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AXON HOLDING SE
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISÛ
AXON 0,00120

Tyto emisní podmínky (,,Emisní podmínþ") upravují práxa a povinnosti Emitenta a Vlastníkü
dluhopisù, jakoi,i podrobnèj5í informace o Emisia Dluhopisech.
Tyto Emisní podmínky byly vyhotoveny v souladu

se zákonem ó). 19012004 Sb., o dluhopisech, ve znèní

pozdéj 5 ích pÍedpi sú (,,2ákon o dluhopisech").

Není-li v tëchto Emisních podmínkách uvedeno jinak, mají slova a uí,razry s velkym poðáteðním
písmenem vyznam uveden;f v ð1. l.

1.

SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISÛ
AXON HOLDING SE

Emitent:

Registraðní ðíslo: SEl9

se sídlem na adrese 4, Arch. Makariou & Kalograion,
Nicolaides Sea View City, 5th floor, Flat. 506, Block C,6016
Larnaca, Kypr

registrovaná v Ministry of Energy, Commerce, Industry and
Tourism, Department of Registrar of Companies and Official
Receiver Nikósie, Kypr
webová stránka: www.axonholdingse.eu

Název Dluhopisri:

AXON 0,00120

Identifikaðní kód ISIN:

c20000000617

Jmenovitá hodnota Dluhopisu:

l

Forma Dluhopisù:

Zaknihované cenné papíry na doruðitele

Emisní kurz:

63,6389 % jmenovité hodnoty Dluhopisri k Datu emise

000.000,- EUR (jeden milion eur)

Emisní kurz jak¡fchkoli Dluhopisú vydanych po Datu emise
béhem Emisní lhúty nebo Dodateðné emisní lhúty bude vZdy
urðen Emitentem tak, aby zohledñoval pÍevaãující aktuální
podmínky na trhu.
Datum emise:

29.12.201s

Emisní lhüta:

Lhùta pro upisování emise Dluhopisù zaéinâ bðZet poðátkem
Data emise a skonðí uplynutím jednoho kalendáiního roku od
Data emise.

Dodateðná emisní lhûta:

Piedpokládan¡f objem Emise

Vynos:

MüZe b¡it stanovena Emitentem podle
podmínek, a to i opakovanè
:

ð1.

4.3 tëchto Emisních

550.000.000,- EUR (pét set padesát milionù eur)

V¡fnos

je

k Datu emise urðen rozdílem mezi jmenovitou

hodnotou Dluhopisu ajeho emisním kurzem
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Den koneðné splatnosti

29.12.2020

Emise:

Emise zastupitelnych Dluhopisti vydávan¡fch podle tëchto
Emisních podmínek

Dluhopisy:

Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:

J&T BANKA, a.s.
webová stránka: https ://www jtbank.cz

Urðená provozovna:

J&T BANKA, a.s.
PobÍeZní 297114,
Praha 8, PSÖ

Úðelemise

ls6

00

Dluhopisy jsou vydávány vyluðné za úðelem financování
akvizice 73,6 yo akcií spoleðnosti AXON Neuroscience SE,
se sídlem DvoÍákovo nëhreíie 10, Bratislava 8l I 02,
Slovensko, lÖ,O: +e 029 800, zapsané v obchodním rejstiíku
vedeném Okresním soudem Bratislava I, vloZka éíslo 1947/B
(,,AXON Neuroscience SE") Emitentem.

Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu zpúsobem a ve lhütè stanovené v
tëchto Emisních podmínkách.
Õinnosti tykajícíse vydání Dluhopisri a splacení Dluhopisú bude vykonávat Administrátor. Yztah
mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti s provádëním plateb Oprávnðn¡im osobám (jak
je tento pojem definován níäe) a v souvislosti s nëkterymi dal5ími administrativními úkony v
souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavienou mezi Emitentem a Administrátorem
(,,Smlouva s administrátorem"). Stejnopis Smlouvy s administrátorem je k dispozici k
nahlédnutí Vlastníkúm dluhopisri fiak je tento pojem definován níäe) v béLné pracovní dobë

v Urðené provozovné.

ZBYTEK STRANKY UMYSLNE PONECFIAN PRAZDNY
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2.

nÛr,nZrrÁ UPoZoRNENÍ
Tyto Emisní podmínky jsou emisními podmínkami dluhopisú ve smyslu ðeského

zátkona

é,.

190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znéní pozdéj5ích piedpisú.
äaany státní orgán (zejm.Öeská národní banka) ani jiná osoba t¡rto Emisní podmínky neschválily.

