splacením Dluhopisů vykonávat sám, v budoucnu
však Emitent může pověřit výkonem služeb administrátora spojených se splacením Dluhopisů jinou
osobu, s příslušným oprávněním k výkonu takové činnosti (dále jen „Administrátor“), s tím že
podmínky výkonu funkce Administrátora budou v tom případě upraveny smlouvou mezi ním
a Emitentem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy s administrátorem bude
k dispozici k nahlédnutí Majitelům dluhopisů (jak jsou definováni dále) v běžné pracovní době
v Určené provozovně Administrátora, jak je vymezena v článku 11.1.1 těchto Emisních podmínek,
a v sídle Emitenta. Pověření určité osoby výkonem činnosti Administrátora Emitent oznámí Majitelům
dluhopisů způsobem uvedeným v článku 13 a 11.1.2 těchto Emisních podmínek. Do doby, než
Emitent pověří určitou osobu výkonem činnosti Administrátora v souladu s těmito Emisními
podmínkami, budou veškeré odkazy v těchto Emisních podmínkách na „Administrátora“ považovány
za odkazy na „Emitenta“.
Agentem pro zajištění je společnost HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČ: 05277493,
se sídlem Orlí 483/1, Brno-město, 602 00 Brno (dále jen „Agent pro zajištění“). Vztah mezi
Emitentem a Agentem pro zajištění v souvislosti s případnou realizací Zajištění (jak je tento pojem
definován níže) ve prospěch Majitelů dluhopisů a v souvislosti s některými dalšími administrativními
úkony v souvislosti se Zajištěním je upraven smlouvou uzavřenou mezi Emitentem a Agentem pro
zajištění (dále jen „Smlouva s agentem pro zajištění“). Stejnopis Smlouvy s agentem pro zajištění je k
dispozici k nahlédnutí Majitelům dluhopisů v běžné pracovní době v sídle Agenta pro zajištění a
v sídle Emitenta.
Emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na jakémkoli regulovaném trhu.
Tyto Emisní podmínky je Emitent povinný zpřístupnit ve smyslu § 3 odst. 7, resp. §3 odst. 11 zákona
č. 530/1900 Zb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“).
Emitent v souladu s § 3 odst. 4 Zákona o dluhopisech odpovídá za údaje uvedené v Emisních
podmínkách.
Dluhopisy jsou vydávané na základě Zákona o dluhopisech a Zákona o cenných papírech.
Veřejná nabídka Dluhopisů se uskutečňuje na základě platného prospektu Dluhopisů, vyhotoveného
v souladu se Zákonem o cenných papírech a nařízením Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech,
úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazů, uveřejnění těchto prospektů a šíření inzerátů
(dále jen „Nařízení“), resp. na základě a ve smyslu jiných aktuálně platných předpisů, které je
v budoucnu mohou nahradit.
Název Dluhopisu je Dluhopis Reality Investing 2017. Vydání Dluhopisů bylo schváleno rozhodnutím
valné hromady Emitenta ze dne 28. 4. 2017 a rozhodnutím představenstva Emitenta ze dne 2. 5.
2017.
S Dluhopisy nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti ani omezení nad rámec těch, která
vyplývají z těchto Emisních podmínek, resp. z příslušných právních předpisů, zejména ze Zákona o
dluhopisech a omezení plynoucích z právních předpisů, jež se týkají práv věřitele obecně.
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1. Obecná charakteristika Dluhopisů
1.1

Druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota; název

Dluhopisy jsou dluhopisy ve smyslu Zákona o dluhopisech a Zákona o cenných papírech. Dluhopisy
jsou vydávány jako listinné cenné papíry znějící na jméno. Každý z Dluhopisů je vydáván ve jmenovité
hodnotě 30.000 Kč (třicet tisíc korun českých) (dále jen „Jmenovitá hodnota“), resp. v odpovídající
hodnotě jiné zákonné měny České republiky, která by českou korunu nahradila, ustanovení článku
7.1 těchto Emisních podmínek se použije přiměřeně.
S Dluhopisy nebudou spojena žádná předkupní ani výměnná práva ani žádná jiná zvláštní práva
ve smyslu Zákona o dluhopisech.
Název Dluhopisu je Dluhopis Reality Investing 2017.
ISIN Dluhopisu je: SK4210000952.
1.2

Majitelé dluhopisů; převod Dluhopisů
1.2.1. Majitelé dluhopisů

Majitelem dluhopisu je osoba, která je uvedena v seznamu Majitelů dluhopisů vedeném
Administrátorem (dále jen „Majitel dluhopisů“). Jestliže zákon nebo rozhodnutí soudu doručené
Emitentovi na adresu Určené provozovny (jak je tento pojem definován v článku 11.1.1 těchto
Emisních podmínek) nestanoví jinak, budou Emitent a Administrátor pokládat každého Majitele
dluhopisů za jejich oprávněného majitele ve všech ohledech a provádět v jeho prospěch platby
v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou Majiteli dluhopisu a které nebudou
z jakýchkoli důvodů zapsány v seznamu majitelů, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí
vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení
doručeného do Určené provozovny (jak je tento pojem definován v článku 11.1.1 Emisních
podmínek).
1.2.2. Převoditelnost Dluhopisů
Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena. K převodu Dluhopisů dochází jejich předáním
nabyvateli a vyznačením rubopisu ve prospěch nabyvatele, který musí být bezpodmínečný
a přecházejí jím veškerá práva s Dluhopisy spojená. V rubopisu Dluhopisu je nutno uvést identifikaci
nabyvatele. Vůči Emitentovi je takový převod účinný až zápisem o změně Majitele dluhopisu
do seznamu Majitelů dluhopisů. Jakákoli změna v seznamu Majitelů dluhopisů se považuje za změnu
provedenou až v průběhu příslušeného dne, tj. nelze provést změnu v seznamu Majitelů dluhopisů
s účinností k počátku dne, v němž je změna prováděna.
1.3

Oddělení práva na výnos

Oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání kupónů jako samostatných cenných papírů se
vylučuje.
1.4

Dluh Emitenta

Emitent tímto prohlašuje, že dluží Jmenovitou hodnotu každého Dluhopisu každému Majiteli
dluhopisu a každému Majiteli dluhopisu se zavazuje splatit Jmenovitou hodnotu Dluhopisu
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(popřípadě Jmenovitou hodnotu dluhopisu upravenou dle článku 9.3 těchto Emisních podmínek
v případě předčasné splatnosti Dluhopisů) v souladu s těmito Emisními podmínkami a Zákonem
o dluhopisech.
1.5

Rating

Ani Emitentovi ani Dluhopisům nebylo uděleno ohodnocení finanční způsobilosti (rating) žádnou
ratingovou agenturou. Emitent dosud nevydal žádné dluhové cenné papíry.

2. Datum a způsob úpisu emise Dluhopisů; Emisní kurz
2.1

Datum emise; Emisní kurz

Datum emise Dluhopisů je stanoveno na 1. 9. 2017 (dále jen „Datum emise“).
Emisní kurz Dluhopisů (dále jen „Emisní kurz“) k Datu emise byl stanoven na 52,6179 % jejich
Jmenovité hodnoty (Jmenovitá hodnota dluhopisu je 30.000 Kč). Při stanovení Emisního kurzu
a výnosu Dluhopisů jako rozdílu mezi Jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho nižším Emisním kurzem
se uvažuje s ročním výnosem do splatnosti 6 %. Emisní kurz (vyjádřený v procentech) se proto
ke každému dni prvotního upsání každého Dluhopisu vypočítá podle následujícího vzorce:
Emisní kurz =

100 %
106 % počet let do splatnosti

Přičemž „počet let do splatnosti“ bude vypočten jako počet dní ode Dne předčasné splatnosti do Dne
konečné splatnosti vydělený číslem 365.
Emisní kurz se uvádí v procentech Jmenovité hodnoty Dluhopisu a zaokrouhluje se na dvě desetinná
místa.
Ke dni 1.10.2018 emisní kurz Dluhopisů ve smyslu shora uvedeného výpočtu představuje sumu
16.344 Kč.
2.2

Lhůta pro upisování emise dluhopisů

Údaj o předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise Dluhopisů Emitent zpřístupní potenciálním
investorům spolu s těmito Emisními podmínkami způsobem, kterým budou zpřístupněny tyto Emisní
podmínky. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy i v menší celkové jmenovité hodnotě než je
předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů zpřístupněná potenciálním investorům
v souladu s ustanovením předchozí věty. Emitent je oprávněný vydávat emisi Dluhopisu i postupně
(formou tranší).
Lhůta pro upisování Dluhopisů začala plynout od 0:00 hod. k Datu emise a skončí 31.5.2032 ve 24:00
hod., resp. v okamžiku upsání celkové jmenovité hodnoty emise Dluhopisů, podle toho, která
z těchto skutečností nastane dříve (dále jen „Lhůta pro upisování emise dluhopisů“).
Emitent je oprávněný vydat Dluhopisy, kdykoli v průběhu Lhůty pro upisování emise dluhopisů.
Veřejně nabízet dluhopisy může Emitent vždy jen na základě platného prospektu Dluhopisů, pokud
příslušné právní předpisy nestanoví jinak. Emitent zveřejní každý právoplatně schválený prospekt
Dluhopisu v čase a způsobem stanoveným zákonem.
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2.3

Způsob a místo úpisu Dluhopisů

Dluhopisy budou až do výšky celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů nabízené Emitentem k úpisu a
koupi (a) formou veřejné nabídky investorům v Slovenské republice, a (b) dalším investorům
v zahraničí, a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v každé zemi, ve které
budou Dluhopisy nabízeny.
Dluhopisy jsou vydávané jejich předáním příslušným upisovatelům proti zaplacení kupní ceny v Kč
za vydávané Dluhopisy, stanovené jako součet Emisních kurzů vydávaných Dluhopisů. Příslušné
částky uvedené v předchozí větě budou uhrazeny na účet Emitenta sdělený Administrátorem za
tímto účelem investorům.

3. Status
3.1

Status závazků Emitenta

Závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nepodmíněné, nepodřízené
a, s výjimkou Zajištění případně zřízeného po Datu emise dle ustanovení článku 3.2 těchto Emisních
podmínek, nezajištěné závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení
(a) rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a (b) alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem
dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch
závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
Ustanovením předchozího odstavce není dotčena povinnost Emitenta za podmínek a způsobem
uvedeným níže v článku 3.2 těchto Emisních podmínek po Datu emise zřídit Zajištění (jak je tento
pojem definován v článku 3.2.1 těchto Emisních podmínek) k zajištění svých závazků vyplývajících
z Dluhopisů.
Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Majiteli dluhopisů totožně.
3.2

Zajištění Dluhopisů a Agent pro Zajištění
3.2.1. Zajištění Dluhopisů

K Datu emise nebyly závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů zajištěny.
Po Datu emise budou závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů v souladu s článkem 3.2.5 těchto
Emisních podmínek zajištěny ve prospěch Agenta pro zajištění a jeho prostřednictvím pro ostatní
Majitele dluhopisů zástavním právem k nemovitostem, které budou pořizovány přímým nákupem
nebo převodem akcií či obchodních podílů společností vlastnících takové nemovitosti (společně dále
jen „Zastavené nemovitosti“) nebo zřízením podzástavního práva, v případě nákupu pohledávek
zajištěných zástavním právem k nemovitostem, které budou poskytnuty jako zajištění při financování
pohledávkových obchodů z prostředků získaných upsanými Dluhopisy (dále jen „Zajištění“). Emitent
zajistí, aby se Agent pro zajištění stal zástavním nebo podzástavním věřitelem u nemovitostí
pořízených z prostředků získaných z upsaných Dluhopisů (ať už přímo nebo prostřednictvím převodu
akcií nebo obchodních podílů) nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne zápisu Emitenta jako majitele
takových nemovitostí v katastru nemovitostí. Agent pro zajištění bude vždy zástavním věřitelem
ve vztahu k Zastaveným nemovitostem bez ohledu na osobu zástavce, kterým může být Emitent nebo
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třetí osoba, na které má Emitent obchodní podíl nebo akcie nebo je Emitent schopen jinak zajistit,
aby třetí osoba Zastavené nemovitosti zastavila.
3.2.2. Uvolnění zástavního práva
Uvolnění zástavního a/nebo podzástavního práva podléhá schválení Agenta pro zajištění. Agent pro
zajištění neschválí uvolnění zástavního a/nebo podzástavního práva, pokud v souvislosti s uvolněním
zástavního a/nebo podzástavního práva Emitent nezíská nejméně ekvivalent pořizovací ceny
nemovitosti nebo plnění odpovídající poměrné hodnotě nemovitosti ve vztahu k pořizovací hodnotě
obchodních podílů a akcií; to neplatí, pokud Schůze rozhodne o realizaci Zajištění. Emitent je
oprávněn použít takto získané prostředky pro další investice do nemovitostí v rámci hlavní činnosti
Emitenta. Souhlas s uvolněním zástavního a/nebo podzástavního práva nepodléhá poplatku podle
článku 3.2.8 níže.
3.2.3. Agent pro zajištění
Majitelé dluhopisů jsou zastoupeni Agentem pro zajištění, který je v postavení společného
a nerozdílného věřitele s každým jednotlivým Majitelem dluhopisů ohledně peněžitého závazku
Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Majiteli dluhopisů. Za tímto účelem Agent pro
zajištění upíše a bude až do doby konečné splatnosti Dluhopisů držet nejméně jeden Dluhopis.
Za účelem posílení postavení Majitelů dluhopisů se Emitent rozhodl zajistit splacení Dluhopisů
Zajištěním Zastavených nemovitostí s pomocí institutu Agenta pro zajištění, který je smluvně zavázán
vyplatit výtěžek z realizace Zajištění Administrátorovi za účelem jeho výplaty Majitelům dluhopisů
v rozsahu nesplnění peněžitého závazku Emitenta. V případě, že bude činnosti Administrátora
vykonávat Emitent, bude Agent pro zajištění smluvně zavázán vyplatit výtěžek z realizace Zajištění
přímo Majitelům dluhopisů. Jde o způsob zajištění dluhopisů, který není ve Slovenské republice, ani
České republice zákonem výslovně upraven. Zajištění Zastavených nemovitostí vznikne až po Datu
emise, vzhledem k tomu, že k jeho vzniku je zapotřebí vklad do katastru nemovitostí. Vzhledem (i) ke
shora uvedenému, (ii) k případným otázkám ohledně účinnosti/funkčnosti Zajištění pomocí Agenta
pro zajištění jakožto společného a nerozdílného věřitele Emitenta s každým jednotlivým Majitelem
dluhopisů a (iii) k tomu, že slovenské ani české soudy ještě neposuzovaly přípustnost způsobu
zajištění obdobného způsobu zajištění obsaženého v Emisních podmínkách (zejména jak je uvedeno
níže v článcích 3.2.7 a 3.2.8 těchto Emisních podmínek), nemůže Emitent vyloučit budoucí rozhodnutí
soudu, jež oslabí či vyloučí vznik, platnost anebo vymahatelnost Zajištění. Ačkoliv se Emitent zavazuje
vyvinout veškeré přiměřené úsilí, aby Zajištění bylo platně a funkčně zřízeno, nelze vyloučit případné
obtíže či prodlení při jeho zřízení či realizaci a Emitent v této souvislosti nečiní žádné prohlášení nebo
ujištění ohledně vzniku, platnosti a vymahatelnosti Zajištění. Jeho povinnosti podle ostatních ustavení
těchto Emisních podmínek (zejména podle článku 3.2.6) tím nejsou dotčeny.
Při plnění funkce Agenta pro zajištění je Agent pro zajištění povinen postupovat s odbornou péčí,
v souladu se zájmy Majitelů dluhopisů a je vázán jejich pokyny ve formě rozhodnutí schůze Majitelů
dluhopisů (dále jen „Schůze“), jak je uvedeno níže. V případě, že Agent pro zajištění zanikne bez
právního nástupce nebo nebude moci vykonávat svou běžnou podnikatelskou činnost (z důvodu
odnětí příslušných podnikatelských oprávnění, insolvenčního řízení apod.) či v případě hrubého
porušení povinností při výkonu funkce Agenta pro zajištění ze strany Agenta pro zajištění nebo jiného
ukončení Smlouvy s agentem pro zajištění, Emitent bez zbytečného odkladu svolá Schůzi a navrhne,
aby Schůze vyslovila souhlas s tím, aby výkonem funkce Agenta pro zajištění v souvislosti s Dluhopisy
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byla pověřena jiná osoba s oprávněním k výkonu takové činnosti (dále jen „Nový agent pro
zajištění“). Tato změna však nesmí způsobit Majitelům dluhopisů újmu. Za tímto účelem pak Emitent
neprodleně uzavře s Novým agentem pro zajištění novou zajišťovací dokumentaci, která bude
ve všech podstatných ohledech shodná s aktuální zajišťovací dokumentací a stávající Agent pro
zajištění je povinen poskytnout v souvislosti s výměnou Agenta pro zajištění veškerou součinnost.
Výměnu Agenta pro zajištění Emitent bez zbytečného odkladu oznámí Majitelům dluhopisů v souladu
s článkem 13 těchto Emisních podmínek.
3.2.4. Agent pro zajištění jako společný a nerozdílný věřitel
Agent pro zajištění je společným a nerozdílným věřitelem s každým jednotlivým Majitelem dluhopisů
(ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Majiteli dluhopisů)
odděleně a veškeré Zajištění je zřízeno ve prospěch Agenta pro zajištění. Žádný z Majitelů dluhopisů
(kromě Agenta pro zajištění) není vůči jinému Majiteli dluhopisů (kromě Agenta pro zajištění)
společným a nerozdílným věřitelem vůči Emitentovi. Úpisem či koupí Dluhopisů dále ustanovuje
každý Majitel dluhopisů Agenta pro zajištění, aby působil jako jeho zmocněnec a zmocňuje Agenta
pro zajištění, aby vystupoval jako jediná strana zajišťovací dokumentace (v jejíž prospěch se zřizuje
Zajištění) a aby svým jménem a na účet příslušného Majitele dluhopisů vykonával všechna práva,
pravomoci, oprávnění a rozhodovací práva, která vyplývají ze zajišťovací dokumentace. Agent pro
zajištění je oprávněn a povinen v souladu s příslušným rozhodnutím Schůze jako společný
a nerozdílný věřitel s každým příslušným jednotlivým Majitelem dluhopisů (ohledně peněžitého
závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému Majiteli dluhopisů) požadovat
po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Majiteli
dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů.
3.2.5. Zřízení Zajištění
Emitent nebo jím ovládaná osoba nejpozději ve lhůtě šesti (6) měsíců od zápisu vlastnictví
ve prospěch Emitenta nebo jím ovládané osoby v katastru nemovitostí k nemovitostem pořízeným
z prostředků získaných z upsaných Dluhopisů na své náklady zřídí ve prospěch Agenta pro zajištění
prostřednictvím zástavního práva v prvním pořadí k Zastaveným nemovitostem nebo podzástavního
práva zřízením podzástavního práva, v případě nákupu pohledávek zajištěných zástavním právem
k nemovitostem a toto Zajištění bude řádně udržovat v plném rozsahu až do okamžiku splnění
veškerých svých závazků vyplývajících z Dluhopisů nebo do dne prodeje Zastavené nemovitosti
Emitentem nebo jím ovládanou osobou za přiměřenou protihodnotu.
Za účelem zřízení Zajištění Agent pro zajištění uzavře s Emitentem nebo jím ovládanou osobou
zástavní smlouvu a podá ve lhůtě šesti (6) měsíců od zápisu vlastnictví ve prospěch Emitenta nebo jím
ovládané osoby v katastru nemovitostí k nemovitostem pořízeným z prostředků získaných z upsaných
Dluhopisů návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, respektive zajistí podání
takového návrhu v uvedené lhůtě; obdobně bude postupovat při zřízení podzástavního práva.
Každá Zástavní smlouva bude k dispozici k nahlédnutí každému z Majitelů dluhopisů v Určené
provozovně (jak je tento pojem definován v článku 11.1.1 Emisních podmínek).
3.2.6. Postup v případě prodlení se zřízením Zajištění
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Pokud nedojde ke zřízení a vzniku Zajištění ve lhůtách uvedených v článku 3.2.5 těchto Emisních
podmínek či pokud dojde částečně či zcela k zániku Zajištění ve shora uvedeném rozsahu bez získání
přiměřené protihodnoty z prodeje Zastavené nemovitosti Emitentem, je Emitent povinen neprodleně
svolat Schůzi, na které odůvodní tuto skutečnost. Schůze následně rozhodne prostou většinou hlasů
přítomných Majitelů dluhopisů o dalším postupu, včetně případného prodloužení lhůty ke zřízení
a vzniku Zajištění, stanovení lhůty k novému zřízení Zajištění.
V případě, že v době od svolání schůze do data konání Schůze dojde ke zřízení a vzniku Zajištění
v rozsahu stanoveném těmito Emisními podmínkami, Emitent Schůzi odvolá stejným způsobem,
jakým byla svolána. Pokud Schůze nebude odvolána a Zajištění bylo zřízeno a vzniklo v souladu
s těmito Emisními podmínkami, Emitent na počátku Schůze informuje přítomné Majitele dluhopisů
o této skutečnosti a Schůze dále nerozhoduje.
V případě, že Schůze není usnášeníschopná, stávají se všechny Dluhopisy předčasně splatnými k datu
Schůze, avšak pouze v případě, že nejpozději k datu Schůze nedošlo ke zřízení a vzniku Zajištění
ve lhůtách uvedených v článku 3.2.5 těchto Emisních podmínek, nebo pokud došlo částečně či zcela
k zániku Zajištění ve shora uvedeném rozsahu.
V případě, že nastane předčasná splatnost Dluhopisů, je Emitent povinen takové Dluhopisy (spolu
se zvýšeným a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem) splatit v souladu s článkem 9.2 těchto
Emisních podmínek. Dále se postupuje podle ustanovení článků 9.2, 9.5 a 9.5 těchto Emisních
podmínek.
3.2.7. Vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění
Agent pro zajištění je oprávněn jako společný a nerozdílný věřitel s každým příslušným jednotlivým
Majitelem dluhopisů (ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů vůči takovému
Majiteli dluhopisů) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen
uhradit kterémukoli Majiteli dluhopisů ohledně peněžitého závazku Emitenta vyplývajícího
z Dluhopisů, včetně jejich vymáhání prostřednictvím realizace Zajištění (které je zřízeno pouze
ve prospěch Agenta pro zajištění). Z tohoto důvodu jsou všichni Majitelé dluhopisů povinni vykonávat
svá práva z Dluhopisů, která by mohla jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu Zajištění (včetně
uplatnění vymáhání jakékoli peněžité pohledávky vůči Emitentovi na základě Dluhopisů
prostřednictvím realizace Zajištění), pouze v součinnosti s Agentem pro zajištění a jeho
prostřednictvím. O vymáhání dluhů Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění, včetně realizace
Zajištění pak rozhoduje Schůze svolaná v souladu s těmito Emisními podmínkami, pokud nastane
kterýkoliv Případ neplnění závazků (jak je tento pojem definován níže v těchto Emisních
podmínkách). O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění, postupu a způsobu
takového vymáhání, včetně realizace Zajištění rozhodne Schůze prostou většinou hlasů přítomných
Majitelů dluhopisů s tím, že zároveň určí i společný postup a způsob realizace zástavy v souladu
se zákonem.
3.2.8. Postup Agenta pro zajištění při vymáhání závazků a realizaci Zajištění
Pokud nastane kterýkoliv Případ neplnění závazků a následně Schůze v souladu s článkem 3.2.7
těchto Emisních podmínek rozhodne o vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro
zajištění a o případné realizaci Zajištění (včetně způsobu realizace zástavy), bude Agent pro zajištění
postupovat v souladu s rozhodnutím Schůze, včetně realizace Zajištění určeným způsobem, a to bez
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prodlení poté, co mu bude Emitentem, Administrátorem či kterýmkoliv Majitelem dluhopisů doručen
zápis z dané Schůze. Výtěžek z realizace Zajištění pak Agent pro zajištění po odečtení své odměny
a nákladů souvisejících s realizací Zajištění dle Smlouvy s agentem pro zajištění, přičemž poplatek
Agenta pro zajištění nepřesáhne hodnotu 0,2 % vymožené částky, převede na účet Administrátora
za účelem výplaty Majitelům dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami. Případný přebytek
pak bude Administrátorem vrácen Emitentovi. V průběhu výkonu svých povinností bude Agent pro
zajištění informovat Majitele dluhopisů o postupu realizace a o obsahu každého oznámení nebo
dokladu, který v souvislosti s realizací Zajištění obdrží či vyhotoví, a to způsobem určeným
v příslušném rozhodnutí Schůze. V případě, že výtěžek z realizace Zajištění nebude postačovat
k úhradě veškerých pohledávek z Dluhopisů, budou jednotliví Majitelé dluhopisů uspokojeni
z výtěžku realizace Zajištění poměrně a neuspokojená část pohledávek z Dluhopisů bude
vymahatelná proti Emitentovi v souladu s právními předpisy.