Jakékoli prohláSení opaðného smyslu je nepravdivé.
Emitent nevyhotovil Lâdny prospekt cennych papírü tykající se Dluhopisù.
Emitent nepoäâdal a nehodlá poLâdato pÌijetí Dluhopisri k obchodovânínaiâdném regulovaném
trhu nebo mnohostranném obchodním systému.
Emitent nehodlá Dluhopisy Lâdnym zpüsobem veiejnè nabízet.
Jakákoliv piípadnâ nabídka Dluhopisri, kterou Emitent uðinil ði uðiní (vðetnè distribuce Emisních
podmínek vybranym investorüm) v Ceské republice ði v zahraniðí, je ðinëna nazákladé $ 35 odst.
2 písm. c) zárkona ë).25612004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (,,2ákon o podnikání na
kapitálovém trhu"), pÍípadné nazátkladé obdobné vjjimky v souladu s piísluðn¡fmi zahraniðními
pÍedpisy, tj. jde o nabídku Dluhopisri, kde nejniZSí moänâinvestice projednoho investoraje rovna
nebo vy55í neZ ðástka odpovídající stanovenému limitu v eurech (ekvivalent EUR 100 000).
Piedání Emisních podmínek nepÍedstavuj e veÍejnou nabídku Dluhopisri.

Emitent nepovðÍil ani nehodlá povèÍit Lâdnou osobu veiejnym nabízením Dluhopisú ani jinfm
jejich nabízením zpùsobem, kterj by pÍedstavoval veiejnou nabídku. Emitent také neudèlil
ùâdnému z upisovatelûaniíâdné jiné tÍetí osobé souhlas s pouZitím Emisních podmínek pro úðely
veiejné nabídky Dluhopisú v Öeské republice ani v jiném státð.

Roz3iiování Emisních podmínek a nabídka, prodej nebo koupë Dluhopisù jsou v nëkterych
zemích omezeny zákonem. Emitent nepoZádal o schválení nebo uznání téchto Emisních
podmínek v jiném státé a Dluhopisy nejsou kótovány, registrovány, povoleny ani schváleny
jak¡fmkoli správním ði jinjm orgánem jakékoli jurisdikce.
Dluhopisy takto zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cennych papírech
Spojen¡fch státú americkych z roku 1933 a nesmèjí bff. nabizeny, prodávány nebo piedávány na
území Spojen¡ich státú americk¡fch nebo osobám, které jsou rezidenty Spojen¡fch státri
americkych, jinak neù na zá.lr.ladé vjjimky z registraðní povinnosti podle tohoto zâkona nebo v
rámci obchodu, ktery takové registraðní povinnosti nepodléhá.
Osoby, do jejichZ dríeni se Emisní podmínky dostanou, jsou odpovëdné za dodrLování omezení,
která se v jednotlivych zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisù nebo drZbë a
roz5iÍování jakychkoli materiálti vztahujících se k Dluhopisúm.

ZBYTEK STRÁNKY ÚiT¿YST-NÉ PONECHÁN PNÁZONÍ
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3.
3.1

POPIS DLUHOPISU
FoRMA A JMENovrrÁ

sooNou Dluuoprsû

Dluhopisyjsou vydávány ve formè uvedené v ð1. 1 téchto Emisních podmínek.
Kaådy Dluhopis má jmenovitou hodnotu uvedenou v ð1. I tèchto Emisních podmínek.

3.2

VlasrxÍcrDLUHoPrsri
Vlastníkem dluhopisu (,,Vlastník dluhopisu") je osoba, na jejímú. úðtu vlastníka je Dluhopis
evidován (a) v centrální evidenci vedené Centrálním depozitáÍem cennych papírû, a.s.,
spoleðností se sídlem Rybná 14, I l0 05 Praha 1, Õeská republika, ICO: ZSO 8l 489 (,,CDCP*),
nebo (b) v evidenci jiné osoby oprávnèné nebo povéiené vedením evidence zaknihovan¡fch
cenn¡fch papírrî nebo její ðásti v souladu s právními pÍedpisy ðeské repub.liky, popÍípadè v jiné
zâkonem stanovené evidenci vlastníkù zaknihovan¡fch cenn¡fch papírú v Ceské republice, která
by tlrto evidence nahradila (CDCP, jak¡fkoliv jeho právní nástupce nebo jiná osoba oprávnèná
nebo povèÍená vedením evidence zaknihovan¡ich cenn¡fch papírú nebo její ðásti v souladu
s právními piedpisy ðeské republiky spoleðnë dále jen,,Centrální depozitáÍ").
Evidence zaknihovanych cenn¡fch papírü vedená Centrálním depozitáÍem pÍedstavuje seznam
Vlastníkü dluhopisti Emitenta (,,Seznam vlastníkú").
Jestliãe právní pÌedpis nebo rozhodnutí soudu doruðené Emitentovi na adresu Urðené provozovny

nestanoví jinak, bude Emitent a Administrátor pokládat kaZdého Vlastníka dluhopisu za jejich
oprávnèného vlastníka ve v5ech ohledech a provádét mu platby v souladu s tëmito Emisními
podmínkami.
Osoby, které budou vlastníþ Dluhopisu a které nebudou z jakychkoli dúvodü zapsâny v evidenci
Centrálního depozitáñe,jsou povinny o této skuteðnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisúm
neprodlenë informovat Emitenta, a to prostÍednictvím oznâmení doruðeného do Urðené

provozovny.
Emitent bude vést duplicitní evidenci Seznamu vlastníku v sídle Emitenta v Kyperské republice.
Pro vylouðení pochybností, rozhodujícím seznamem Vlastníkú dluhopisú je vLdy Seznam
vlastníkü veden¡f Centrálním depozitáiem.

V souvislosti s Dluhopisy, jako zaknihovan¡fmi cennymi papíry, nebude Emitent Vlastníkùm
dluhopisù vystavovat ãádné listiny ani jiné certifikáty.

3.3

Pñ.nvoo

Dluuoplsú

K pievodu Dluhopisú dochází zápisem tohoto pievodu na úðtu vlastníka v Centrálním depozitáÍi
v souladu s platnymi právními pÍedpisy a pÍedpisy Centrálního depozitáie.
V pÍípadë Dluhopisú evidovan¡ich v Centrálním depozitáii na úðtu zátkazníka dochâzí k pÍevodu
takov¡fch Dluhopisü zápisem pievodu na úðtu zátkazníka v souladu s platnymi právními piedpisy
a pÍedpisy Centrálního depozitáÍe, s tím, Le majitel uétu zátkazníka je povinen neprodlené zapsat
takovy pÍevod na úðet vlastníka, a to k okamZiku zápisu na úðet zátkaznika.
Pokud to nebude odporovat platn¡fm právním pÍedpisrim, mohou byt v souladu s ð1. 8.3 tèchto
Emisních podmínek pÍevody Dluhopisti pozastaveny poðínaje dnem bezprostÍednð následujícím
po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty (iak je tento pojem definován níZe). Emitent
nedâ piíkaz ke zru5ení emise v evidenci Centrálního depozitáie, dokud nebudou vypoiádány
ve5keré finanðní záwazky vyplyvající z Emise.

3.4

DalSÍ pRÁvA spoJENÁ sDLUHoprsy
S Dluhopisy nejsou spojena ùâdnâ piedkupní prâva.

Pievoditelnost Dluhopisri není omezena.

3.5

PovrxNosr

KE srEJNÉMU zACH^znNr

Emitent se zavazuje zachâzet za stejn¡ich podmínek se v5emi Vlastníky dluhopisú stejnè.
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3.6

OnooxocnxÍrrN¿,xðNÍzpûsonrlosrr
Ohodnocení finanðní zprisobilosti (rating) Emitenta nebylo provedeno. Samostatné finanðní
hodnocení Emise nebylo provedeno a Emise tudíLnemâ samostatn¡i rating.

4. ZÁKLADNÍ cTTmI
4.I Daruu EMISE

TERISTIKA EMIsE DLUHoPISÛ

Datum emise je uvedeno v ð1. I tèchto Emisních podmínek.

4.2

En¡usxÍ r,Hûra
Lhúta pro upisování emise Dluhopisú je uvedena v ð1. I tèchto Emisních podmínek.

4.3

CnlrovÁ ¡urxovruÁ HoDNorA

Errrrsn

Emitent zamyélí vydat Dluhopisy v PÌedpokládaném objemu Emise uvedeném v ö1.
Emisních podmínek.