4. Další povinnosti Emitenta
4.1

Negativní závazek

Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých peněžitých závazků vyplývajících ze všech
Dluhopisů vydaných a dosud nesplácených v souladu s těmito Emisními podmínkami nezřídí ani
neumožní zřízení žádného zajištění jakýchkoli svých Dluhů, zástavními nebo jinými obdobnými právy
třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo
příjmům, pokud nebude usnesením Schůze schváleno jinak. Ustanovení předchozího odstavce se
nevztahuje na:
(a)

jakákoli práva třetích osob (s výjimkou zástavních práv), jaká se obvykle poskytují v rámci
podnikatelské činnosti provozované Emitentem nebo zřízená v souvislosti s obvyklými
operacemi Emitenta, včetně běžných zatížení (věcných břemen) zřízených ve prospěch
provozovatelů standardních inženýrských sítí; nebo

(b)

jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob (stávající či budoucí) vyplývající
ze smluvních ujednání Emitenta existující k Datu emise Dluhopisů; nebo

(c)

jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva váznoucí na obchodním majetku Emitenta v době
jeho nabytí, nebo za účelem zajištění Dluhů Emitenta vzniklých výhradně v souvislosti
s pořízením takového majetku nebo jeho části; nebo

(d)

jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá
na základě soudního nebo správního rozhodnutí.

Pro účely těchto Emisních podmínek znamená „Dluh“ jakoukoli povinnost Emitenta zaplatit jakékoli
dlužné částky a dále ručitelské závazky Emitenta převzaté za závazky třetích osob spočívající
v povinnosti zaplatit jakékoli dlužné částky. Pro účely této definice Dluhů znamenají „ručitelské
závazky“ závazky Emitenta převzaté za závazky třetích osob ve formě ručitelského prohlášení či jiné
formy ručení, směnečného rukojemství či převzetí společného a nerozdílného závazku.
4.2

Zákaz realizace vybraných transakcí

Emitent se zavazuje, že při realizaci svých hlavních činností nebude provádět žádné obchody se
subjekty nesoucími značku Reality Investing, jejichž předmětem nebo důsledkem by bylo poskytnutí
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finančních prostředků nebo majetku získaných z emise Emitentem na refinancování investic ostatních
subjektů nesoucích značku Reality Investing.
Jakékoli výše uvedené transakce, jejichž účastníkem bude subjekt nesoucí značku Reality Investing,
jsou tak při činnost Emitenta považovány za vyloučené a Emitent se jich zdrží.
Za vyloučené transakce budou považovány zejména jakékoli převody majetku Emitentem na subjekty
nesoucími značku Reality Investing, převádění peněžních prostředků získaných Emitentem
na subjekty nesoucími značku Reality Investing, a to v jakékoli formě a jakékoli další transakce, jejichž
předmětem by bylo poskytnutí prospěchu získaného na základě emise Emitentem jakémukoli
subjektu nesoucímu značku Reality Investing. Za vyloučené budou považovány i výše uvedené
transakce se subjekty nesoucími značku Reality Investing realizované prostřednictvím třetí osoby.
Za vyloučené transakce dle tohoto článku se nepovažují transakce, kdy:
(a)

jde o transakci mezi Emitentem a jeho dceřinou společností nesoucí značku Reality Investing,
jejímž prostřednictvím bude Emitent realizovat svoje hlavní činnosti.

(b)

předmětem transakce je poskytnutí finančních prostředků, služeb nebo majetku subjektem
nesoucím značku Reality Investing Emitentovi.

Výjimka z toho zákazu může být udělena na základě výslovného souhlasu pověřeného člena dozorčí
rady. V případě, že nebude souhlas pověřeným členem dozorčí rady udělen, postoupí pověřený člen
dozorčí rady rozhodování o této otázce Schůzi dle článku 14.1.2 těchto Emisních podmínek, která
může následně udělit souhlas s realizací transakce.
4.3

Další povinnosti Emitenta
4.3.1. Úkony vyžadující předchozí schválení Schůze

Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých platebních dluhů vyplývajících ze všech
Dluhopisů vydaných a dosud nesplacených v souladu s těmito Emisními podmínkami bez předchozího
schválení usnesením Schůze dle článku 14 těchto Emisních podmínek:
(a)

nezmění ani nezruší hlavní předmět svého podnikání (s výjimkou změn vyvolaných výlučně
změnou právních předpisů), bude ve všech podstatných ohledech zachovávat rozsah svého
podnikatelského oprávnění a bude zachovávat v platnosti všechna povolení a licence
nezbytné k řádnému výkonu své hlavní podnikatelské činnosti a/nebo plnění svých závazků;

(b)

neprodá, nedaruje ani jinak nezcizí jednou nebo více smlouvami nebo sérií smluv svá aktiva
(nebo jakoukoli jejich část), pokud by souhrnná hodnota těchto aktiv po dobu trvání
jakýchkoli závazků z Dluhopisů přesáhla částku ve výši 150 mil. Kč (slovy: sto padesát milionů
korun českých) s výjimkou prodeje Zastavených nemovitostí za přiměřenou protihodnotu
podle článku 3.2.2;

(c)

nezvýší jakoukoli svou Finanční zadluženost vůči celkové hodnotě Dluhopisů vydaných podle
těchto Emisních podmínek nad poměr 4 : 1 (slovy: čtyři ku jedné), přičemž zvýšení Finanční
zadluženosti může být pouze ve formě úvěru nebo půjčky, které mohou být zajištěny pouze
aktivy Emitenta pořízenými z těchto prostředků. „Finanční zadlužeností“ se pro účely těchto
Emisních podmínek rozumí ve vztahu k určité osobě jakékoli její peněžité závazky, které
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vyplývají: (i) ze smlouvy o úvěru či smlouvy o půjčce, (ii) ze smlouvy o otevření akreditivu či
jiné obdobné smlouvy, (iii) z vydání či vydávání jakýchkoli dluhových cenných papírů nebo
obdobných nástrojů finančního trhu s výjimkou uvedenou níže v tomto odstavci,
(iv) z jakéhokoli závazku vztahujícího se k užívání jakéhokoli předmětu právních vztahů, pokud
by takovýto závazek byl podle účetních standardů považován za finanční nebo kapitálový
leasing, (v) z postoupení nebo diskontu pohledávek, (vi) z jakékoli jiné transakce (včetně kupní
smlouvy s odloženou dobou dodání zboží či splatnosti kupní ceny delší než 180 dnů), která má
stejný ekonomický účinek jako půjčka či úvěr, (v) z jakékoli derivátové transakce, která má
chránit před pohybem sazby či ceny nebo která má z takovéto fluktuace těžit (kdy hodnota
této derivátové transakce bude vypočtena pouze na základě její aktuální přeceněné tržní
hodnoty), (vi) z jakéhokoli závazku zpětného odškodnění nebo náhrady závazku vztahujícího
se k ručení, odškodnění, akreditivu, dluhopisu nebo jakémukoli jinému instrumentu vydanému
bankou nebo jinou finanční institucí, a (vii) z ručení nebo závazku odškodnění vztahujícím se
ke skutečnostem uvedeným v bodech (i) až (vi) výše. Finanční zadlužeností není přijetí jakékoli
dotace nebo účast v dotačním programu, respektive investice Emitenta snížená o takovou
dotaci ani pokračování ve vydání emise Dluhopisů, či vydání další emise dluhopisů za
obdobných emisních podmínek;
(d)

nezmění podobu, formu, jmenovitou hodnotu ani počet svých akcií ani práva a povinnosti
spojená s akciemi Emitenta ani nezvýší či nesníží základní kapitál Emitenta;

(e)

neposkytne za Dluhy jakékoli osoby ručení ani se nezaváže jakoukoli formou uhradit Dluh
jakékoli třetí osoby (zejména nepřistoupí k dluhu nebo nepřevezme závazek), ani neposkytne
slib odškodnění v celkové částce vyšší než 50 mil. Kč (slovy: padesát milionů korun českých).
4.3.2. Další povinnosti

Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých peněžitých závazků vyplývajících ze všech
Dluhopisů vydaných a doposud nesplacených v souladu s těmito Emisními podmínkami:
(a)

bude s péčí řádného hospodáře činit veškeré obchodně přiměřené právní a faktické úkony
řádně tak, aby nebyla snížena hodnota Zastavených nemovitostí, zejména bude řádně a včas
opravovat a udržovat v dobrém stavu veškeré budovy a stavby (přičemž primárně bude
vymáhat udržování v dobrém stavu od nájemců v souladu s nájemními smlouvami), stroje
a zařízení a jiné věci, které budou v kterékoliv době tvořit jakoukoliv část, součást,
příslušenství nebo budou jinak patřit k Zastaveným nemovitostem a bude řádně chránit své
vlastnické právo k Zastaveným nemovitostem proti jakýmkoliv nárokům třetích osob, nikoli
však k újmě Majitelů dluhopisů;

(b)

bude řádně a včas plnit veškeré své informační povinnosti, které jakožto Emitent Dluhopisů
má nebo bude mít vůči Majitelům dluhopisů podle platných právních předpisů Slovenské
republiky, České republiky a těchto Emisních podmínek, a zajistí, že veškeré finanční výkazy,
které je Emitent povinen předkládat Majitelům dluhopisů dle platných právních předpisů
Slovenské republiky, České republiky a těchto Emisních podmínek, budou Majitelům dluhopisů
zpřístupněny též na webových stránkách Emitenta;

(c)

je povinen pojistit nebo mít pojištěný náležitým způsobem veškerý svůj majetek
u renomované pojišťovny, a to v rozsahu, který odpovídá hodnotě pojišťovaného majetku,
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proti rizikům obvyklým, zejména proti krádeži, zničení, ztrátám a jiným škodám. Emitent je
povinen mít pojištěné zejména všechny Zastavené nemovitosti; a
(d)

poskytne veškerou potřebnou součinnost a bude činit veškeré potřebné úkony a kroky k tomu,
aby bylo zřízeno a vzniklo platné, účinné a vymahatelné Zajištění a dále k zachování, ochraně
nebo případnému vymáhání Zajištění v souladu s těmito Emisními podmínkami a/nebo
Zástavní smlouvou k nemovitostem.

5. Výnos Dluhopisů
Dluhopisy nejsou úročeny. Výnos Dluhopisu bude spočívat v rozdílu mezi Jmenovitou hodnotou
Dluhopisů a jejich nižším Emisním kurzem.
Emitent se zavazuje vyplácet výnos Dluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami. Jestliže
jakýkoliv peněžitý závazek (Jmenovitá hodnota Dluhopisu, případně Jmenovitá hodnota Dluhopisu
upravená dle článku 9.3 těchto Emisních podmínek) v souvislosti s jakýmkoli Dluhopisem není
Emitentem řádně splacen v termínu jeho splatnosti, je Emitent s plněním takového závazku
v prodlení, a to až do (i) dne, kdy Majitelům dluhopisů budou vyplaceny veškeré k tomu dni splatné
částky, nebo (ii) dne, kdy Administrátor oznámí Majitelům dluhopisů, že obdržel veškeré částky
splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaže by po tomto oznámení došlo k dalšímu neoprávněnému
zadržení nebo odmítnutí plateb, a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

6. Splacení a odkoupení Dluhopisů
6.1

Konečné splácení

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů Emitentem nebo k odkoupení Dluhopisů
Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno níže, zavazuje se Emitent splatit celou Jmenovitou
hodnotu Dluhopisů jednorázově dne 30. 8. 2032 (dále jen „Den konečné splatnosti dluhopisů“), a to
v souladu s článkem 7 těchto Emisních podmínek.
6.2

Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta

Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí, vždy k posledním dni kalendářního měsíce až
do posledního dne kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž nastane Den
konečné splatnosti dluhopisů, písemným oznámením Majitelům dluhopisů určit, že všechny (nejen
některé) Dluhopisy se stávají předčasně splatné. Oznámení Emitenta o předčasné splatnosti
Dluhopisů musí obsahovat určení dne, k němuž se Dluhopisy stanou předčasně splatnými, (takový
den dále jen „Den předčasné splatnosti dluhopisů z rozhodnutí Emitenta“) a musí být oznámeno
alespoň 30 dnů před takovým Dnem předčasné splatnosti dluhopisů z rozhodnutí Emitenta.
Oznámení Emitenta o předčasné splatnosti dluhopisů z rozhodnutí Emitenta je neodvolatelné
a zavazuje Emitenta k předčasnému splacení všech Dluhopisů v souladu s těmito Emisními
podmínkami. V takovém případě budou všechny nesplacené Dluhopisy Emitentem splaceny ke Dni
předčasné splatnosti dluhopisů z rozhodnutí Emitenta, a to v Jmenovité hodnotě každého Dluhopisu,
upravené dle dohody v tomto článku níže.
Výnos Dluhopisů je určen jako rozdíl Jmenovité hodnoty a Emisního kurzu a dojde-li k předčasné
splatnosti, znamená to, že Majitel dluhopisu poskytl Emitentovi financování na kratší dobu, než se
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předpokládalo pro účely výpočtu Emisního kurzu a stanovení výnosu Dluhopisu jako rozdílu Emisního
kurzu a Jmenovité hodnoty k předpokládanému dni konečné splatnosti dluhopisů. Proto částka,
kterou bude Emitent povinen zaplatit Majitelům dluhopisů v Den předčasné splatnosti z rozhodnutí
Emitenta, bude zahrnovat krácení výnosu a bude vypočítaná pro každý Dluhopis podle vzorce
uvedeného v článku 9.3 níže s tím, že pro účely výpočtu částky dle tohoto článku se použije počet dní
ode Dne předčasné splatnosti z rozhodnutí Emitenta.
Každý Majitel dluhopisů koupí nebo jakýmkoliv jiným nabytím Dluhopisů souhlasí s touto dohodou
o určení částky splatné při předčasném splacení z rozhodnutí Emitenta, přičemž tato dohoda
představuje písemné vymezení práv a povinností Emitenta a Majitelů dluhopisů.
6.3

Odkoupení Dluhopisů

Emitent je oprávněn Dluhopisy za podmínek níže uvedených kdykoliv odkupovat na trhu nebo jinak
jakýmkoli způsobem za jakoukoli cenu.
6.4

Zrušení a zánik Dluhopisů odkoupených Emitentem

Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet v majetku
Emitenta a případně je znovu prodá, nebo jestli rozhodne o zániku a zrušení těchto Dluhopisů ke dni
doručení rozhodnutí o zrušení a zániku Administrátorovi, případně k jinému, pozdějšímu dni
uvedenému v rozhodnutí Emitenta.
6.5

Domněnka splacení

V případě, že Emitent uhradí Administrátorovi celou částku splatnou v souvislosti se splacením
Dluhopisů v souladu s ustanoveními těchto Emisních podmínek, veškeré závazky Emitenta
z Dluhopisů budou považovány za plně splacené ke dni připsání příslušných částek na příslušný účet
Administrátora.
6.6

Dispozice s prostředky na účtu Administrátora

S prostředky, které Emitent uhradí na účet u Administrátora za účelem výplaty výnosu z Dluhopisů,
resp. splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů, není Emitent oprávněn disponovat (s výjimkou
úrokových výnosů z nich) a Administrátor je v souladu s těmito Emisními podmínkami použije
k výplatě Majitelů dluhopisů.