I

tëchto

Pokud Emitent nevydá k Datu emise v5echny Dluhopisy, múLe zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v
prribèhu Emisní lhùty, a piípadné i po uplynutí Emisní lhùty v prùbéhu Dodateðné emisní lhrity,

kterou Emitent pÍípadnè stanoví a informaci o tom zpÍístupní v souladu s platnymi právními
piedpisy.
Emitent múãe vydat Dluhopisy v menðím objemu Emise nei, je Piedpokládany objem Emise,
jestliZe se do konce Emisní lhùty nepodaÍilo upsat PÍedpokládany objem Emise.
Emitent nesmí vydat Dluhopisy ve vëtSím objemu, neí je PÍedpokládany objem Emise.
Dluhopisy mohou byt vydány najednou k Datu emise a./nebo v tranSích po Datu emise v prribëhu
Emisní lhtity a/nebo Dodateðné emisní lhúty. Emitent müZe stanovit datum zahálení a datum
ukonðení úpisu Dluhopisri pÍíslu5né tran5e, pÍiðemZ úpis první tran5e bude zahájen k Datu emise.

o jednotlivych tranðích Emitent zpiístupní stejn¡im zpüsobem jako tSrto Emisní

Oznátmení

podmínky.
Emitent múZe stanovit Dodateðnou emisní lhritu opakovanè.
Bezzbyteéného odkladu po uplynutí Emisní lhúty a/nebo Dodateðné emisní lhúty Emitentoznátmi
Vlastníkùm dluhopisri celkovou jmenovitou hodnotu v5ech vydanych Dluhopisù, av5ak jen v
piípadð, Ze celková jmenovitá hodnota v5ech vydanfch Dluhopisú je niZSí neZ PÍedpoklâdany
objem Emise. Emitent tuto skuteðnost zpÍístupní stejnym zpúsobem jako t¡rto Emisní podmínky.

4.4

BvrrsxÍ KURz
Emisní kurz Dluhopisú je uveden v ð1. I tèchto Emisních podmínek.

4.5

Zpûso¡

A

Vydáván í

MÍsro úprsu Dluuoprsü
D

luhop isü zaj iSt'uj e Adm in i strátor.

Emitent nehodlá Dluhopisy k Datu emise veÌejné nabízet ve smyslu pÍíslu5n¡fch právních
pÍedpisù. Emitent nepovèÍil ani nehodlá povèÍit ùâdnou osobu veÍejn¡fm nabízením Dluhopisti
ani jin¡fm jejich nabízením zpûsobem, kterlf by piedstavoval veiejnou nabídku. Emitent také
neudèlil iâdnému z upisovatelú ani äâdné jiné tÍetí osobé souhlas s pouZitím Emisních podmínek
pro úðely veiejné nabídky Dluhopisú v Ceské republice ani v jiném státé.
Dluhopisy lze upisovat v Urõené provozovnë.
Emitent uzavie s upisovateli Dluhopisü smlouvu o upsání a koupi Dluhopisú, jejímZ pÍedmëtem

bude povinnost Emitenta vydat a povinnost potenciálních nabyvatelù koupit Dluhopisy za
podmínek uvedenych ve smlouvë o upsání a koupi Dluhopisri (,,Smlouva o úpisu").
Dluhopisy budou vydány jejich pÌipsâním na úðet upisovatele v pÍíslu5né evidenci vedené
Centrálním depozitáiem, resp. v evidenci navazující na evidenci Centrálního depozitâie (podle
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Smlouvy úpisu nebo instrukce upisovatele, a to nejpozdèji v poslední den Emisní lhùty, pÍiðemZ
Dluhopisy mohou byt vydány pouze oproti zaplaceni Emisního kurzu.
ProtoZe Dluhopisy jsou zaknihované cenné papíry, nebudou upisovatelüm doruðovány jako
listiny, ale bude jim doruðeno (zejménazapouäití prostiedkù komunikace na dálku) oznámení o
jejich zaevidování na piíslu5ném majetkovém úðtu upisovatele v evidenci vedené Centrálním
depozitáiem nebo (dle instrukce piijaté od upisovatele) v evidenci navaznjící na evidenci
Centrálního depozitárie. Administrátor doruðí takové oznâmení kaZdému piísluSnému upisovateli
bez zbyleéného odkladu po zaevidování piísluðného mnoZství Dluhopisù na majetkovém úðtu
takového upisovatele v Centrálním depozitâii, nejpozdèji v5ak do l0 (deseti) pracovních dnü po
takové m zar e gistr ov âní.

Emisní kurz bude splacen bezhotovostním zpúsobem za podmínek stanoven¡ich ve Smlouvë o
úpisu.
3.