7. Platby
7.1

Měna plateb

Emitent se zavazuje splatit Jmenovitou hodnotu Dluhopisů (popřípadě Jmenovitou hodnotu
Dluhopisů, upravenou v souladu s článkem 9.3 těchto Emisních podmínek) výlučně v českých
korunách, případně jiné zákonné měně České republiky, která by českou korunu nahradila. Jmenovitá
hodnota Dluhopisů (popřípadě Jmenovitá hodnota Dluhopisů, upravená v souladu s článkem 9.3
těchto Emisních podmínek, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů) bude splacena Majitelům
dluhopisů za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a jinými
příslušnými právními předpisy Slovenské a České republiky platnými a účinnými v době provedení
příslušné platby a v souladu s nimi.
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V případě, že (a) česká koruna, případně jiná zákonná měna České republiky, která by českou korunu
nahradila, zanikne a bude nahrazena měnou EUR a (b) pokud to nebude v rozporu s kogentním
ustanovením právního předpisu, bude (i) denominace takových Dluhopisů změněna na EUR, a to
v souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité závazky z takových Dluhopisů budou
automaticky a bez dalšího oznámení Majitelům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz
předmětné měny nebo národní měnové jednotky na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný
přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení příslušné měny
nebo národní měnové jednotky (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta
vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude
považováno ani za změnu Emisních podmínek ani za Případ neplnění závazků dle těchto Emisních
podmínek.
7.2

Den výplaty

Splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů (popřípadě Jmenovité hodnoty Dluhopisů, upravené
v souladu s článkem 9.3 těchto Emisních podmínek) bude Emitentem provedeno prostřednictvím
Administrátora ke dni určenému podle příslušných ustanovení těchto Emisních podmínek (každý
takový den podle smyslu dále také jen „Den konečné splatnosti dluhopisů“ nebo „Den předčasné
splatnosti dluhopisů z rozhodnutí Emitenta“ nebo „Den předčasné splatnosti dluhopisů při porušení“
nebo každý z těchto dnů také jen „Den výplaty“), přičemž „Dnem splatnosti dluhopisů“ se rozumí jak
Den konečné splatnosti dluhopisů, tak i Den předčasné splatnosti dluhopisů z rozhodnutí Emitenta
a Den předčasné splatnosti dluhopisů při porušení (resp. Den předčasné splatnosti dluhopisů).
Připadne-li Den výplaty na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětnou
částku v nejbližší následující Pracovní den (dále jen „Doložka pracovního dne“), aniž by byl povinen
platit úrok z prodlení nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad.
„Pracovním dnem“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv kalendářní den (vyjma
soboty a neděle), v němž jsou banky ve Slovenské a České republice běžně otevřeny pro veřejnost
a v němž se provádí vypořádání mezibankovních plateb v eurech.
7.3

Určení práva na obdržení výplaty související s Dluhopisy

Není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým Emitent splatí
Jmenovitou hodnotu Dluhopisů (popřípadě Jmenovitou hodnotu Dluhopisů, upravenou v souladu
s článkem 9.3 těchto Emisních podmínek) (dále jen „Oprávněné osoby“), jsou osoby, které budou
Majiteli dluhopisů k počátku příslušného Dne splatnosti dluhopisů. Emitent ani Administrátor
nebudou přihlížet k převodům Dluhopisů oznámeným Emitentovi v průběhu příslušného Dne
splatnosti dluhopisů.
7.4

Provádění plateb

Administrátor bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet
vedený u banky ve Slovenské anebo České republice podle instrukce, kterou příslušná Oprávněná
osoba sdělí Administrátorovi na adresu Určené provozovny věrohodným způsobem nejpozději 5 (pět)
Pracovních dnů přede Dnem výplaty. Instrukce bude mít formu podepsaného písemného prohlášení
(s úředně ověřeným podpisem nebo podpisy), které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše
zmíněném účtu umožňující Administrátorovi platbu provést (taková instrukce spolu s případnými
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přílohami dále jen „Instrukce“). Instrukce musí být v obsahu a formě vyhovující rozumným
požadavkům Administrátora, přičemž Administrátor bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý
důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou
Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Administrátorovi doručen rovněž nejpozději 5 (pět)
Pracovních dnů přede Dnem výplaty. V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávněn
požadovat (i) předložení zmocnění v případě, že za Oprávněnou osobu bude jednat zástupce,
a (ii) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby. Jakákoliv Oprávněná osoba, která
v souladu s jakoukoliv příslušnou mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění (jíž je Česká
republika smluvní stranou) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění, je povinna doručit
Administrátorovi, spolu s Instrukcí jako její nedílnou součástí doklad o svém daňovém domicilu a další
doklady, které si může Administrátor a příslušné finanční orgány vyžádat. Bez ohledu na toto své
oprávnění nebudou Administrátor ani Emitent prověřovat správnost a úplnost takových Instrukcí
a neponesou žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením
Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce. V případě originálů cizích úředních listin
nebo úředního ověření v cizině si Administrátor může vyžádat poskytnutí příslušného vyššího nebo
dalšího ověření, resp. apostily dle Haagské úmluvy o apostilaci (podle toho, co je relevantní).
Administrátor může dále žádat, aby veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce byly opatřeny
úředním překladem do českého jazyka. Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto
článku 7.4, je Administrátorovi sdělena v souladu s tímto článkem 7.4 a ve všech ostatních ohledech
vyhovuje požadavkům tohoto článku 7.4, je považována za řádnou.
Povinnost splatit Jmenovitou hodnotu Dluhopisu (popřípadě Jmenovitou hodnotu Dluhopisů,
upravenou v souladu s článkem 9.3 těchto Emisních podmínek) se považuje za splněnou řádně a včas,
pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto
článku 7.4 a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částky (i) připsána na účet banky
takové Oprávněné osoby v clearingovém centru České národní banky, jedná-li se o platbu v českých
korunách nebo o platbu v měně, která českou korunu nahradí (bude-li v ní, provádí zúčtování
prostřednictvím zúčtovacího centra České národní banky) nebo (ii) odepsána z účtu Administrátora,
jedná-li se o platbu v jiné měně než v českých korunách (s výjimkou měny, která českou korunu
nahradí, bude-li v ní, provádí zúčtování prostřednictvím zúčtovacího centra České národní banky).
V případě, že zúčtování plateb ve měně, která českou korunu nahradí, nebude prováděno
prostřednictvím clearingového centra České národní banky, pak povinnost splatit Jmenovitou
hodnotu Dluhopisu (popřípadě Jmenovitou hodnotu Dluhopisů, upravenou v souladu s článkem 9.3
těchto Emisních podmínek) se považuje za splněno řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána
Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto článku 7.4 a pokud je nejpozději
v příslušný den splatnosti takové částky odepsána z účtu Administrátora. Pokud Administrátor
neobdržel od Oprávněné osoby řádnou Instrukci v souladu s tímto článkem 7.4 Emisních podmínek,
pak se povinnost splatit Jmenovitou hodnotu Dluhopisu (popřípadě Jmenovitou hodnotu Dluhopisů,
upravenou v souladu s článkem 9.3 těchto Emisních podmínek) považuje vůči takové Oprávněné
osobě za splněnou řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě v souladu
s řádnou Instrukcí podle tohoto článku 7.4 a pokud je nejpozději do 10 (deseti) Pracovních dnů ode
dne, kdy Administrátor obdržel řádnou Instrukci připsána na účet banky takové Oprávněné osoby
v clearingovém centru České národní banky, resp. odepsána z účtu Administrátora, jedná-li se
o platbu v jiné měně než v českých korunách (podle toho co je relevantní), přičemž platí, že taková
Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok či doplatek za časový odklad.

44

REALITY INVESTING Bond, a.s. – Prospekt cenného papíru
Emitent ani Administrátor nejsou odpovědní za zpoždění výplaty jakékoli dlužné částky způsobené
tím, že (i) Oprávněná osoba včas nedodala řádnou Instrukci nebo další dokumenty nebo informace
požadované v tomto článku 7.4, (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo informace byly neúplné,
nesprávné nebo nepravé nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl
Emitent nebo Administrátor ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká žádný nárok
na jakýkoli doplatek či úrok nebo jiný výnos za takto způsobený časový odklad příslušné platby.
Za platební místo je považována Určená provozovna.
7.5

Změna způsobu a místa provádění výplat

Emitent společně s Administrátorem je oprávněn rozhodnout o změně způsobu a místa provádění
výplat, přičemž taková změna nesmí způsobit Majitelům dluhopisů újmu. Toto rozhodnutí bude
Majitelům dluhopisů oznámeno v souladu s článkem 13 těchto Emisních podmínek.

8. Zdanění
8.1

Obecná pravidla zdanění a odvodová povinnost v Slovenské republice

V následujícím textu je uvedeno shrnutí daňových a odvodových povinností dle slovenských právních
předpisů v souvislosti s nabytím, vlastnictvím a disponováním s dluhopisy. Uvedené je potřeba chápat
tak, že se nejedná o vyčerpávající pohled na veškeré relevantní souvislosti, které mohou být
významné z hlediska rozhodnutí investora o nákupu dluhopisů.
Toto shrnutí nepopisuje daňové a odvodové souvislosti vyplývající z práva jiného státu než Slovenské
republiky. Toto shrnutí vychází z právních předpisů účinných ke dni, k němuž jsou tyto emisní
podmínky vyhotoveny a může podléhat následné změně i s případnými retroaktivními účinky.
Emitent je oprávněn aktualizovat tuto část 8 Emisních podmínek, a to ve smyslu aktuálně platných
právních předpisů, přičemž tato aktualizace se nepovažuje za změnu Emisních podmínek.
Aktuálně je obecná daň z příjmů právnické osoby ve výši 21 % a daň srážkou ve výši 19 %.
Investorům, kteří mají zájem o koupi Dluhopisů, se doporučuje, aby se poradili so svými právními
a daňovými poradci o daňových a odvodových povinnostech v souvislosti s nákupem, prodejem
a držbou dluhopisů a přijímaní plateb úroků z Dluhopisů dle daňových předpisů a předpisů v oblasti
sociálního a zdravotního pojištění platných v Slovenské republice a v státech, v nichž jsou rezidenty,
jakož i ve státech, v nichž výnosy z držby a prodeje dluhopisů mohou být zdaněny.
8.2

Výnosy z dluhopisů

Podle příslušných ustanovení zákona o dani z příjmů:
1) úroky a ostatní výnosy z dluhopisů plynoucí daňovému nerezidentovi nepodléhají dani
z příjmu ve Slovenské republice;
2) úroky a ostatní výnosy z dluhopisů plynoucí daňovému rezidentovi nepodléhají dani vybírané
srážkou, ale budou součástí základu daně z příjmů, a to s výjimkou daňových poplatníků, kteří
jsou fyzickými osobami a poplatníky nezaloženými nebo nezřízenými za účelem podnikání,
Fondu národního majetku Slovenské republiky a Národní bance Slovenska;
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3)

úroky a ostatní výnosy z dluhopisů plynoucí daňovému rezidentovi, kterým je fyzická osoba
nebo daňový poplatník nezaložený nebo nezřízený za účelem podnikání, Fond národního
majetku Slovenské republiky nebo Národní banka Slovenska, podléhají dani vybírané srážkou;

Za výnos plynoucí z Dluhopisů se považuje též výnos, který vzniká při splatnosti dluhopisu z rozdílu
mezi emisním kurzem při jeho vydání a Jmenovitou hodnotou. V případě předčasného splacení
Dluhopisu se místo Jmenovité hodnoty použije cena, za kterou se dluhopis koupí zpět.
Protože zákonná úprava daně z příjmu se může během životnosti Dluhopisů změnit, výnos
z Dluhopisů bude zdaňován ve smyslu platných právních předpisů v době vyplácení.
Dle Směrnice Rady 2003/48/ES by srážkové dani neměli podléhat výnosy z dluhopisů plynoucích
fyzické osobě – daňovému poplatníkovi jiného členského státu EU, který prokáže, že je rezidentem
jiného členského státu EU a současně i konečným příjemcem výnosů. Výplatu výnosů z dluhopisů
občanům jiných členských států EU, závislých území nebo území třetích států uvedených v příloze č. 4
a č. 5 zákona o dani z příjmů nahlašuje Emitent podle zákona o dani z příjmů, jakož i Směrnice Rady
2003/48/ES, místně příslušnému správci daně. Implementace Směrnice Rady 2003/48/ES
ve slovenském právu však není jednoznačná a investoři z jiných členských států by se pravděpodobně
museli spoléhat na přímý účinek Směrnice Rady 2003/48/ES.
Dle platného znění zákona o dani z příjmů je za provedení srážky odpovědný ten, kdo vyplácí výnosy,
tedy Emitent (plátce daně).
8.3

Daň z příjmů z prodeje dluhopisů

Zisky z prodeje dluhopisů realizované fyzickou osobou, která je slovenským daňovým rezidentem
nebo stálou provozovnou daňového nerezidenta - fyzické osoby s bydlištěm mimo území Slovenské
republiky, se obecně zahrnují do běžného základu daně z příjmů fyzických osob. Do základu daně
(dílčího základu daně) se zahrnuje zdanitelný příjem z prodeje snížený o výdaje prokazatelně
vynaložené k jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s prodejem cenných papírů vyšší než příjem,
k rozdílu se nepřihlíží. U příjmů z prodeje cenných papírů nelze vykázat ztrátu.
Zisky z prodeje dluhopisů realizované právnickou osobou, jež je slovenským daňovým rezidentem
nebo stálou provozovnou daňového nerezidenta – právnické osoby so sídlem mimo území Slovenské
republiky, se zahrnují do obecného základu daně podléhajícímu zdanění příslušnou sazbou daně
z příjmů právnických osob.
Ztráty z prodeje dluhopisů kalkulované kumulativně za všechny dluhopisy prodané v jednotlivém
zdaňovacím období nejsou obecně daňově uznatelné s výjimkou specifických případů stanovených
zákonem.
Příjmy z prodeje dluhopisů realizované slovenským daňovým nerezidentem, které plynou
od slovenského daňového rezidenta nebo stálé provozovny slovenského daňového nerezidenta
se sídlem mimo území Slovenské republiky, jsou obecně předmětem zdanění příslušnou sazbou daně
z příjmů, jestliže nestanoví příslušná smlouva o zamezení dvojitého zdanění uzavřená Slovenskou
republikou jinak
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8.4

Odvody z výnosů z dluhopisů

Výnosy z dluhopisů pro fyzické osoby, které jsou ve Slovenské republice povinně zdravotně pojištěné,
by neměly podléhat odvodům na zdravotní pojištění.
Vzhledem k opakované nedávné změně režimu daně srážkou a zatížení výnosů z dluhopisů odvody je
nezbytné, aby každý Majitel dluhopisů sám zvážil možné povinnosti v této oblasti dle příslušné
legislativy včetně příslušných přechodných ustanovení.

9. Předčasná splatnost Dluhopisů v případech neplnění závazků
9.1

Případy neplnění závazků

Pokud nastane kterákoli z níže uvedených skutečností a taková skutečnost bude trvat (každá
z takových skutečností dále také jen „Případ neplnění závazků“):
(a)

Prodlení s peněžitým plněním – jakákoli platba související s Dluhopisy nebude vyplacena
v souladu s těmito Emisními podmínkami déle než 10 (deset) Pracovních dnů po dni její
splatnosti; nebo

(b)

Porušení jiných povinností z Emisních podmínek – Emitent nesplní nebo nedodrží jakoukoli
svou podstatnou povinnost (jinou než povinnost uvedenou výše v odst. (a) tohoto článku 9.1)
vyplývající z těchto Emisních podmínek (včetně povinností uvedených v článku 4 těchto
Emisních podmínek) a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 60 (šedesát) dnů ode
dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn kterýmkoli Majitelem dluhopisu
(který nebyl k takovému datu splacen nebo odkoupen nebo zrušen) dopisem doručeným
Emitentovi nebo Administrátorovi do místa Určené provozovny; nebo

(c)

Neplnění ostatních závazků Emitenta (Cross-Default) – jakékoli Dluhy Emitenta (i) nebudou
uhrazeny ve splatnosti nebo během jakékoli původně stanovené dodatečné lhůty splatnosti
(tzv. grace period) nebo náhradní lhůty dodatečně sjednané s věřitelem, popř. nedojde k jiné
dohodě s věřitelem o době splatnosti těchto Závazků, nebo (ii) jakýkoli takový Dluh bude
prohlášen za splatný před původním datem splatnosti v důsledku existence případu porušení
(jak je definován v příslušné smlouvě, jejíž stranou je Emitent). Případ porušení dle tohoto
odst. (c) nenastane, pokud úhrnná výše Závazků dle bodu (i) nebo (ii) je v případě Emitenta
nižší než 10 mil. Kč (slovy: deset milionů korun českých) (nebo ekvivalent uvedené částky v jiné
měně nebo měnách). Případ porušení uvedený v tomto odst. (c) rovněž nenastane, když
Emitent v dobré víře a řádně namítá zákonem předepsaným způsobem neexistenci povinnosti
plnit co do její výše nebo důvodu a platbu uskuteční ve lhůtě uložené pravomocným
rozhodnutím příslušného soudu nebo jiného orgánu, kterým byl uznán povinným tuto
povinnost plnit. „Dluhy“ znamenají pro účely tohoto odstavce jakýkoli peněžní závazek
Emitenta vyplývající z (i) bankovních a jiných úvěrů a půjček a k nim náležejících příslušenství,
(ii) všech ostatních forem dluhového financování, (iii) swapových smluv, termínovaných
měnových a úrokových obchodů a ostatních derivátů a (iv) jakýchkoli ručení poskytnutých
Emitentem; nebo

(d)

Platební neschopnost, likvidace, insolvence apod. – nastane jakákoli níže uvedená událost:
(i) Emitent se stane platebně neschopným, zastaví platby svých Dluhů a/nebo není schopen
po delší dobu plnit své splatné Dluhy, nebo (ii) je jmenován správce nebo likvidátor ve vztahu
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k Emitentovi nebo k jakékoli části jeho majetku, aktiv nebo příjmů, nebo (iii) Emitent na sebe
podá insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo (iv) bude zjištěn úpadek nebo hrozící
úpadek Emitenta jakýmkoli soudem, nebo (v) insolvenční návrh bude příslušným soudem
zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, nebo (vi) příslušným soudem bude vydáno
pravomocné rozhodnutí nebo bude přijato platné usnesení o zrušení Emitenta s likvidací, nebo
(vii) bude realizováno zástavní nebo jiné obdobné právo třetí osoby, které by omezilo právo
Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jejichž celková hodnota
přesahuje v případě Emitenta částku 100 mil. Kč (slovy: sto milionů korun českých) (nebo její
ekvivalent v jakékoli jiné měně), nebo (viii) bude realizováno exekuční řízení na majetek
Emitenta pro vymožení pohledávky, jejíž celková hodnota přesahuje částku 100 mil. Kč (slovy:
sto milionů korun českých) (nebo ekvivalent v jakékoliv jiné měně); nebo
(e)