STATUS
Dluhopisy zaklâdaji pÍímé, nepodmínéné a nepodÍízené povinnosti a dluhy Emitenta, které jsou
a budou co do poiadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu)jak mezi sebou navzájem, tak i
alespoñ rovnocenné vrîði vSem dal5ím souðasnym i budoucím nepodÍízenym a nezaji5tðnym
povinnostem a dluhüm Emitenta, s qijimkou tëch povinností a dluhù Emitenta, u nichZ stanoví
jinak kogentní ustanovení právních piedpisti nebo t¡rto Emisní podmínky.

6.

vfuos
V¡fnos je k Datu emise urðen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisu a jeho emisním
kurzem.

7.
7.t

SPLACENÍ ¡, ONTOUPENÍ

SpnrxosrDlusoprsÛ
Pokud nedojde k odkoupení v5ech vydanych a nesplacen¡fch Dluhopisú Emitentem ajejich zániku
podle ð1. 7 .2 a7 .3 tëchto Emisních podmínek nebo k piedðasnému splacení Dluhopisü Emitentem

vsouladu söI.7.4, 10, 13.4.2 nebo 13.4.3 bude jmenovitá hodnota Dluhopisù

splacena

jednorázovë v Den koneðné splatnosti.

Vlastník dluhopisri není oprávnén poäádat o pÍedðasné splacení Dluhopisü pied Dnem koneðné
splatnosti, s qfjimkou piedðasného splacení Dluhopisri v souladu s ö1. 10, 13.4.2 a 13.4.3 téchto
Emisních podmínek.

7.2

OoroupeNÍDluuoprsÛ
Emitent múZe Dluhopisy kdykoli odkoupit na trhu nebo jinak

7,3

za

jakoukoli cenu.

ZÁxrxDlusoprsÛ
Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvâLení Emitenta, zda je bude drZet ve svém
majetku a pÍípadnè je znovu prodá, éi zda rozhodne o jejich zániku.

pÍípadð rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupen¡fch Dluhopisù práwa a povinnosti
z takovych Dluhopisú bez dalSího zanikaji z titulu splynutí prâva a povinnosti v jedné osobé.

V

Informace o zániku takto odkoupenych Dluhopisri budou zveiejnény zpùsobem stanoven¡fm v
14 tëchto Emisních podmínek.

7.4

ð1.

Pñ,noð¿,sxÉ SpLACENÍ DLunoprsÛ EMITENTEM

NejdÍíve po uplynutí 2 (dvou) let od Data emise je Emitent podle svého rozhodnutí oprávnën
jednorázovè piedðasnè splatit veSkeré Dluhopisy za podmínky, Ze toto své rozhodnutí, vðetnð
stanovení dne, kdy Oprávnén¡fm osobám vznikne právo na splacení Dluhopisú (,,Den pÍedðasné
splatnosti emitentem"), oznâmí Vlastníkrim dluhopisü v souladu s ð1. 14 tèchto Emisních
podmínek nejpozdëji 60 (Sedesát) dnù pÍed Dnem pÍedðasné splatnosti emitentem.
9 t25

EMrsNí poDMíNKy DLUHoptsrll - nxo¡l o,oo¡zo

7.5

SuNovnxÍ vÍSn úun¡Dy v souvrslosrr

sE spLAcENÍvr Dr,uHoprsû KE

Dxr pÈ,noðrsr,*É

SPLATNOSTI EMITENTEM

V pÍípadé pÍedðasného splacení Dluhopisú podle ð1. 7.4 zaplati Emitent ðástku stanovenou ke Dni
pÍedðasné splatnosti emitentem jako cenu odpovídající qfnosu Dluhopisu do splatnosti Qtield to
maturity) na úrovni 9,46 o/o p.a., (,,Úhrada") a vypoðtenou následujícím zpùsobem:

I

P

¡psC1

x 1 000 000

(1,0946)\seo./
piiðemZ:

,,I"'znamená vf5e Úhrady za jeden Dluhopis;

,ÐSC' znamenâ poõet dnù ode Dne pÍedðasné splatnosti emitentem do Dne koneðné splatnosti
vypoðítán zapouLiti kalendáiní konvence 308 I 360, kdejeden rok obsahuje 360 (tfi sta Sedesát)
dní rozdëlen¡ich do 12 (dvanárcti) mésícû po 30 (tiiceti) dnech, piiðemä v piípadé neúplného
mèsíce se bude vychâzet z poðtu skuteðné uplynul¡fch dní.
Pro úðely vypoðtu Úhrady se mâ zato, Ze den splatnosti Dluhopisù je Den koneðné splatnosti tak,
jak je definován v téchto Emisních podmínkách.