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

(f)

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

(g)

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

(h)

Porušení či zpochybnění Zajištění – Emitent jakýmkoli podstatným způsobem poruší jakoukoli
svou povinnost vyplývající ze Zástavní smlouvy a/nebo zpochybní jakýmkoli způsobem své
povinnosti vyplývající ze Zástavní smlouvy nebo je učiní jakýmkoli způsobem neplatnými,
neúčinnými či nevymahatelnými. Emitent učiní jakýkoli úkon směřující ke zhoršení právního
postavení Majitelů dluhopisů, pokud takový úkon může jakýmkoli podstatným způsobem
zhoršit schopnost Emitenta splnit řádně a včas veškeré své závazky z Dluhopisů;

pak může kterýkoli Majitel dluhopisů dle své úvahy písemným oznámením určeným Emitentovi
a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny (dále jen „Oznámení o předčasném
splacení“) požádat o předčasné splacení všech Dluhopisů, jejichž je majitelem, a ke Dni předčasné
splatnosti dluhopisů při porušení (jak je tento pojem definován v článku 9.2 dále), v částce
předčasného splacení, vypočtené způsobem uvedeným v článku 9.3 těchto Emisních podmínek.
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9.2

Splatnost předčasně splatných Dluhopisů

Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Majiteli dluhopisů dle posledního odstavce článku 9.1
těchto Emisních podmínek se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím
po měsíci, ve kterém Majitel dluhopisů doručil Administrátorovi do Určené provozovny příslušné
Oznámení o předčasném splacení určené Emitentovi (dále jen „Den předčasné splatnosti dluhopisů
při porušení“) (Den předčasné splatnosti dluhopisů z rozhodnutí Emitenta a Den předčasné splatnosti
dluhopisů při porušení společně označované též jako „Den předčasné splatnosti dluhopisů“).
9.3

Částka předčasného splacení

Emitent je povinen v Den předčasné splatnosti dluhopisů splatit Majiteli dluhopisů žádajícímu
o předčasné splacení Jmenovitou hodnotu každého Dluhopisu, ve vztahu k němuž nastal Den
předčasné splatnosti, s úpravou dle dohody v tomto článku níže. Výnos Dluhopisů je určen jak
o rozdíl Jmenovité hodnoty a Emisního kurzu a jestliže dojde k předčasné splatnosti, znamená to, že
Majitel dluhopisu poskytl Emitentovi financování na kratší dobu, než se předpokládalo pro účely
výpočtu Emisního kurzu a stanovení výnosu Dluhopisu jako rozdílu Emisního kurzu a Jmenovité
hodnoty k předpokládanému Dni konečné splatnosti dluhopisů. Proto částka, kterou bude Emitent
povinen zaplatit Majiteli dluhopisů v Den předčasné splatnosti, bude zahrnovat krácení výnosu
a bude vypočítaná dle následujícího vzorce:
Částka předčasného splacení =

100 %
106 % počet let do splatnosti

Kde „počet let do splatnosti“ bude vypočten jako počet dní ode Dne předčasné splatnosti do Dne
konečné splatnosti vydělený číslem 365.
Částka splatná v Den předčasné splatnosti se vypočítá v procentech Jmenovité hodnoty a zaokrouhlí
se na dvě desetinná místa.
Každý Majitel dluhopisů koupí nebo jakýmkoliv jiným nabytím Dluhopisů souhlasí s touto dohodou
o určení částky splatné při předčasném splacení, přičemž tato dohoda představuje písemné vymezení
práv a povinnosti Emitenta a Majitele dluhopisů.
9.4

Zpětvzetí Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů

Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Majitelem dluhopisů vzato zpět, avšak jen
ve vztahu k jím vlastněným Dluhopisům a pouze pokud takové odvolání je adresováno Emitentovi
a doručeno Administrátorovi na adresu Určené provozovny dříve, než se příslušné částky stávají
podle předchozího článku 9.2 těchto Emisních podmínek splatnými. Zpětvzetí Oznámení
o předčasném splacení však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Majitelů
dluhopisů.
9.5

Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů

Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku 9 se jinak přiměřeně použijí ustanovení článku
6 těchto Emisních podmínek.

10.

Promlčení

Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být poprvé uplatněna.
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11.
11.1

Administrátor
Administrátor
11.1.1. Administrátor a Určená provozovna

Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.1.2 těchto Emisních podmínek, bude činnosti
Administrátora vykonávat Emitent a určená provozovna a výplatní místo Administrátora (dále jen
„Určená provozovna“) jsou na následující adrese:
Hlinky 40/102, Pisárky, 603 00 Brno, Česká republika
11.1.2. Další a jiný Administrátor a Určená provozovna
Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Administrátora a určit jinou nebo
další Určenou provozovnu. Dojde-li ke změně Administrátora nebo Určené provozovny, zpřístupní
Emitent Majitelům dluhopisů jakoukoliv změnu Určené provozovny a Administrátora a úplné znění
Emisních podmínek po provedené změně způsobem uvedeným v článku 13 těchto Emisních
podmínek. Jakákoliv taková změna nabude účinnosti uplynutím lhůty 15 (patnácti) kalendářních dnů
ode dne takového oznámení, pokud v takovém oznámení není stanoveno pozdější datum účinnosti.
V každém případě však jakákoliv změna, která by jinak nabyla účinnosti méně než 30 (třicet)
kalendářních dnů před nebo po Dni výplaty jakékoliv částky v souvislosti s Dluhopisy, nabude
účinnosti 30. (třicátým) dnem po takovém Dni výplaty.
Změny předpokládané tímto článkem 11.1.2 nesmějí způsobit Majitelům dluhopisů újmu.
11.1.3. Vztah Administrátora a Majitelů dluhopisů
Administrátor jedná v souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy s administrátorem
jako zástupce Emitenta a jeho právní vztah k Majitelům dluhopisů vyplývá pouze ze Smlouvy
s administrátorem.

12.

Změny a vzdání se nároků

Emitent a Administrátor se mohou bez souhlasu Majitelů dluhopisů dohodnout na (i) jakékoli změně
kteréhokoli ustanovení Smlouvy s administrátorem, pokud jde výlučně o změnu formální, vedlejší
nebo technické povahy, je-li provedena k opravě zřejmého omylu nebo je vyžadována platnou právní
úpravou a (ii) jakékoli jiné změně a vzdání se nároků z jakéhokoli porušení některého z článků
Smlouvy s administrátorem, které podle rozumného názoru Emitenta a Administrátora nezpůsobí
Majitelům dluhopisů újmu.

13.

Oznámení

Jakékoli oznámení Majitelům dluhopisů dle Emisních podmínek bude platné, pokud bude uveřejněno
v českém a nebo slovenském jazyce na internetové stránce Emitenta na adrese
http://www.realityinvestingbond.cz v části, v níž Emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných
dluhopisech. Stanoví-li kogentní právní předpisy pro uveřejnění některého z oznámení podle těchto
Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně uveřejněné jeho
uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení
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zveřejňováno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního
zveřejnění.
Jakékoli oznámení Emitentovi ve smyslu těchto Emisních podmínek bude řádně učiněno, pokud bude
doručeno na adresu jeho sídla.

14.
14.1

Schůze Majitelů dluhopisů
Působnost a svolání Schůze
14.1.1. Právo svolat Schůzi

Emitent může svolat schůzi Majitelů dluhopisů (dále jen „Schůze“), je-li to třeba k rozhodnutí
o společných zájmech Majitelů dluhopisů, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami a platnými
právními předpisy. Emitent je povinen bez prodlení svolat Schůzi v případech uvedených v článku
14.1.2 těchto Emisních podmínek. Majitel dluhopisů nebo Majitelé dluhopisů mohou svolat Schůzi
pouze v případech stanovených zákonem nebo těmito Emisními podmínkami. Schůze může být
svolána i dozorčí radou Emitenta. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, pokud
příslušné právní předpisy nestanoví jinak. Svolavatel, pokud jím je Majitel dluhopisů nebo Majitelé
dluhopisů, je povinen nejpozději v den oznámení konání Schůze (viz článek 14.1.3 těchto Emisních
podmínek) (i) doručit Administrátorovi (resp. i Emitentovi, jedná-li se o Schůzi svolávanou Majitelem
dluhopisů nebo Majiteli dluhopisů) žádost o pořízení dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících
k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpis z příslušné evidence emise Dluhopisů, a (ii) tam,
kde to je relevantní, uhradit Administrátorovi zálohu na náklady související s jeho službami ve vztahu
ke Schůzi. Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady
dle bodu (ii) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze. Svolává-li Schůzi Majitel dluhopisů
nebo Majitelé dluhopisů, je Emitent povinen poskytnout k tomu veškerou potřebnou součinnost.
14.1.2. Schůze povinně svolávaná Emitentem
Emitent je povinen bez zbytečného odkladu svolat Schůzi a vyžádat si jejím prostřednictvím
stanovisko Majitelů dluhopisů v případě:
(a)

je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy;

(b)

na základě písemné žádosti majitelů alespoň deseti procent Jmenovité hodnoty příslušné
emise Dluhopisů;

(c)

návrhu změny nebo změn Emisních podmínek, jestliže je souhlas Schůze k takovéto změně či
změnám vyžadován dle platných právních předpisů (dále společně jen „Změny zásadní
povahy“);

(d)

v dalších případech stanovených aktuálně platnými obecně závaznými právními předpisy
vztahujícími se k Dluhopisům.

Probíhá-li dle právního předpisu členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský
hospodářský prostor (dále jen „členský stát“) reorganizace nebo jiné srovnatelné řešení úpadku
Emitenta, Emitent nemusí Schůzi svolat.
14.1.3. Oznámení o svolání Schůze
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Svolavatel oznámí konání Schůze způsobem stanoveným v článku 13 těchto Emisních podmínek, a to
ve lhůtě nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem
Majitel dluhopisů nebo Majitelé dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze doručit
Emitentovi na adresu Určené provozovny nejpozději 30 kalendářních dnů před navrhovaným datem
setkání, aby Emitent mohl zajistit zveřejnění oznámení způsobem stanoveným v článku 13 těchto
Emisních podmínek, a to ve lhůtě nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání
Schůze. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) údaje nutné k jednoznačné
identifikaci Emitenta, (ii) označení Dluhopisů, jichž se má Schůze týkat, minimálně v rozsahu název
Dluhopisu, Datum emise a ISIN, (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místem konání
Schůze může být pouze místo v Praze, anebo v Brně, datum konání Schůze musí připadat na den,
který je Pracovním dnem a hodina konání Schůze nesmí být dříve než v 11:00 hod., (iv) program
jednání Schůze, včetně případného návrhu změny Emisních podmínek a jejich zdůvodnění a včetně
úplných návrhů usnesení k jednotlivým bodům jednání a (v) den, který je Rozhodným dnem pro účast
na Schůzi. Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze na této
Schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Majitelů dluhopisů. Odpadne-li důvod pro
svolání Schůze, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána.
14.2

Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní
14.2.1. Osoba oprávněná k účasti na Schůzi

Oprávnění účastnit se Schůze a hlasovat na ní má pouze osoba (dále jen „Osoba oprávněná k účasti
na Schůzi“), která byla Majitelem dluhopisu sedmý den předcházející dni konání Schůze (den konání
Schůze je nazýván jako „Rozhodný den pro účast na Schůzi“), přičemž příslušná osoba musí být
uvedena v seznamu Majitelů dluhopisů k počátku Rozhodného dne pro účast na Schůzi. K převodům
Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží. K převodům listinných
Dluhopisů na jméno oznámeným Emitentovi v průběhu dne konání Schůze se nepřihlíží.
14.2.2. Hlasovací právo
Osoba oprávněná k účasti na schůzi má takový počet hlasů z celkového počtu hlasů, který odpovídá
poměru mezi Jmenovitou hodnotou Dluhopisů, které vlastnila k Rozhodnému dni pro účast na schůzi,
a celkovou nesplacenou Jmenovitou hodnotou Dluhopisů, jejichž Majiteli dluhopisů k Rozhodnému
dni pro účast na Schůzi byly ostatní Osoby oprávněné k účasti na Schůzi, které se zúčastní schůze.
S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na schůzi a které nebyly
Emitentem předčasně splaceny ve smyslu článku 6.5 těchto Emisních podmínek, není spojeno
hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. Rozhoduje-li Schůze
o odvolání Společného zástupce, nemůže Společný zástupce (je-li Osobou oprávněnou k účasti
na schůzi) vykonávat hlasovací právo spojené s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasovací práva se
nezapočítávají do celkového počtu hlasů nutných k tomu, aby Schůze byla usnášeníschopná.
14.2.3. Účast dalších osob na Schůzi
Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Dále jsou
oprávněni účastnit se Schůze zástupci Administrátora, Agent pro zajištění, Společný zástupce (není-li
jinak Osobou oprávněnou k účasti na schůzi) a hosté přizvaní Emitentem a/nebo Administrátorem.
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14.3

Průběh Schůze; rozhodování Schůze
14.3.1. Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Osoby oprávněné k účasti na Schůzi, které byly
k Rozhodnému dni pro účast na schůzi Majiteli dluhopisů, jejichž Jmenovitá hodnota představuje více
než 50 % (padesát procent) celkové Jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů.
Není-li Schůze, která má rozhodovat o změně Emisních podmínek, schopna se usnášet, svolavatel
svolá, je-li to nadále potřebné, náhradní Schůzi tak, aby se konala nejdříve po 2 (dvou) týdnech
a nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní
Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí Majitelům dluhopisů nejpozději do 15
(patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Náhradní Schůze je usnášeníschopná
bez ohledu na podmínky uvedené v první větě tohoto článku 14.3.1. Před zahájením Schůze poskytne
Emitent, sám nebo prostřednictvím Administrátora, informaci o počtu všech Dluhopisů, ohledně
nichž jsou Osoby oprávněné k účasti na schůzi v souladu s těmito Emisními podmínkami oprávněny se
Schůze účastnit a hlasovat na ní. Vlastní Dluhopisy ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro
účast na Schůzi se pro účely tohoto článku 14.3.1 nezapočítávají.
14.3.2. Předseda Schůze
Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Majitelem
dluhopisů nebo Majiteli dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou hlasů přítomných
Osob oprávněných k účasti na Schůzi, přičemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená
svolavatelem a volba předsedy musí být prvním bodem programu Schůze, kterou nesvolává Emitent.
14.3.3. Společný zástupce
Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej
činnostmi podle ustanovení § 5 odst. 2 Zákona o dluhopisech (dále jen „Společný zástupce“).
Takového Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej
nahradit jiným Společným zástupcem. Společný zástupce oznámí před svým ustanovením do funkce
Majitelům dluhopisů skutečnosti, které by pro ně mohly mít význam pro posouzení, zda je tu střet
jejich zájmů se zájmem Společného zástupce, nebo takový střet hrozí. Před ustanovením Společného
zástupce do funkce Schůze v rozhodnutí rovněž určí, jak se postupuje, dojde-li ke střetu zájmu
Společného zástupce se zájmy Majitelů dluhopisů, anebo bude-li hrozit takový střet, po ustanovení
Společného zástupce do funkce.
Společný zástupce je oprávněn jménem všech Majitelů dluhopisů uplatňovat, s výjimkou hlasovacího
práva, práva spojená s Dluhopisy v rozsahu vymezeném v rozhodnutí Schůze, dále je oprávněn
kontrolovat plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta a činit jménem všech Majitelů dluhopisů
další úkony či jinak chránit zájmy Majitelů dluhopisů, a to v rozsahu stanoveném v rozhodnutí Schůze.
V rozsahu, ve kterém uplatňuje práva spojená s Dluhopisy Společný zástupce, nemohou Majitelé
dluhopisů uplatňovat taková práva samostatně. Tím není dotčeno právo Schůze odvolat Společného
zástupce, případně určit jiného Společného zástupce.
Při výkonu své funkce je Společný zástupce povinen jednat s náležitou péčí a v souladu se zájmy
všech Majitelů dluhopisů, které mu jsou nebo musí být známy, a je vázán pokyny Schůze. To neplatí,
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pokud takové pokyny odporují právním předpisům nebo pokud vyžadují jednání, které není v souladu
se společnými zájmy všech Majitelů dluhopisů.
14.3.4. Rozhodování Schůze
Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K usnesení, jímž se (i) schvaluje návrh
podle článku 14.1.2 (a) těchto Emisních podmínek nebo (ii) ustavuje či odvolává Společný zástupce
nebo (iii) se odvolává Agent pro zajištění, je zapotřebí souhlas alespoň ¾ (tří čtvrtin) hlasů
přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi. K přijetí ostatních usnesení stačí prostá většina
hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na Schůzi.
14.3.5. Odročení Schůze
Pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak
(i) v případě, že byla svolána na žádost Majitele dluhopisů nebo Majitelů dluhopisů, bude taková
Schůze bez dalšího rozpuštěna a (ii) v případě, že byla svolána Emitentem, bude taková Schůze
odročena na dobu a místo, které určí předseda této Schůze. O konání náhradní Schůze platí obdobně
ustanovení o konání řádné Schůze.
14.4

Některá další práva Majitelů dluhopisů
14.4.1. Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze

Jestliže Schůze (i) souhlasila se Změnami zásadní povahy nebo (ii) rozhodla o změnách náležitostí
Dluhopisů uvedených v § 3 odst. 1 písm. d), e), f), k), m) a n) Zákona o dluhopisech (ve smyslu § 5b,
odst. 4 Zákona o dluhopisech), pak Osoba oprávněná k účasti na schůzi, která podle zápisu z této
Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále
také jen „Žadatel“), může do 30 (třiceti) dnů od zpřístupnění usnesení příslušné Schůze požadovat
vyplacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž byla majitelem k Rozhodnému dni pro účast na schůzi a
které od takového okamžiku nezcizila, upravené způsobem dle článku 9.3 těchto Emisních podmínek.
Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dnů ode dne zpřístupnění usnesení Schůze
podle 14.5 těchto Emisních podmínek písemným oznámením (dále také jen „Žádost“) určeným
Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určené provozovny, jinak zaniká. Výše uvedené
částky se stávají splatnými 30 (třicet) dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Administrátorovi (takový
den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „Den předčasné
splatnosti dluhopisů“).
Pokud Schůze odsouhlasí změny náležitostí Dluhopisů uvedených v § 3 odst. 1 písm. d), e), f), k), m)
a n) Zákona o dluhopisech (ve smyslu § 5b, odst. 4 Zákona o dluhopisech), může Žadatel kromě
vyplacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů, upravené způsobem dle článku 9.3 těchto Emisních
podmínek požádat i o zachování práv a povinností Emitenta a Majitele dluhopisu dle původních
Emisních podmínek. Majitel dluhopisu není oprávněn uplatňovat práva podle první věty, jde-li
o změnu, na níž se vztahuje doložka o společném postupu (CAC) uvedená v Emisních podmínkách při
vydání Dluhopisů, nebo o změnu Jmenovité hodnoty Dluhopisu bez vlivu na výši závazku Emitenta.
Na Žádost o zachování práv a povinností se použijí přiměřeně ustanovení o Žádosti dle předchozího
odstavce.
O průběhu Schůze se sepíše notářský zápis. Jestliže Schůze odsouhlasila Změnu zásadní povahy, nebo
odsouhlasila změnu náležitostí Dluhopisů uvedených v § 3 odst. 1 písm. d), e), f), k), m) a n) Zákona
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o dluhopisech (ve smyslu § 5b, odst. 4 Zákona o dluhopisech), uvedou se v notářském zápisu jména
těch Majitelů dluhopisů, kteří se Změnou zásadní povahy, resp. změnou náležitostí Dluhopisů
uvedených v § 3 odst. 1 písm. d), e), f), k), m) a n) Zákona o dluhopisech (ve smyslu § 5b, odst. 4
Zákona o dluhopisech) souhlasili, a počty kusů Dluhopisů, které každý z těchto Majitelů dluhopisů
měl ve svém vlastnictví k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.
14.4.2. Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů
Nesouhlasí-li Schůze se Změnami zásadní povahy uvedenými v článku 14.1.2 těchto Emisních
podmínek, resp. nesouhlasila se změnou náležitostí Dluhopisů uvedených v § 3 odst. 1 písm. d), e), f),
k), m) a n) Zákona o dluhopisech (ve smyslu § 5b, odst. 4 Zákona o dluhopisech), pak může Schůze
současně rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s jejím usnesením, je
Emitent povinen předčasně splatit těm Majitelům dluhopisů, kteří o to požádají Jmenovitou hodnotu
dluhopisů upravenou způsobem dle článku 9.3 těchto Emisních podmínek. Žádost dle předchozí věty
je třeba učinit písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu
Určené provozovny. Emitent je povinen v takovém případě splatit Žadateli příslušnou částku
způsobem a na místě, které pro splacení Dluhopisu stanoví tyto Emisní podmínky nejpozději do 30
(třiceti) dnů ode dne doručení Žádosti (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto
Emisních podmínkách, také „Den předčasné splatnosti dluhopisů“).
14.4.3. Náležitosti Žádosti
V Žádosti podle článku 14.4.1 nebo 14.4.2 těchto Emisních podmínek je nutno uvést počet kusů
Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto článkem žádáno. Žádost musí být písemná,
podepsaná Žadatelem nebo osobami, oprávněnými jménem Žadatele jednat, přičemž jejich podpisy
musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit Administrátorovi na adresu Určené
provozovny také veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle článku 7 těchto
Emisních podmínek.
14.5

Zápis z jednání

O jednání Schůze pořizuje svolavatel notářský zápis. Emitent je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne
konání Schůze zpřístupnit sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby (zejména Administrátora)
všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem, kterým zpřístupnil tyto Emisní podmínky. Zápis ze Schůze
je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici
k nahlédnutí Majitelům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně.

15.

Rozhodné právo, jazyk, spory

Dluhopisy jsou vydávány na základě platných a účinných právních předpisů Slovenské republiky,
zejména na základě Zákona o dluhopisech. Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit
a vykládat v souladu s právem Slovenské republiky. Tyto Emisní podmínky mohou být přeloženy
do angličtiny, případně i do dalších jazyků. V takovém případě, pokud dojde k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi, bude rozhodující verze slovenská. Jakékoli případné spory mezi Emitentem
a Majiteli dluhopisů vyplývající z Dluhopisů a těchto Emisních podmínek nebo s nimi související budou
řešeny příslušnými soudy Slovenské republiky.

55

REALITY INVESTING Bond, a.s. – Prospekt cenného papíru

VI.ODPOVĚDNÉ OSOBY
1.1

Všechny osoby odpovědné za prospekt

Osobou odpovědnou za údaje uvedené v prospektu je Emitent – společnost REALITY INVESTING
Bond, a.s., se sídlem Hlinky 40/102, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 022 06 846, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 6969, jejímž jménem jedná předseda
představenstva, pan David Hradecký.
1.2

Prohlášení osob odpovědných za prospekt

Emitent, jehož jménem jedná pan David Hradecký, předseda představenstva, prohlašuje, že dle jeho
nejlepších znalostí jsou údaje obsažené v prospektu v souladu se skutečností a že v prospektu nebyly
zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly ovlivnit jeho význam pro správné hodnocení Emitenta
nebo Dluhopisů.
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VII. ÚDAJE O EMITENTOVI
Odpovědné osoby: odpovědné osoby a prohlášení odpovědných osob je uvedeno v článku VI.1.2
v části V prospektu.

1. Oprávnění auditoři
1.1

Jména a adresy auditorů Emitenta

Účetní závěrky, z nichž byly vybrány historické finanční údaje, uvedené v tomto prospektu, byly
ověřeny společností AUDIT BOHEMICA, s. r. o., Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 – Chodov, ČR, KA
ČR 526, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 184429, resp. společností ÚČTOSERVIS
BRNO, spol. s r. o., Strážnická 962/4, Slatina, 627 00 Brno, ČR, číslo oprávnění KA ČR 121, vedená
Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 2334.

1.2

Změna auditora v období, za které jsou uvedeny historické finanční údaje

V období, za něž jsou uvedeny historické finanční údaje, došlo ke změně auditora, a to ze
společnosti AUDIT BOHEMICA, s. r. o., Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 – Chodov, ČR, KA ČR 526,
vedenou u Městského soudu v Prahe pod sp. zn.: C 184429 na společnost ÚČTOSERVIS BRNO,
spol. s r. o., Strážnická 962/4, Slatina, 627 00 Brno, ČR, číslo oprávnění KA ČR 121, vedená
Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 2334.

2. Vybrané finanční údaje
2.1

Vybrané finančné údaje za rok 2015
2.1.1. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu sestavená k 31. 12. 2015

Označení

v tisících Kč

Běžné účetní období
Číslo
(1.
1.
2015 – 31. 12. 2015)
řádku

STRANA AKTIV
Brutto

Netto

Netto

1834

1834

1854

1834

1834

1854

AKTIVA CELKEM

001

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

B.

Dlouhodobý majetek

003

C.

Oběžná aktiva

031

STRANA PASIV

Číslo
řádku

Běžné účetní období
(1. 1. 2015
– 31. 12. 2015)

Minulé účetní
období
(2014)

PASIVA CELKEM

001

1834

1854

Vlastní kapitál

002

1833

1848

Označení

A.
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Minulé
účetní
období
(2014)
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A. I.

Základní kapitál

003

2000

2000

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let

017

-152

-34

A. V.

Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)

021

-15

-118

B.

Cizí zdroje

022

1

6

2.1.2

Označení

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu sestavený za období od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2015
Výkaz zisku a ztráty

Číslo Skutečnost v účetním období
řádku
Minulé účetní
Běžné účetní

v tisících Kč

období

období

I.

Tržby za prodej zboží

001

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

002

+

Obchodní marže

003

Výkony
Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období před
zdaněním (+/-)

004
008
011
048
052
060

10
-10
-2
-15
-15

23
-23
-1
-118
-118

061

-15

-118

II.
B.
+
*
**
***
****

2.2 Vybrané finanční údaje za rok 2016
2.1.1. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu sestavená k 31. 12. 2016

Označení

v tisících Kč

Běžné účetní období
Číslo
(1.
1.
2016 – 31. 12. 2016)
řádku

STRANA AKTIV
Brutto

Netto

Netto

9088

9088

1834

AKTIVA CELKEM

001

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

B.

Dlouhodobý majetek

003

6100

6100

0

C.

Oběžná aktiva

031

2988

2988

1834

STRANA PASIV

Číslo
řádku

Běžné účetní období
(1. 1. 2016
– 31. 12. 2016)

Minulé účetní
období
(2015)

PASIVA CELKEM

079

9088

1834

Vlastní kapitál

080

1829

1833

Označení

A.
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Minulé
účetní
období
(2015)
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Základní kapitál

081

2000

2000

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let

096

-167

-152

A. V.

Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)

100

-4

-15

B.

Závazky

108

7259

1

2.2.2

Označení

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu sestavený za období
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty

Číslo Skutečnost v účetním období
řádku
Minulé účetní
Běžné účetní

v tisících Kč

období

období

I.

Tržby za prodej zboží

01

A.

Výkonová spotřeba

03

13

10

*

Provozní výsledek hospodaření

30

-13

-13

Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období před
zdaněním (+/-)

48
55

9
-4

-2
-15

49

-4

-15

*
***
**

2.2. Vybrané finanční údaje za rok 2017
2.3.1 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu sestavená k 31. 12. 2017

Označení

v tisících Kč

Číslo
řádku

STRANA AKTIV

AKTIVA CELKEM

Brutto

Netto

Netto

11
055

11 055

9088

003

6100

6100

6100

4386

4386

2984

001

Korekce

B.

Pohledávky za upsané základní
kapitál
Dlouhodobý majetek

C.

Oběžný majetek

037

STRANA PASIV

Číslo
řádku

PASIVA CELKEM

078

11 055

9088

Vlastní kapitál

079

1276

1829

A.

Označení

A.

59

Předch.
účtovací
období
(2016)

Běžné účtovací období
(1. 1. 2017 – 31.12. 2017)

002

Běžné účtovací
období
(1.1.2017 –
31.12. 2017)

Předcházející
účtovací období
(2016)
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A. I.

Základní kapitál

080

2000

2000

A. IV.

Výsledky hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného
účtovacího období (+/-)
Cizí zdroje

095

-170

-167

099

-554

-4

101

9626

7259

A. V.
B. + C.

2.3.2 Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu sestavený za
období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Označení

Výkaz zisku a ztrát

Číslo
řádku

v tisících Kč

Skutečnost v účtovacím období
Bežné
účtovací
období

Předcházející
účtovací období

II.

Tržby za prodej zboží

02

A.

Výrobní spotřeba
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
(+/-)
Výsledek hospodaření z finanční činnosti
Výsledek hospodaření za účtovací období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

03

570

13

30

-604

-13

48
55
49

50
-554
-554

9
-4
-4

*
*
***
**

Od data posledního ověření účetní závěrky, nedošlo k žádné významné negativní změně vyhlídek
Emitenta ani k jiným významným změnám finanční nebo obchodní situace.

3.

Rizikové faktory

Údaje o Rizikových faktorech, které mohou ovlivnit schopnost Emitenta plnit jeho závazky, týkající se
Dluhopisů, vůči investorům, jsou podrobně popsány v tomto prospektu části III Rizikové faktory.

4.

Základní údaje o Emitentovi
4.1. Historie a vývoj Emitenta
4.1.1. Obchodní firma nebo název Emitenta

REALITY INVESTING Bond, a.s.
4.1.2. Místo registrace a registrační číslo Emitenta
Emitent je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6969,
IČ: 02206846. Zemí registrace je Česká republika.
4.1.3. Datum založení a doba trvání Emitenta, pokud nejde o dobu
neurčitou
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Společnost REALITY INVESTING Bond, a.s. vznikla ke dni 15. 10. 2013 na dobu neurčitou.
4.1.4. Sídlo a právní forma Emitenta
Emitent má sídlo na adrese Brno, Hlinky 40/102, Pisárky, PSČ 603 00, tel. č. +420 601 367 267. Právní
forma Emitenta je „akciová společnost“. Emitent byl založen a řídí se právem České republiky,
zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
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. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitostí,
v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České
republiky.
Valná hromada Emitenta dne 25. 6. 2014 rozhodla, že se Emitent ve smyslu ustanovení § 777 zákona
č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku.
Emitent vykonává svou činnost na adrese svého sídla.
Kontaktní údaje:
Hlinky 40/102, Pisárky, 603 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 601 367 267, info@realityinvesting.cz
Provozní doba po – pá 10:00 až 17:00
4.1.5. Veškeré události specifické pro Emitenta
Emitent si není vědom žádné události, která by měla podstatný význam při hodnocení platební
schopnosti Emitenta, s výjimkou plánované emise dluhopisů, tedy emise a případného umístění
Dluhopisů až do celkové jmenovité hodnoty v objemu 500.010.000 Kč.
4.2. Investice
4.2.1. Popis hlavních investic provedených od data poslední zveřejněné
účetní závěrky
V roce 2018 Emitent nabyl (i) 60% podíl ve společnosti Rezidencia Hradská, s.r.o., se sídlem Zvolenská
3, Bratislava – městská část Ružinov 821 09, IČO: 50 469 576, která realizuje rezidenční projekt
v Bratislavě, městské části Vrakuňa se záměrem výstavby 4 vilových domů s celkem 8 bytovými
jednotkami (ii) 100% podíl ve společnosti Tilia spol. s r.o., se sídlem na adrese Bezová 1658/1, Braník,
147 00 Praha 4, IČ:46357688, která realizuje rezidenční projekt „Za kovárnou“ u Mladé Boleslavi,
v rámci kterého je plánovaná výstavba 63 rodinných domů a (iii) a 100% podíl ve společnosti Silver
office, s.r.o., se sídlem na adrese Bystrc č.ev. 138, 635 00 Brno, IČ 02820374, která pronajímá
čtyřpodlažní budovu v centru okresního města, kombinující kancelářské a obchodní prostory.
4.2.2. Údaje o hlavních budoucích investicích Emitenta
Prostřednictvím společnosti CleverHouse JSV, s.r.o., má Emitent v úmyslu realizovat výstavbu
rezidenčního bydlení v katastrálním území Brno-Soběšice. Prostřednictvím společnosti Rezidencia
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Hradská, s.r.o. mám Emitent v úmyslu realizovat rezidenční projekt v Bratislavě, městské části
Vrakuňa se záměrem výstavby 4 vilových domů s celkem 8 bytovými jednotkami. Prostřednictvím
společnosti Tilia spol. s r.o., má Emitent v úmyslu realizovat rezidenční projekt „Za kovárnou“ u
Mladé Boleslavi, v rámci kterého je plánovaná výstavba 63 rodinných domů. Prostřednictvím
společnosti Silver office, s.r.o. má Emitent v úmyslu pronajímat čtyřpodlažní budovu v centru
okresního jihomoravského města, kombinující kancelářské prostory a obchodní prostory.
4.2.3. Údaje o očekávaných zdrojích finančních prostředků na investice, ke
kterým se Emitent pevně zavázal
Prostředky na realizaci výše uvedených investičních záměrů má Emitent v úmyslu získat primárně
z emise Dluhopisů.

5.

Přehled podnikání
5.1. Hlavní činnosti
5.1.1. Popis hlavních činností Emitenta

Předmětem podnikání Emitenta je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona ČR
č. 455/1991 Sb. zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem činnosti Emitenta je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Emitent, společnost REALITY INVESTING Bond, a.s., plánuje podnikat v oblasti obchodu a správy
nemovitostí a pohledávek zajištěných nemovitostmi. Společnost plánuje působit primárně na českém
realitním trhu, nicméně se nebrání rozvíjet své aktivity i na zahraničních trzích, zejména na
Slovensku.
Emitent zamýšlí nabývání nemovitostí prostřednictvím koupí, darování, aukcí, dražeb dobrovolných
i nedobrovolných, výběrových řízení, nebo koupí jiných práv umožňujících nabytí nemovitostí.
Emitent bude dobrovolné obchodní příležitosti vyhledávat jednak sám na realitním trhu, a to
ve veřejně dostupných inzercích a v nabídkách realitních kanceláří, jednak bude pracovat s doposud
nezveřejněnými nabídkami a informacemi obchodních partnerů.
Obchodní model Emitenta bude založen na kladném rozdílu mezi skutečnou tržní hodnotou a cenou,
za kterou jsou v daný moment nabízeny nemovitosti zatížené právními či faktickými vadami, případně
nemovitosti, jejichž majitelé potřebují rychle získat finanční prostředky z prodeje těchto nemovitostí.
Tento cenový rozdíl je zapříčiněn výrazně nižší poptávkou, která je důsledkem nemožnosti získat
na předmětné nemovitosti hypotéku. Odstraněním vad tedy tento problém odpadá a je možné
při standardním prodeji realizovat na cenovém rozdílu zisk.
Emitent bude vyhledávat takové nemovitosti, jež budou splňovat kritéria zisku, který bude
při transakci realizován a maximálního rizika, které bude ochoten při transakci Emitent podstoupit.
Realizovatelný zisk bude stanovován na základě určení hodnoty nemovitostí, nejprve bude předběžně
ověřena hodnota nemovitosti na základě jednoduchého srovnání a následně bude proveden odhad
hodnoty nemovitosti interním oceňovacím týmem Emitenta podle vyhlášky pro oceňování, a to
srovnávací metodou, případně u výnosových nemovitostí výnosovou metodou, následně bude
prováděno oceňování tržní hodnoty nemovitostí a jejich pronajímatelnosti externím znalcem, který
bude provádět ocenění na obecnou cenu, jež je tvořena z porovnávací hodnoty, výnosové
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a nákladové hodnoty podle vyhlášky pro oceňování. Pro účely daňového řízení bude znalec tvořit
odhad na administrativní cenu podle tabulek vyhlášky. Interní specialista rovněž bude stanovovat
očekáváný budoucí stav nemovitosti, její cenu a pronajímatelnost.
Riziko bude stanovováno především na základě odborného úsudku vedení Emitenta
a v komplikovaných případech po konzultaci s právními odborníky. U nemovitostí budou vždy
prováděny kontroly veškeré dostupné dokumentace. V případě, kdy se bude jednat o nákup
nemovitostních společností a bude za účelem nabytí nemovitosti nabývána celá obchodní korporace,
bude prováděno rovněž „due diligence“ (právní a účetní audit této společnosti (korporace)).
Za účelem minimalizace rizika budou předjednáváni kupující či pronajímatelé nemovitostí a bude-li to
možné, budou s nimi uzavírány smlouvy o smlouvách budoucích.
Při posuzování kvality a vhodnosti nemovitosti pro realizaci obchodu Emitentem budou dále
zohledňovány tyto faktory:
•

kategorie nemovitosti a technický stav nemovitosti;

•

velikost nemovitosti;

•

možnost rozvoje/úprav nemovitosti.

Po identifikaci vhodné nemovitosti a sjednání podmínek transakce bude podepsána smluvní
dokumentace připravená advokátní kanceláří. Po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
následuje pod dohledem právníka vypořádání a restrukturalizace práv spojených s nemovitostí.
Následně bude stanoven vhodný postup pro daný obchodní případ:
•

Stanovení, zda je nemovitost vhodná pro rychlý obchod (její pořizovací cena je oproti tržní
výrazně nižší; v čase nebude tento rozdíl výrazně růst; nemovitost je prodejná bez dalších
zásahů, případně by tyto zásahy neměly výraznější efekt).

•

Stanovení, zda je nemovitost vhodná k dlouhodobému pronajímání (zajímavá ziskovost
v případě dalšího pronajímání; dobrý technický stav, který nebude delší dobu vyžadovat
zásadní investice; předpoklad výrazného zvýšení tržní ceny v čase).

•

Stanovení, zda je vhodné legislativně zhodnotit nemovitost (v dané lokalitě je poptávka
po typu nemovitostí, které bychom z této naší úpravou získali; změna je možná z pohledu
vhodnosti lokality a snadnosti provedení této úpravy; uvažovaná změna má zásadní vliv
na cenu nemovitosti – třeba i v čase).

•

Stanovení, zda technické zhodnocení nemovitosti má efekt z pohledu nárůstu tržní ceny
(zvýší se tržní cena objektu po provedených úpravách; dokážeme zajistit partnera, se kterým
by tato úprava byla realizována; případná rizika při realizaci jsou minimální; během realizace
úprav se nepředpokládá snížení poptávky po těchto nemovitostech).

Volitelně tedy bude následovat zhodnocení nemovitosti, které může zahrnovat jak technické
zhodnocení formou stavebních úprav, či dobudovávání rozestavěných staveb v partnerství
s developerem nebo stavební společností, tak právní zhodnocení spočívající v odstranění právních
vad a břemen váznoucích na nemovitosti, případně úpravy smluv s nájemci. Bude-li to vhodné, bude
Emitent rovněž usilovat o zhodnocení nemovitostí snahou o změnu územního plánu či jinou změnu
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regulativů v místě nemovitosti. Aplikovaným způsobem zhodnocení bude ve vhodných případech
rovněž zajištění nájemců, čímž dojde ke zvýšení hodnoty nemovitosti stanovené výnosovou metodou.
Následně mohou být nemovitosti pronajímány za pomocí spolupracujících realitních kanceláří nebo
prodávány investorům z řad dlouhodobých partnerů, zpět původním majitelům či volně na realitním
trhu.
Emitent bude v tomto tržním segmentu rovněž fungovat jako zprostředkovatel.
Nad výše uvedené Emitent dále plánuje obchodovat s pohledávkami zajištěnými nemovitostmi, a to
tak, že budou nejprve na trhu pohledávek vyhledány pohledávky splňující kritéria výše minimálního
zisku, který bude při transakci minimálně realizován, a maximálního rizika, které bude ochoten
Emitent podstoupit. Příležitosti k nákupu pohledávek budou vyhledávány jednak v inzerci, nabídce
bank a jednak prostřednictvím od sítě obchodních partnerů Emitenta.
Obchodní model Emitenta při transakcích s pohledávkami bude spočívat v kladném rozdílu mezi
cenou, za kterou budou pohledávky koupeny, a součtem jejich nominální hodnoty a příslušenství,
který lze teoreticky vymoci.
Po identifikaci obchodní příležitosti bude následovat ocenění nemovitosti, která bude sloužit jako
zajištění pohledávky, a to metodami uvedenými výše. Následně bude provedena důkladná právní
revize dokumentace k pohledávkám a posouzení jejich právní vymahatelnosti. Po sjednání podmínek
transakce bude podepsána smluvní dokumentace připravená advokátní kanceláří, dále převzetí
dokumentace a notifikace dlužníků o změně věřitele.
Posléze bude následovat jednání s dlužníkem o splacení, v případě dostatečně velkého rozdílu dlužné
částky a pořizovací ceny pohledávky lze dlužníkovi poskytnout motivační slevu. V případě
neschopnosti dlužníka splácet bude následovat realizace zajištění nebo jednání s dlužníkem
o odkoupení nemovitosti se započtením pohledávky, kdy se aplikuje způsob popsaný výše. Bude-li to
ekonomicky smysluplné, může Emitent pohledávku namísto uvedeného postupu dále prodat jinému
subjektu.
Při řešení obchodních případů budou velice důležitou součástí procesů pracovníci Emitenta, kteří se
ztotožňují s cíli Emitenta. Emitent se hodlá zprvu zaměřit zejména na strategické budování svého
portfolia.
Emitent bude realizovat nákup nemovitostí sám přímo, nebo – bude-li to účelné k diverzifikaci rizika
a daňové optimalizaci – bude Emitent provádět nákup a prodej nemovitosti nepřímo prostřednictvím
účelově zakládaných dceřiných společností s tím, že nemovitosti určené ke krátkodobému držení
budou obchodovány prostřednictvím souhrnné dceřiné společnosti s ručením omezeným
a nemovitosti určené k dlouhodobému pronájmu budou obchodovány prostřednictvím samostatných
společností s ručením omezeným. Emitent umožní dceřiným společnostem nákup nemovitostí
prostřednictvím příplatku do vlastního jmění v souladu s pravidlem nízké kapitalizace podle zákona.
Emitent bude rovněž realizovat nákup a prodej nemovitostí prostřednictvím převodu akcií nebo
obchodních podílů jiných čistě nemovitostních společností.
U pronájmu bude činnosti související s pronajímáním a zajišťováním standardního servisu zajišťovat
samostatná s.r.o., ne vlastník objektu. U činností spojených s technickým nebo legislativním
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zhodnocením budou tyto práce řešeny buď společností vlastnící objekt, nebo servisním s.r.o.
společnosti (i s ohledem na DPH).
SWOT analýza plánovaného podnikání:
Silné stránky
•

Vzhledem k tomu, že management Emitenta působí rovněž v jiných společnostech, zejména
REALITY INVESTING a.s. a REALITY INVESTING Private a.s. a vzhledem k tomu, že tyto
společnosti zhodnocovaly své prostředky obdobnou činností, jež bude vykonávat Emitent,
budou kontakty a informace, které během působení v těchto společnostech management
získal, velmi přínosné při vyhledávání vhodných nemovitostí pro realizaci obchodních případů
a při realizaci těchto případů.

•

Společnost má jednoduchou organizační strukturu, dokáže proto rychle reagovat
na obchodní příležitosti, které se na trhu objeví.

Slabé stránky
•

Emitent je společností vzniknutou v roce 2013, jež doposud negenerovala žádné podstatné
příjmy ani nevlastní žádný majetek s výjimkou investice v podobě 100% podílu ve společnosti
CleverHouse JSV, s.r.o. 60% podílu ve společnosti Rezidencia Hradská, s.r.o., 100% podílu ve
společnosti Tilia, spol. s r.o., a 100% podílu ve společnosti Silver office, s.r.o.

•

Emitent nemá síť „kamenných“ poboček, což se může projevit horší komunikací s místními
obchodními partnery a tím nedostatečným množstvím vhodných obchodních příležitostí.

•

Emitent má základní jmění společnosti v zákonné výši.

•

Malá propagace Emitenta v médiích.

•

Nedostatečná kapitálová vybavenost.

•

Závislost investičních rozhodnutí na schopnosti odhadnout tržní cenu potenciální investice.

•

Omezené možnosti získávat informace o prodávaných nemovitostech v porovnání
s konkurencí.

•

(Vysoké) personální náklady.

•

Nedostatečná flexibilita v reakcích na změny na trhu.

Příležitosti
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•

Na trhu České republiky se dlouhodobě nacházejí kvalitní nemovitosti vhodné pro realizaci
obchodních případů a tvorbu výnosů.

•

Díky propadu úrovní výnosů bankovních produktů je na trhu řada potenciálních klientů, kteří
hledají produkt k investování s vyšším výnosem oproti bankovním produktům.
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•

Kombinace formy zajištění ve spojení s nabízeným výnosem je u plánované emise Dluhopisů
podle managementu Emitenta ojedinělá a na základě odhadu managementu po ní bude
výrazná poptávka.

•

Přetrvávající krize umožňuje výhodný nákup nemovitostí.

Hrozby
•

Nekalou soutěžní jednání vůči společnosti ze strany konkurence, obchodních partnerů,
případně klientů.

•

Nedostatek nemovitostí nezbytných k realizaci obchodů za účelem dosažení očekávaného
výnosu.

•

Nutnost prodloužení realizace obchodního případu z důvodu právních vad případu.

•

Nepříznivé podnikatelské prostředí.

•

Odliv pracovních sil ke konkurenci – odliv know-how.

•

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce.

•

Nižší kupní síla obyvatelstva.

•

Časté legislativní změny v odvětví.

•

Vstup nové konkurence na trh a spojení subjektů na trhu.

•

Hrozba neočekávaného propadu realitního trhu.

•

Existence nepojistitelných rizik.

•

Špatná vymahatelnost práva v ČR.

PEST analýza plánovaného podnikání Emitenta:
Politicko - legislativní vlivy
•

Antimonopolní zákony – pozitivní vliv
Vzhledem k relativně nově založené společnosti tyto zákony Emitenta chrání před negativním
vlivem největších společností.

•

Ochrana životního prostředí – pozitivní i negativní vliv
Ochranu životního prostředí je nutné brát v úvahu, jelikož nemovitosti a zejména jejich
stavba a rekonstrukce podléhají regulaci kvůli ochraně, na druhou stranu lze využít image
společnosti chránící/nepoškozující životní prostředí.

•

Ochrana spotřebitele – negativní vliv
Ve většině případů bude Emitent vstupovat do vztahů se spotřebiteli, tedy do vztahů, kde je
druhá strana chráněna více.

66

REALITY INVESTING Bond, a.s. – Prospekt cenného papíru
•

Daňová politika – pozitivní i negativní vliv
Daně mohou ovlivnit Emitenta negativně zdaněním příjmů, majetkovými daněmi, daněmi
z převodů nemovitostí apod., ale i pozitivně díky nedanění výnosů po uplynutí časového
testu.

•

Regulace v oblasti zahraničního obchodu – pozitivní vliv
Regulace brání vstupu nových společností mimo EU. V rámci EU zajišťuje přenositelnost
podnikatelského záměru do jiných států.

•

Pracovní právo – pozitivní i negativní vliv
Pracovní právo je v ČR na přijatelné úrovni pro Emitentův podnikatelský záměr.

•

Politická stabilita – pozitivní i negativní vliv
ČR představuje relativně stabilní politické prostředí, které zásadním způsobem neovlivňuje
podnikatelský záměr Emitenta. Pokud by se stabilita zhoršila, mohlo by to již podnikání
ovlivnit.

Ekonomické faktory
•

Hospodářské cykly – pozitivní i negativní vliv
V každé fázi hospodářského cyklu je potřeba v obchodování s nemovitostmi postupovat
odlišným způsobem. Při poklesu je menší množství volných finančních prostředků, ale lze
kupovat nemovitosti za výhodné ceny. Při růstu je větší množství volných finančních
prostředků a je vhodná doba k prodeji nemovitostí.

•

Trendy HDP – pozitivní i negativní vliv
Trend HDP má obdobný vliv jako hospodářské cykly.

•

Devizové kurzy – pozitivní i negativní vliv
Kurzy měn mají jen okrajový vliv. Mohou ovlivnit ceny zboží a služeb a tím i množství volných
prostředků na finančním trhu a ceny nemovitostí.

•

Kupní síla- pozitivní i negativní vliv
Kupní síla obyvatelstva má obdobný vliv jako hospodářské cykly.

•

Úrokové míry – pozitivní i negativní vliv
Snížení úrokových sazeb ČNB má vliv zejména na poptávku po dluhopisech (výši poptávané
sazby) a na cenu nemovitostí.
Pokud sazby porostou, poptávka po dříve vydaných dluhopisech klesne a naopak.
Zvýšení úrokových sazeb povede k tendenci více spořit, což způsobí menší množství peněz
v oběhu a v důsledku toho nižší poptávku po nemovitostech, což snižuje jejich ceny a naopak.
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•

Inflace – pozitivní i negativní vliv
Vyšší inflace způsobí vzrůst cen nemovitostí v portfoliu Emitenta a naopak.

•

Nezaměstnanost – pozitivní i negativní vliv
Vyšší nezaměstnanost sníží cenu nemovitostí a naopak. Vyšší nezaměstnanost zajistí také
větší nabídku zajištěných pohledávek ke koupi.

•

Průměrná mzda – pozitivní i negativní vliv
Výše průměrné mzdy je pro Emitenta pozitivní, pokud je co nejvyšší. S vyšší průměrnou
mzdou roste jak poptávka po dluhopisech, jakož i ceny nemovitostí v portfoliu Emitenta.

•

Vývoj cen energií – pozitivní i negativní vliv
Ceny energií zvyšují náklady Emitenta jen zanedbatelně. Mohou však okrajově snižovat
poptávku po dluhopisech.

•

Daňové zatížení – pozitivní i negativní vliv
Daně mohou ovlivnit Emitenta negativně zdaněním příjmů, majetkovými daněmi, daněmi
z převodů nemovitostí apod., ale i pozitivně díky osvobození příjmů z prodeje nemovitostí
po uplynutí časového testu.

Sociálně-kulturní faktory
•

Demografický vývoj populace
Stárnutí obyvatelstva má jen okrajový vliv na ceny nemovitostí.

•

Změny životního cyklu
Změny životního cyklu mají jen okrajový vliv.

•

Mobilita
Mobilita obyvatelstva může Emitenta ovlivnit nutností změnit lokality investic a míst
získávání zájemců o koupi Dluhopisů.

•

Úroveň vzdělávání
Vyšší vzdělanost s sebou nese vyšší příjmy a tím také ceny nemovitostí, jakož i poptávku
po Dluhopisech Emitenta.

•

Přístup k práci a volnému času
Většinou preferují lidé volný čas před prací až v momentě, kdy jsou jejich příjmy vysoce
nadprůměrné. V takový moment poptávají ve zvýšené míře dluhopisy i nemovitosti.

Technologické vlivy
•
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Vysoká úroveň technologií zvyšuje kvalitu a tím i cenu nemovitostí. Profesionál má však vždy
dostatek času se přizpůsobit, než se změna zásadně rozšíří tak, že ovlivní trh.
•

Nové objevy
Nové objevy zvyšují kvalitu a tím i cenu nemovitostí. Profesionál má však vždy dostatek času
se přizpůsobit, než se změna zásadně rozšíří tak, že ovlivní trh.

•

Změny technologie
Nové technologie zvyšují kvalitu a tím i cenu nemovitostí. Profesionál má však vždy dostatek
času se přizpůsobit, než se změna zásadně rozšíří tak, že ovlivní trh.

•

Rychlost zastarávání
Rychlost zastarávání se obecně zvyšuje. Skýtá výhodu profesionálům sledujícím trendy oproti
laickým investorům. Tento fakt umožňuje výhodněji nakupovat/prodávat nemovitosti
a klienti preferují investování u profesionálů, aby se nemuseli sami o investice náročně
starat.

Nejdůležitější faktory pro podnik v blízké budoucnosti:
•

Hospodářské cykly – pozitivní i negativní vliv

•

Trendy HDP – pozitivní i negativní vliv

•

Kupní síla – pozitivní i negativní vliv

•

Úrokové míry – pozitivní i negativní vliv

•

Inflace – pozitivní i negativní vliv

•

Daňové zatížení
5.1.2. Uvedení významných nových produktů nebo služeb.

Společnost kromě výše uvedených činností neplánuje v nejbližší době uvedení nových produktů či
služeb.
5.2. Hlavní trhy
Společnost REALITY INVESTING Bond, a.s., bude primárně působit na českém trhu, přičemž se v
nebrání rozvíjet své aktivity i na zahraničním trhu, zejména na Slovensku. Strategií společnosti je
expandovat do větších měst a regionů České republiky.
Popis nemovitostního trhu v České republice je obsažen v článku 7.2 části VII prospektu.
Emitent plánuje nákup majetkových podílů v jiných obchodních společnostech, nicméně jelikož se
bude vždy jednat pouze o čistě nemovitostní společnosti, jak jsou popsány výše, lze na tyto případy
plně vztáhnout popis a informace o trendech na realitním trhu.
Emitentův podíl na trhu, na němž působí, je zanedbatelný. Přesný podíl na trhu, na němž působí,
Emitent nezná.
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Vyloučené transakce Emitenta
Emitent výslovně prohlašuje, že při realizaci činnosti vymezené v článku 5.1 této části prospektu
nebude provádět žádné obchody se subjekty nesoucími značku Reality Investing, jejichž předmětem
nebo důsledkem by bylo poskytnutí finančních prostředků nebo majetku získaných z emise
Emitentem na realizaci investic ostatních subjektů nesoucích značku Reality Investing.
Jakékoli výše uvedené transakce, jejichž účastníkem bude subjekt nesoucí značku Reality Investing,
jsou tak při činnosti Emitenta považovány za vyloučené.
Vyloučenými transakcemi jsou zejména jakékoli převody majetku Emitentem na subjekty nesoucí
značku Reality Investing, převádění peněžních prostředků získaných Emitentem na subjekty nesoucí
značku Reality Investing, a to v jakékoli formě a jakékoli další transakce, jejichž předmětem by bylo
poskytnutí prospěchu získaného na základě emise Emitentem jakémukoli subjektu nesoucímu značku
Reality Investing. Za vyloučené se považují i výše uvedené transakce se subjekty nesoucími značku
Reality Investing prováděné prostřednictvím třetí osoby.
Za vyloučené transakce dle tohoto článku se nepovažují transakce, pokud:
(a)

jde o transakci mezi Emitentem a jeho dceřinou společností nesoucí značku Reality Investing,
jejímž prostřednictvím bude Emitent realizovat činnosti vymezené v článku 5.1 části VII Údaje
o Emitentovi;

(b)

předmětem transakce je poskytnutí finančních prostředků, služeb nebo majetku subjektem
nesoucím značku Reality Investing Emitentovi.

Výjimka z toho zákazu může být udělena na základě souhlasu pověřeného člena dozorčí rady
ve smyslu čl. 10.3 této části prospektu. V případě, že nebude souhlas pověřeným členem dozorčí rady
udělen, postoupí pověřený člen dozorčí rady rozhodování o této otázce Schůzi Majitelů dluhopisů dle
článku V.14.1.2 Emisních podmínek, která může následně udělit souhlas s provedením transakce.

6.

Organizační struktura
6.1. Popis skupiny, které je Emitent členem a postavení Emitenta ve skupině

Emitent REALITY INVESTING Bond, a.s. není součástí skupiny (s výjimkou projektových společností,
prostřednictvím kterých realizuje svoji investiční činnost).
Vzhledem k tomu, že vedoucí osoby Emitenta působí rovněž v dalších subjektech, viz článek 9 této
části prospektu, a tyto subjekty rovněž působí na realitním trhu a jsou si vzájemně obchodními
partnery a nekonkurují si, vznikla dohoda o společném užívání značky REALITY INVESTING
v obchodním jméně těchto subjektů, a to čistě z marketingových důvodů za účelem zvýšení
povědomí o těchto společnostech, vlastnická struktura těchto společností je však odlišná a nejedná
se o subjekty jednající ve shodě. Z této dohody neplynou Emitentovi žádné povinnosti.
6.2. Závislost Emitenta na jiných subjektech ve skupině
Emitent není součástí skupiny (výjimkou projektových společností, prostřednictvím kterých realizuje
svoji investiční činnost) a není tedy při svém podnikání a hospodaření provozně aktuálně závislý na
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žádné jiné společnosti, s výjimkou projektových společností, prostřednictvím kterých realizuje svoji
investiční činnost.
V roce 2016 Emitent nabyl 100% podíl ve společnosti CleverHouse JSV, s.r.o., se sídlem na adrese
Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 05177677, která vlastní pozemky v katastrálním území
Brno – Soběšice, a to za účelem výstavby areálu rezidenčního bydlení.
V roce 2018 Emitent nabyl (i) 60% podíl ve společnosti Rezidencia Hradská, s.r.o., se sídlem Zvolenská
3, Bratislava – městská část Ružinov 821 09, IČO: 50 469 576, která realizuje rezidenční projekt
v Bratislavě, městské části Vrakuňa se záměrem výstavby 4 vilových domů s celkem 8 bytovými
jednotkami (ii) 100% podíl ve společnosti Tilia spol. s r.o., se sídlem na adrese Bezová 1658/1, Braník,
147 00 Praha 4, IČ:46357688, která realizuje rezidenční projekt „Za kovárnou“ u Mladé Boleslavi,
v rámci kterého je plánovaná výstavba 63 rodinných domů a (iii) a 100% podíl ve společnosti Silver
office, s.r.o., se sídlem na adrese Bystrc č.ev. 138, 635 00 Brno, IČ 02820374, která pronajímá
čtyřpodlažní budovu v centru okresního města, kombinující kancelářské a obchodní prostory.

7.

Informace o trendech
7.1. Prohlášení o tom, že nedošlo k žádné podstatné negativní změně vyhlídek Emitenta

Emitent prohlašuje, že od data založení společnosti nedošlo k žádné podstatné negativní změně jeho
vyhlídek.
Činnost Emitenta v budoucnu může být ovlivněna skutečnostmi popsanými v části „Rizikové faktory“.
7.2. Informace o všech známých trendech, nejistotách, poptávkách, dluzích nebo
událostech
Emitentovi nejsou známy žádné trendy, nejistoty, poptávky, dluhy nebo události, které by
s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky Emitenta pro běžný finanční
rok.
V roce 2017 byly v České republice tahounem realitní trh investiční aktivity, pokračoval mírný růst
cen a současně postupné mírné zvyšování úrokových sazeb zejména hypotečních úvěrů. Hlavním
trendem byl rostoucí tlak na kvalitu. 1
Vedle dominujících českých subjektech vstupují do odvětví noví hráči, podle průzkumů se očekává
zvýšený zájem zahraničních investorů z Ruska a Asie. Zájem o kvalitní nemovitostní projekty se
projeví v zvýšených cenách. Brzdícím faktorem je zvyšující se daňová zátěž a nejistá ochrana investic v
této oblasti.2
Rok 2018 se v ČR ponese v podobném duchu, jako uplynulý rok. V oblasti rezidenčních nemovitostí
můžeme ještě očekávat další mírný růst cen, který je způsobený především nedostatkem nových
bytů. Sice existuje nabídka tzv. secondhadových nemovitostí, většinou starších bytů v původní
1

Hypoteční banka: Růst cen nemovitostí pokračuje, nejvíce u bytů, 2017. Dostupné
https://www.hypotecnibanka.cz/o-bance/pro-media/hb-index/rust-cen-nemovitosti-pokracuje-nejvice-u1/
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výstavbě, ty však často vyžadují nemalé investice do rekonstrukce. Cenově dostupných bytů je
dlouhodobě málo a nabídka se i nadále zužuje, což je dané dobrým stavem ekonomiky a konkrétně
růstem mezd a zájem Čechů o vlastní bydlení. S mírným růstem cen je zřejmě potřeba počítat i
v oblasti kancelářských nemovitostí. V závislosti na zvyšující se obsazenosti kancelářských ploch a
největší pravděpodobností může mírně vzrůst i nájemné. S tím souvisí i předpokládaný pokles
pobídek, které poskytují pronajímatelé zájemcům o nájem kancelářských prostor.3
Ve Slovenské republice druhé čtvrtletí roku 2018 přinesl na realitním trhu pokračování v růstu cen
nemovitostí. Trh byl i v tomto období poháněný pozitivním faktorem nízkých úrokových sazeb,
růstem zaměstnanosti, průměrné mzdy a dobrými ekonomickými vyhlídkami. Dynamika meziročního
růstu cen nemovitosti stále nepolevuje. Růst cen byl v meziročním porovnáním druhého čtvrtletí
2018 vs. 2017 zaznamenaný hlavně v segmentu 3-pokojových bytů a po delším období byl výraznější
v Bratislavě. Statistické zvýšení této průměrné ceny může být posilněné změnou ve složení nabídky
volných nemovitostí, když výraznější zastoupení získávají novostavby a dražší byty, kde ty lacinější a
dostupnější byty se rychleji prodávají.
Postupné zpřísňování podmínek hypotečních úvěrů už delší dobu vytvářel tlak na kupující. Zpřísňující
opatření NBS budou postupně zaváděny až do 1.7.2019. Je pravděpodobné, že bankovní sektor bude
mít dále snahu lákat nové klienty na nízké úrokové sazby. Pozitivem finančního trhu je stále velmi
dobrá platební morálka a nízká míra sesplatněných úvěrů. 4
Vedle dominujících českých subjektů vstupují do odvětví noví hráči, dle průzkumů se očekává zvýšený
zájem zahraničních investorů z Ruska a Asie. Zájem o kvalitní nemovitostní projekty se projeví ve
zvýšených cenách. Brzdícím faktorem je zvyšující se daňová zátěž a nejistá ochrana investic v této
oblasti.

8.

Prognózy nebo odhady zisku

Emitent prognózu nebo odhad zisku v prospektu neuvádí ani do data vypracování prospektu
nezveřejnil žádnou prognózu nebo odhad zisku.

9.

Správní, řídící a dozorčí orgány

Představenstvo je statutárním orgánem Emitenta. Představenstvo má jednoho člena. Členem
a předsedou představenstva je pan David Hradecký. Za představenstvo jedná navenek jménem
Emitenta a Emitenta zastupuje předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada je dozorčím orgánem Emitenta. Dozorčí rada má jednoho člena. Členem a předsedou
dozorčí rady je pan Jaroslav Pšurný.
9.1. Jména, pracovní adresy a funkce, jaké zastávají u Emitenta
Pracovní adresou všech osob je sídlo Emitenta: Hlinky 40/102, Pisárky, 603 00 Brno (dále bez
specifikace, nebo jen „Brno“).
3

Trend Report 2018: realitní trh prosperuje, ceny rostou, Dostupné z: https://www.hypoindex.cz/tiskovezpravy/trend-report-2018-realitni-trh-prosperuje-ceny-rostou/
4
Novostavby.sk: Nové maximá realitného trhu. Dostupné z: https://www.novostavby.sk/blog-novostavieb-adeveloperskych-projektov/147-nove-maxima-realitneho-trhu/
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Funkce

Jméno

Činnost mimo Emitenta s významem
pro Emitenta

Představenstvo
Předseda představenstva

David Hradecký

člen představenstva REALITY INVESTING Private,
a.s.

Jaroslav Pšurný

předseda dozorčí rady REALITY INVESTING
Private, a.s.

David Hradecký

člen představenstva REALITY INVESTING Private,
a.s.

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady
Vedoucí management
Generální ředitel

9.2. Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů
Emitent si není vědom žádného možného střetu zájmů mezi povinnostmi osob uvedených v článku
9.1 vůči Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jejich jinými povinnostmi.
Neexistuje žádná dohoda s hlavními akcionáři, zákazníky, dodavateli či jinými subjekty, podle které by
kterákoli z osob uvedených v článku 9.1 byla vybrána jako člen správních, řídících a dozorčích orgánů
nebo jako člen vrcholového vedení.
Žádná omezení mezi osobami uvedenými v článku 9.1 o disponování s jejich podíly na cenných
papírech Emitenta po určitou dobu nebyla sjednána a neexistují.
10. Postupy dozorčí rady
10.1. Údaje o Emitentově kontrolním výboru, včetně jmen členů výboru a souhrnu
pravomocí tohoto výboru
Kontrolním orgánem Emitenta je dozorčí rada, jejíž obsazení je popsáno v článku 9.1 této části
prospektu. Pravomoci dozorčí rady jsou upraveny stanovami a zákonem ČR č. 89/2012 Sb., Zákon
o obchodních korporacích (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) a patří mezi ně zejména:
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•

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti
a projednává zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku.

•

Kontrola dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné
hromady.

•

Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících
se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu
se skutečností a zda je podnikatelská činnost společnosti prováděna v souladu s právními
předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
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•

Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní
účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné
hromadě.

•

Dozorčí rada svolává valnou hromadu, stanoví-li tak zákon, nebo vyžadují-li to zájmy
společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

•

Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány
proti členu představenstva.

•

Předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy.

Dozorčí rada společnosti má jednoho člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou. Člen
dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle
zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
Funkční období dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. To
však nelze učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení je člen dozorčí rady povinen
oznámit dozorčí radě nebo valné hromadě. Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce
od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný
okamžik zániku funkce. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
Dozorčí rada může být i jednočlenná a v takovém případě vykonává jediný člen dozorčí rady funkci
a pravomoci jejího předsedy.
Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady,
představenstva nebo písemně kterýkoli akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího
svolání. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její
zaměstnance nebo akcionáře.
O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda
dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Náklady
spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.
K přijetí usnesení ve všech záležitostech předložených dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně
hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
Emitent prohlašuje, že neexistuje jiný kontrolní výbor ani výbor pro odměny.
10.2. Prohlášení o dodržování režimu řádného řízení a správy společnosti (corporate
governance)
Emitent se v současné době řídí a dodržuje veškeré požadavky na správu a řízení společnosti, které
stanovují obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména Zákon o obchodních korporacích.
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10.3. Postupy a opatření k zabránění střetu zájmů a zneužití výtěžku emise
Nad rámec obvyklé kontrolní činnosti dozorčí rady bude za účelem zvýšení ochrany Majitelů
dluhopisů, zabránění střetu zájmů a zneužívání výtěžků emise Dluhopisů jmenován dozorčí radou
z řad jejích členů jeden člen, jenž bude povinen provádět rozšířenou dozorovou a kontrolní funkci
zejména v těchto oblastech:
•

zvýšený dohled nad dodržováním právních předpisů, a to zejména dohlede nad dodržování
povinností Emitenta a postupů stanovených zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách a zákonem
č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech;

•

zvýšený dohled nad dodržováním zákazu realizace vyloučených transakcí mezí Emitentem
a subjekty nesoucími značku Reality Investing;

•

zvýšený dohled nad použitím výtěžku emise Dluhopisů výhradně v souladu s článkem VIII.1.2
části VIII prospektu;

•

zvýšený dohled nad řádným přijímáním a využíváním peněženích prostředků od veřejnosti;

•

další zvýšená dozorová a kontrolní činnost v oblasti zabránění střetu zájmů a zneužívání
výtěžků emise Dluhopisů.

Je-li dozorčí rady jednočlenná, pak výše uvedené povinnosti vykonává jediný člen dozorčí rady.
V případě zjištění jakéhokoli porušení povinností Emitenta, nebo v případě důvodného podezření, že
k porušení povinnosti Emitenta dojde, bude pověřený člen dozorčí rady bez zbytečného odkladu
informovat o daných zjištěních ostatní členy dozorčí radu (není-li dozorčí rada jednočlenná) a Agenta
pro zajištění.
V případě, že bude pověřeným členem dozorčí rady shledáno zvlášť závažné porušení Emitenta
ve spojitosti s výše uvedeným, je pověřený člen dozorčí rady současně povinen rovněž svolat Schůzi
Majitelů dluhopisů. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí v takovém případě Emitent.
Předmětem takto svolané Schůze bude informování Majitelů dluhopisů o nastalém porušení
a předložení návrhu k jeho řešení.
Pověřený člen dozorčí rady je oprávněn posoudit žádost o udělení výjimky ze zákazu realizace
vyloučených transakcí dle článku 10.3 a dojde-li k závěru, že taková transakce je pro Emitenta
a Majitele dluhopisů přínosná a nepoškodí jejich zájmy, může výjimku udělit.
V opačném případě svolá pověřený člen dozorčí rady Schůzi v souladu s článkem V.14.1.1 Emisních
podmínek a postoupí rozhodnutí o udělení výjimky Schůzi.
Funkční období pověřeného člena dozorčí rady je jeden rok. Po uplynutí funkčního období zvolí
Dozorčí rada pověřeného člena pro další funkční období.
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11. Hlavní akcionáři
11.1. Vlastníci Emitenta, ovládající osoby, povaha kontroly Emitenta a opatření proti
zneužití kontroly
Emitent má dva akcionáře, a to:
•

Davida Hradeckého, trvale bytem Chelčického 707/9, 678 01 Blansko, který drží akcie
odpovídající 10% podílu na základním kapitálu a 10% podílu na hlasovacích právech
ve společnosti, a

•

Jiřího Slezáka, trvale bytem Jugoslávská 593/24, Černá Pole, 613 00 Brno, který drží akcie
odpovídající 90% podílu na základním kapitálu a 90% podílu na hlasovacích právech
ve společnosti.

Povaha kontroly ze strany akcionářů Emitenta vyplývá z vlastněných podílů na základním kapitálu
Emitenta.
Nad rámec zákonných požadavků Emitent nepřijal žádná opatření proti zneužití kontroly ze strany
hlavního akcionáře.
11.2. Popis všech Emitentovi známých ujednání, která mohou následně vést ke změně
kontroly nad Emitentem.
Emitentovi nejsou známa žádná ujednání, která by mohla vést ke změně kontroly nad Emitentem,
stejně tak Emitentovi nejsou známy informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít
za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv.

12. Finanční údaje o aktivech a pasivech, finanční situaci a zisku a ztrátách Emitenta
12.1. Historické finanční údaje
Účetní závěrky Emitenta jsou vypracovány dle českých účetních standardů pro účetní jednotky, které
vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (ČR), provádějící některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb. (ČR), o účetnictví. Dle těchto předpisů Emitent není povinen sestavovat závěrky dle
IFRS. Emitent prohlašuje, že závěrky dle IFRS ani dobrovolně nikdy nevypracoval, resp. nezveřejnil.
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu sestavená k 31. 12.

Označení

Výkaz zisku a ztráty

Číslo
řádku

v tisících Kč
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I.

Tržby za prodej zboží

001

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

002

+

Obchodní marže

003

II.

Výkony

004

Skutečnost v účetním období
Běžné účetní
období

Minulé účetní
období
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B.
+
*
**
***

Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním
(+/-)

****

008
011
048
052
060

23
-23
-1
-118
-118

34
-34
0
-34
-34

061

-118

-34

12.1.1. Vybrané finanční údaje za rok 2015
12.1.2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu sestavená k 31. 12. 2015
Označení

Minulé
účetní
období
(2014)

Běžné účetní období
Číslo
(1.
1.
2015 – 31. 12. 2015)
řádku

v tisících Kč
STRANA AKTIV

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1834

1834

1854

1834

1834

1854

AKTIVA CELKEM

001

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

B.

Dlouhodobý majetek

003

C.

Oběžná aktiva

031

STRANA PASIV

Číslo
řádku

Běžné účetní období
(1. 1. 2015
– 31. 12. 2015)

Minulé účetní
období (2014)

PASIVA CELKEM

001

1834

1854

A.

Vlastní kapitál

002

1833

1848

A. I.

Základní kapitál

003

2000

2000

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let

017

-152

-34

A. V.

Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)

021

-15

-118

B.

Cizí zdroje

022

1

6

Označení

12.1.2. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu sestavený za období od 1. 1. 2015 do 31. 12.
2015
Označení

Výkaz zisku a ztráty

Číslo
řádku

v tisících Kč
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I.

Tržby za prodej zboží

001

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

002

+

Obchodní marže

003

II.

Výkony

004

B.

Výkonová spotřeba

008

Skutečnost v účetním období
Běžné účetní
období

Minulé účetní
období

10

23
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+
*
**
***
****

Přidaná hodnota
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním
(+/-)

011
048
052
060

-10
-2
-15
-15

-23
-1
-118
-118

061

-15

-118

12.2. Vybrané finanční údaje za rok 2016
12.1.1. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu sestavená k 31. 12. 2016
Označení

v tisících Kč

Číslo
řádku

Minulé
účetní
období
(2015)

Běžné účetní období
(1. 1. 2016 – 31. 12. 2016)

STRANA AKTIV
Brutto

Korekce

Netto

Netto

9088

9088

1834

AKTIVA CELKEM

001

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

002

B.

Dlouhodobý majetek

003

6100

6100

C.

Oběžná aktiva

037

2988

2988

STRANA PASIV

Číslo
řádku

Běžné účetní období
(1. 1. 2016
– 31. 12. 2016)

Minulé účetní období
(2015)

PASIVA CELKEM

079

9088

1834

A.

Vlastní kapitál

080

1829

1833

A. I.

Základní kapitál

081

2000

2000

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let

096

-167

-152

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního
období (+/-)

100

-4

-15

B.

Cizí zdroje

108

7259

1

Označení

1834

12.1.2. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu sestavený za období od 1. 1. 2016 do 31. 12.
2016
Označení

Výkaz zisku a ztráty
v tisících Kč

Skutečnost v účetním období
Běžné účetní
období

Minulé účetní
období

I.

Tržby za prodej zboží

01

A.

Výkonová spotřeba

03

13

10

*

Provozní výsledek hospodaření

30

-13

-13

*

Finanční výsledek hospodaření

48

9

-2

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období před

55
49

-4
-4

-15
-15

***
**
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zdaněním (+/-)

12.2. Vybrané finanční údaje za rok 2017
12.2.1. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu sestavená k 31.12.2017

Označení

v tisících Kč

Číslo
řádku

STRANA AKTIV

Brutto

CELKOVÁ AKTIVA

Předch.
účtovací
období
(2016)

Běžné účtovací období
(1. 1. 2017 – 31.12. 2017)
Netto

Netto

11
055

11 055

9088

003

6100

6100

6100

4386

2984

001

Korekce

B.

Pohledávky za upsaný základní
kapitál
Dlouhodobý majetek

C.

Oběžný majetek

037

4386

STRANA PASIV

Číslo
řádku

Bežné účetní období
(1.1.2017 –
31.12. 2017)

Předcházející
účetní období
(2016)

CELKOVÁ PASIVA

078

11 055

9088

A.

vlastní kapitál

079

1276

1829

A. I.

Základní kapitál

080

2000

2000

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)
Závazky

095

-170

-167

099

-554

-4

107

9626

7259

A.

Označení

A. V.
C.

002

12.2.2. Výkaz ziskov a strát v zjednodušenom rozsahu zostavený za obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2017
Označení

Výkaz zisku a ztrát

Číslo
řádku

v tisících Kč

Běžné účetní Předchozí účetní
období
období

II.

Tržby za prodej zboží

02

A.

výrobní spotřeba
Výsledek hospodaření zhospodářské činnosti
(+/-)
Výsledek hospodaření z finanční činnosti
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

03

570

13

30

-604

-13

48
55
49

50
-554
-554

9
-4
-4

*
*
***
**
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12.3. Účetní závěrka
Účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 až 31. 12. 2015 ověřená auditorem je uvedena v příloze 1
tohoto prospektu.
Účetní závěrka za období od 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016 ověřená auditorem je uvedena v příloze 2
tohoto prospektu.
Účetní závěrka za období 1.1.2017 – 31.12.2017 ověřená auditorem je uvedená v příloze 3 tohoto
prospektu.
Emitent není povinen sestavovat a nesestavuje konsolidované účetní závěrky.

12.4. Ověření historických ročních finančních údajů
12.4.1. Prohlášení o ověření
Historické finanční údaje byly ověřeny oprávněným auditorem, který je specifikován v článku 1.1 této
části prospektu.
12.4.2. Další údaje, které byly ověřeny auditory
Tento prospekt, kromě historických finančních údajů, nečerpá ze žádných dalších zdrojů, které by
ověřil auditor.
12.4.3. Zdroje neověřených údajů
Historické finanční údaje Emitenta jsou čerpány z auditory ověřených účetních závěrek ke konci
kalendářního roku 2015, 2016 a 2017.
12.4.4. Poslední rok, pro který byly finanční údaje ověřeny
Poslední ověření finančních údajů Emitenta (auditorem) bylo provedeno k 31. 12. 2017.
12.5. Mezitímní a jiné finanční údaje
12.5.1. Čtvrtletní nebo pololetní finanční údaje
Mimo výše uvedené Emitent nezveřejnil žádnou jinou mezitímní účetní závěrku.
12.6. Soudní a rozhodčí řízení
Emitent prohlašuje, že není účastníkem správního, soudního ani rozhodčího řízení, které by mohlo
mít anebo mělo negativní vliv na jeho finanční situaci nebo ziskovost. Uvedené prohlášení se vztahuje
na dobu ode dne založení společnosti do data tohoto prospektu. Emitent nemá povědomí o tom, že
by jakékoliv jednání dle první věty hrozilo.
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12.7. Významná změna finanční nebo obchodní situace Emitenta
Emitent prohlašuje, že od konce posledního finančního období, za které byly zveřejněny ověřené
finanční údaje, nedošlo k žádné významné změně jeho finanční nebo obchodní situace s výjimkou
skutečností uvedených v tomto prospektu.
13.

Doplňující údaje

13.1. Základní kapitál
13.1.1. Částka upsaného kapitálu, počet a druhy akcií, které jej tvoří
Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč.
Počet vydaných akcií činí 100 kusů, každá akcie ve jmenovité hodnotě 20.000 Kč a jejich emisní kurz
byl splacen v plné výši. Emitent vydal pouze akcie jednoho druhu, a to kmenové akcie ve formě
na jméno, v listinné podobě.
13.2. Společenská smlouva a stanovy
13.2.1. Registrace a cíle Emitenta
Emitent je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 6969,
IČ 022 06 846.
Emitent byl založen za účelem tvorby zisku, na dobu neurčitou.
Předmětem podnikání podle článku 3 Stanov společnosti je „Pronájem nemovitostí, bytů
a nebytových prostor“ a „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona ČR“.
Cíle a záměry Emitenta v rámci podnikatelské činnosti Emitenta jsou podrobně popsány v tomto
prospektu. Cíle a záměry Emitenta nejsou specifikovány v zakladatelských dokumentech Emitenta.
14.

Významné smlouvy

Žádné významné smlouvy uzavřené mimo rámec běžného podnikání Emitenta nebyly dosud uzavřeny
ani sjednány.

15.

Údaje třetích stran a prohlášení znalců a prohlášení o jakémkoli zájmu

15.1. Prohlášení nebo zpráva znalce
Tento dokument neobsahuje žádné údaje ze zprávy znalců.
Zpráva auditora k účetním závěrkám za rok 2015, 2016 a 2017 byla zpracována na základě žádosti
Emitenta a finanční údaje z této účetní závěrky byly zařazeny do tohoto prospektu se souhlasem
auditora.
15.2. Informace od třetích stran
Emitent v prospektu na místech konkrétně označených poznámkou pod čarou vychází z následujících
zdrojů:
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Hypoteční banka: Růst cen nemovitostí pokračuje, nejvíce u bytů, 2017. Dostupné
z:
https://www.hypotecnibanka.cz/o-bance/pro-media/hb-index/rust-cen-nemovitosti-pokracujenejvice-u1/.
Trend
Report
2018:
realitní
trh
prosperuje,
ceny
rostou,
Dostupné
z:
https://www.hypoindex.cz/tiskove-zpravy/trend-report-2018-realitni-trh-prosperuje-ceny-rostou/
Novostavby.sk: Nové maximá realitného trhu. Dostupné z: https://www.novostavby.sk/blognovostavieb-a-developerskych-projektov/147-nove-maxima-realitneho-trhu/

Emitent prohlašuje a potvrzuje, že informace z výše uvedených zdrojů byly přesně reprodukovány
a že podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných třetí
stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly
nepřesné nebo zavádějící.

16.

Zveřejněné dokumenty

Emitent prohlašuje, že po dobu platnosti prospektu lze podle potřeby nahlédnout do těchto
dokumentů (nebo jejich kopií):
•

Zakladatelská smlouva a stanovy Emitenta;

•

Účetní závěrka Emitenta (2015), účetní závěrka Emitenta (2016), účetní závěrka Emitenta
(2017);

•

Prospekt cenného papíru obsahující část V nahrazující Emisní podmínky;

•

Zástavní smlouva;

•

Smlouva s Administrátorem;

•

Smlouva s Agentem pro zajištění;

a to ve fyzické podobě v sídle Emitenta v pracovních dnech v době od 10:00 hod do 17:00 hod.

82

REALITY INVESTING Bond, a.s. – Prospekt cenného papíru

VIII. PODMÍNKY NABÍDKY
1. Hlavní údaje
1.1

Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi/ nabídce

Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických osob ani právnických osob zúčastněných v emisi či
nabídce Dluhopisů na takové emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou emisi či nabídku
Dluhopisů podstatný.
1.2

Důvody nabídky a použití výnosů

Čistý výtěžek emise Dluhopisů bude, po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti
s emisí, použit výhradně k pořizování nemovitostí přímým nákupem, nepřímým nákupem
prostřednictvím účelově zakládaných dceřiných společností s tím, že Emitent umožní těmto dceřiným
společnostem nákup nemovitostí prostřednictvím příplatku do vlastního jmění v souladu s pravidlem
nízké kapitalizace podle zákona, nepřímým nákupem převodem akcií či obchodních podílů čistě
nemovitostních společností a k financování obchodů s pohledávkami a právy zajištěnými
nemovitostmi nebo obdobných nemovitostních obchodů a k financování souvisejících provozních
nákladů Emitenta.
K jinému, než k výše uvedenému účelu nebude výtěžek emise Dluhopisu použit.
Předpokládaná částka emisních výdajů spojená s emisí Dluhopisů činí 3.000.000 Kč (tři miliony korun
českých), z toho přibližně 50.000 Kč na správní poplatky, přibližně 50.000 Kč na překlady listin
a zbývající část na náklady a odměny za odborné služby poskytované v souvislosti se schvalováním
prospektu, přiřazením ISIN, vydáváním Dluhopisů a souvisejícími činnostmi ze strany účetních
a daňových poradců, finančních poradců, právních poradců a dalších odborných poradců.
Odhadovaný celkový výnos emise Dluhopisů je 52,6179 % z emitovaných Dluhopisů o celkové
jmenovité hodnotě 500.010 mil. Kč, tedy 263.094.762 Kč (dvě stě šedesát tři miliony devadesát čtyři
tisíce sedm set šedesát dvě koruny české). Čistý výnos emise, za předpokladu prodeje celé emise
bude činit cca 52,0179% ze jmenovité hodnoty vydaných Dluhopisů, tedy 260.094.762 Kč (dvě stě
šedesát milionů devadesát čtyři tisíce sedm set šedesát dvě koruny české).

2. Základní podmínky nabídky
2.1

Podmínky, statistické údaje o nabídce, očekávaný harmonogram a podmínky
žádosti o nabídku

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota nabízených Dluhopisů činí 500.010.000 Kč (pět set
milionů deset tisíc korun českých).
Na základě tohoto prospektu je nabízená emise v celkové jmenovité hodnotě 431.040.000,- Kč
vypočítaná jako 500.010.000,- Kč (celková předpokládaná jmenovitá hodnota nabízených Dluhopisů)
minus 68.970.000,- Kč (celková jmenovitá hodnota už upsaných Dluhopisů).
Dluhopisy byly už veřejně nabízené ve veřejné nabídce uskutečněné na základě rozhodnutí Národní
banky Slovenska ze dne 31.8.2017, platné ode dne 1.9.2017 do dne 15.8.2018.
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Do dne vyhotovení tohoto prospektu bylo upsáno celkem 2.299 kusů Dluhopisů, v celkové jmenovité
hodnotě Dluhopisu 68.970.000,- Kč.
Na úpis tedy zůstává celkem 14.368 kusů Dluhopisů a celkové jmenovité hodnotě 431.040.000,- Kč
(výpočet: celková předpokládaná jmenovitá hodnota nabízené emise, tj. 500.010.000,- Kč minus
celková jmenovitá hodnota už upsaných Dluhopisů).
Otevření veřejné nabídky Dluhopisů na základě tohoto prospektu bylo schválené rozhodnutím
představenstva Emitenta ze dne 15.7.2018.
Zájemce může kontaktovat Emitenta každý pracovní den od 10:00 do 17:00 na adrese sídla, tedy
REALITY INVESTING Bond, a.s., Hlinky 40/102, Pisárky, Brno, 603 00.
Minimální výše objednávky je jeden Dluhopis. Maximální výše objednávky bude dána aktuální
velikostí dosud neumístěné emise. Objednávky jsou přijímány a uspokojovány v režimu časové
priority, v případě převisu poptávky tak nebudou poměrně kráceny. Velikost celkové nabídky je
omezený neprodaným objemem emise, tedy k datu sestavení prospektu částkou 431.040.000,- Kč.
Veřejná nabídka Dluhopisů na základě tohoto prospektu bude časově omezena od 1. 11. 2018 do
15. 10. 2019. Dluhopisy budou veřejně nabízeny ve Slovenské republice, případně po splnění
zákonem stanovených podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy i na území jiného
členského státu.
Předpokládá se uzavření smlouvy o úpisu (Dluhopisů) mezi zájemcem a Emitentem. Předmětem
smlouvy bude závazek Emitenta umožnit upisovateli upsat Dluhopisy „Dluhopis REALITY INVESTING
2017“, o jmenovité hodnotě 30.000 Kč (třicet tisíc korun českých), znějící na jméno, v listinné
podobě, s výnosem spočívajícím v rozdílu mezi Jmenovitou hodnotou Dluhopisu a nižším emisním
kurzem Dluhopisu, jejichž Emitentem je společnost na straně jedné, a povinnost upisovatele
Dluhopisů do pěti pracovních dní, nebude-li ve smlouvě sjednáno jinak, splatit emisní kurs dle
Emisních podmínek a uvedené smlouvy na straně druhé.
K podpisu smlouvy je nezbytné doložit svou totožnost nejméně dvěma osobními doklady, z nichž
nejméně na jednom musí být uvedena adresa trvalého bydliště, například občanským průkazem
a řidičským průkazem.
Nebude-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je zájemce povinen složit příslušný Emisní kurz nakoupených
Dluhopisů na bankovní účet Emitenta č. 107-5655720247/0100 vedený u Komerční banky, do pěti
pracovních dní.
Emitent si vyhrazuje právo v odůvodněných případech neuzavřít smlouvu o úpisu se zájemcem, např.
v případě podezření, že prostředky zájemce na úpis Dluhopisů mohou pocházet z trestné činnosti.
Snížení částek k nákupu není možné. Pokud žadatelé složí větší částku, než je příslušný Emisní kurz,
bude jim přeplatek vrácen bez zbytečného odkladu bankovním převodem na stejný účet, ze kterého
byl Emisní kurz uhrazen. Pokud byl Emisní kurz složen v hotovosti, bude přeplatek vrácen na bankovní
účet příslušného zájemce, který Emitentovi písemně sdělí.
Dluhopis či Dluhopisy budou zájemci předány nejpozději do 30 dní po složení příslušného Emisního
kurzu, resp. prodejní ceny v sídle Emitenta.
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Emitent zveřejní výsledky veřejné nabídky Dluhopisů po jejím ukončení dne 15.11. 2019, a to dálkovým
přístupem na svých internetových stránkách na adrese http://www.realityinvestingbond.cz. Jestliže
nebude tato forma možná, zveřejní výsledek na http://www.idenik.cz.
Nebyla ustanovena žádná přednostní práva, žádná taková práva se neuplatní a nemohou být
obchodována.
2.2

Plán rozdělení a přidělování cenných papírů

Nabídka Dluhopisů není omezena co do druhu nebo kategorie investorů. Investorem může být každá
tuzemská i zahraniční právnická i fyzická osoba, jejíž statut, právní stav a zákony země, ve kterých
působí, ji to umožňují.
Dluhopisy budou veřejně nabízeny ve Slovenské republice, případně po splnění zákonem
stanovených podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy i na území jiného členského
státu.
Jedná se o nabídku veřejnou ve smyslu Zákona o cenných papírech. Emitent předpokládá převahu
retailových zájemců.
O možnosti investice (přidělení částky) se každý zájemce dozví přímo při uzavírání smlouvy o úpisu.
O přidělení tedy rozhoduje pouze časová priorita při uzavření smlouvy.
2.3. Stanovení ceny
Emitent stanovil Emisní kurz k Datu emise jako 52,6179 % Jmenovité hodnoty Dluhopisu (Jmenovitá
hodnota Dluhopisu je 30.000 Kč), tedy 15.785,37 Kč (patnáct tisíc sedm set osmdesát pět korun
českých a třicet sedm haléřů). Při stanovení Emisního kurzu a výnosu Dluhopisů jako rozdílu mezi
Jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho nižším Emisním kurzem se uvažuje s ročním vnosem
do splatnosti 6 %. Emisní kurz (vyjádřený v procentech) se proto ke každému dni prvotního upsání
každého Dluhopisu vypočítává dle následujícího vzorce.
Emisní kurz =

100 %
106 % počet let do splatnosti

Přičemž „počet let do splatnosti“ bude vypočten jako počet dní ode dne upsání do Dne konečné
splatnosti vydělený číslem 365.
Emisní kurz se uvádí v procentech Jmenovité hodnoty Dluhopisu a zaokrouhlí se na dvě desetinná
místa.
Ke dni 1.11.2018 emisní kurz Dluhopisů ve smyslu výše uvedeného výpočtu představuje sumu 16.389
Kč.
Prodejní cena pro aktuální den bude zveřejňována prostřednictvím internetových stránek Emitenta
na adrese http://www.realityinvestingbond.cz
Emitent upozorňuje, že takto vypočítaná výše Emisního kurzu je závazná pouze pro prvotní převod
od Emitenta na investora, není v žádném případě závazná pro další transakce typu zpětný prodej
apod.
Žádné další poplatky nad rámec kupní ceny investorům účtovány nebudou.
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2.4. Umístění a upisování
Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů bude zajišťovat Emitent vlastními silami
a prostředky zejména s použitím inzerce, v režimu veřejné nabídky.
Emitent se nedohodl s žádnou osobou na upisování a umisťování emise Dluhopisů ani takovou
dohodu neplánuje.

3. Přijetí k obchodování a způsob obchodování
3.1. Distribuce na Regulovaném trhu
Dluhopisy nebudou předmětem žádosti o přijetí na jakýkoli trh cenných papírů ani do žádného
mnohostranného obchodního systému.
3.2. Regulované trhy nebo rovnocenné trhy,
Ke dni sestavení prospektu Emitent nevydal ani neuvažuje o vydání žádných cenných papírů, které by
hodlal umístit na regulovaném nebo jemu rovnocenném trhu, to se týká i nabízených Dluhopisů.
3.3. Názvy a adresy subjektů, které se pevně zavázaly jednat jako zprostředkovatel v sekundárním
obchodování,
Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na regulovaném trhu či v mnohostranném obchodním
systému. Žádné osoby se pevně nezavázaly jednat jako zprostředkovatel v sekundárním
obchodování.

4. Doplňující údaje
4.1. Poradci
Činnosti spojené s emisí zajišťuje Emitent vlastními silami.
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IX. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
„Administrátor“ má význam uvedený v části V, třetí odstavec tohoto prospektu.
„Agent pro zajištění“ má význam uvedený v části V, čtvrtý odstavec tohoto prospektu.
„Členský stát“ má význam uvedený v části V, článek V.14.1.2 tohoto prospektu.
„Datum emise“ má význam uvedený v části V, článek V.2.1 tohoto prospektu.
„Den konečné splatnosti dluhopisů“ má význam uvedený v části V, článek V.6.1 tohoto prospektu.
„Den předčasné splatnosti dluhopisů“ má význam uvedený v části V, článek V.9.2 tohoto prospektu.
„Den předčasné splatnosti dluhopisů z rozhodnutí Emitenta“ má význam uvedený v části V, článek
V.6.2 tohoto prospektu.
„Den předčasné splatnosti dluhopisů při porušení“ má význam uvedený v části V, článek V.9.2
tohoto prospektu.
„Den splatnosti dluhopisů“ má význam uvedený v části V, článek V.7.2 tohoto prospektu.
„Den výplaty“ má význam uvedený v části V, článek V.7.2 tohoto prospektu.
„Dluhopis“ má význam uvedený v části V, první odstavec tohoto prospektu.
„Dluh“ má význam uvedený v části V, článek V.4.1 tohoto prospektu.
„Dluhy“ má význam uvedený v části V, článek V.9.1 tohoto prospektu.
„Doložka pracovního dne“ má význam uvedený v části V, článek V.7.2 tohoto prospektu.
„Emitent“ má význam uvedený v části V, první odstavec tohoto prospektu.
„Emisní kurz“ má význam uvedený v části V, článek V.2.1 tohoto prospektu.
„Emisní podmínky“ má význam uvedený v části V, první odstavec tohoto prospektu.
„Finanční zadluženost“ má význam uvedený v části V, článek V.4.3.1 tohoto prospektu.
„Instrukce“ má význam uvedený v části V, článek V.7.4. tohoto prospektu.
„Lhůta na upisování emise dluhopisů“ má význam uvedený v části V, článek V.2.2 tohoto prospektu.
„Majitel dluhopisů“ má význam uvedený v části V, článek V.1.2.1 tohoto prospektu.
„Jmenovitá hodnota“ má význam uvedený v části V, článek V.1.1 tohoto prospektu.
„Nařízení“ má význam uvedený v části V, osmý odstavec tohoto prospektu.
„Nový agent pro zajištění“ má význam uvedený v části V, článek V.3.2.3 tohoto prospektu.
„Oprávněné osoby“ má význam uvedený v části V, článek V.7.3 tohoto prospektu.
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„Osoba oprávněná k účasti na Schůzi“ má význam uvedený v části V, článek V.14.2.1 tohoto
prospektu.
„Oznámení o předčasném splacení“ má význam uvedený v části V, článek V.9.1 tohoto prospektu.
„Pracovní den“ má význam uvedený v části V, článek V.7.2 tohoto prospektu.
„Případ neplnění závazků“ má význam uvedený v části V, článek V.9.1 tohoto prospektu.
„Prospekt“ má význam uvedený v části V, první odstavec tohoto prospektu.
„Rozhodný den pro účast na Schůzi“ má význam uvedený v části V, článek V.14.2.1 tohoto
prospektu.
„Schůze“ má význam uvedený v části V, článek V.3.2.3 tohoto prospektu.
„Společný zástupce“ má význam uvedený v části V, článek V.14.3.3 tohoto prospektu.
„Určená provozovna“ má význam uvedený v části V, článek V.11.1.1 tohoto prospektu.
„Zajištění“ má význam uvedený v části V, článek V.3.2.1 tohoto prospektu.
„Zastavené nemovitosti“ má význam uvedený v části V, článek V.3.2.1 tohoto prospektu.
„Zástavní smlouva“ má význam uvedený v části V, druhý odstavec tohoto prospektu.
„Zákon o cenných papírech“ má význam uvedený v části V, druhý odstavec tohoto prospektu.
„Zákon o dluhopisech“ má význam uvedený v části V, šestý odstavec tohoto prospektu.
„Zákon o obchodních korporacích“ má význam uvedený v části VII, článek VII.10.1 tohoto prospektu.
„Změny zásadní povahy“ má význam uvedený v části V, článek V.14.1.2 tohoto prospektu.
„Smlouva s administrátorem“ má význam uvedený v části V, třetí odstavec tohoto prospektu.
„Smlouva s agentem pro zajištění“ má význam uvedený v části V, čtvrtý odstavec tohoto prospektu.
„Žadatel“ má význam uvedený v části V, článek V.14.4.1 tohoto prospektu.
„Žádost“ má význam uvedený v části V, článek V.14.4.1 tohoto prospektu.

88

REALITY INVESTING Bond, a.s. – Prospekt cenného papíru

X. PŘÍLOHY

89

REALITY INVESTING Bond, a.s. – Prospekt cenného papíru

1. Účetní závěrka k 31. 12. 2015 ověřená auditorem
Individuální účetní závěrka k 31. 12. 2015, sestavená dle českých účetních standardů, ověřená
auditorem.
Výrok auditora: Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015
v souladu s českými účetními předpisy.
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2. Účetní závěrka k 31. 12. 2016 ověřená auditorem
Individuální účetní závěrka k 31. 12. 2016, sestavená dle českých účetních standardů, ověřená
auditorem.
Výrok auditora: Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti k 31. 12. 2016 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016
v souladu s českými účetními předpisy.
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3. Účetní závěrka k 31. 12. 2017 ověřená auditorem
Individuální účetní závěrka k 31. 12. 2017, sestavená dle českých účetních standardů, ověřená
auditorem.
Výrok auditora: Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
společnosti k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a finančních toků za rok
končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.
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