Má se zato,Le zaplacenim Úhrady byla jmenovitá hodnota Dluhopisù k danému dni splacena a
zato, Le Dluhopisy byly takto Íádnè splaceny.

Celkovou ðástku Úhrady splatnou kaZdému Vlastníku dluhopisü zaokrouhlí Emitent dle
matematick¡fch pravidel na dvé desetinná místa.
7.6

Dlr,SÍ poDMÍNKy PÈ.noð¡,snÉHo spLAcENÍ DLUHoprsú EMTTENTEM
Pro pÍedõasné splacení Dluhopisù podle ð1. 7.4
Emisních podmínek.

7.7

se

jinak pÍimëËenè pouLijí ustanovení

ð1. 8 tëchto

DolvrNÉNx¡ sPLACENÍ

V

piípadé, Ze Emitent uhradí Administrátorovi celou ðástku jmenovité hodnoty Dluhopisri
splatnou v souvislosti se splacením Dluhopisù v souladu s tëmito Emisními podmínkami, v5echny
povinnosti a dluhy Emitenta z Dluhopisù budou pro úðely tëchto Emisních podmínek povaiovâny
za plné splacené ke dni piipsání piíslu5nfch ðástek na pÍíslu5n¡f úðet Administrátora.

8.
8.1

PLATEBNÍ PONNNÍNXY

MÉxl

PLATEB

Emitent

se zavazuje splatit

jmenovitou hodnotu Dluhopisri vyluðnë v euro (EUR)

Pokud bude v Kyperské republice zavedena jako zákonná mèna jiná ména neZ euro (EUR),
nebudou ðástky v euro (EUR) nahrazeny ðástkami v takové jiné mënè. Emitent bude provádët
platby jakychkoli õástek dluZnych podle tèchto Emisních podmínek v¡fhradnë v euro (EUR).
Zavedení jiné mèny jako zákonné mény Kyperské republiky nebude mítzanásledek úpravu nebo
zmënu tëchto Emisních podmínek ani se nedotkne povinností Emitenta vyplyvajících z téchto
Emisních podmínek a nebude zaklâdat právo Vlastníkù dluhopisú na piedðasnou splatnost
Dluhopisri.
Jmenovitá hodnota Dluhopisri bude splacena Oprávnèn¡fm osobám fiak jsou definované níLe) za
podmínek stanoven¡y'ch témito Emisními podmínkami a dañovymi, devizov¡imi a ostatními
piíslu5nymi právními piedpisy ðeské republiky úõinnymi v dobé provedení piíslu5né platby a v
souladu s nimi.

8.2

TnnuÍNy vÍPLAT
Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisù bude provedeno k datu uvedenému v téchto Emisních
podmínkách (kaf:dy takovy den jako,,Den vfplaty").
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PÍipadne-li Den qfplaty na jiny neZ Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit
v nejbliZ5í následující Pracovní den, anü. by byl povinen platit úrok nebo
jakékoli jiné dodateðné ðástky za takovy ðasov¡f odklad. Pro odstranëní pochybností platí, Ze
dojde-li podle piedchozí véty k posunu vyplaty na nejbliZ5í následující Pracovní den, k posunu
piedmètné ðástky

piísluðného Rozhodného dne nedochází.

,,Pracovním dnem"

a

8.3

rozumí jakykoliv den (rryjma soboty
Ceské republice a jsou provádèna vypoiâdání

se pro úðely tèchto Emisních podmínek

nedële), kdy jsou otevÍeny banky
mezibankovních plateb v euro (EUR).

v

Osony opn,(vNÉNÉ K pÈ.uETÍ pLATEB z DLUHoprsú

Není-li v Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávnéné osoby, kteqim Emitent splatí
jmenovitou hodnotu Dluhopisù nebo Úhradu, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlasiníci
dluhopisü v Seznamu vlastníkú ke konci kalendáÍního dne, kterlf pÍedché.zí o 30 (tiicet)
kalendáÍních dnü Den splatnosti dluhopisü, Den pÍedðasné splatnosti emitentem nebo Den
pÍedðasné splatnosti (,,Rozhodnf den pro splacení jmenovité hodnot¡r", kaädâ taková osoba
také jen,,Oprávnëná osoba").
,,Datum ex-jistina" je den bezprostiednë následující po Rozhodném dni pro splacení jmenovité
hodnoty.

Pro úðely urðení pÍíjemce jmenovité hodnoty Dluhopisü nebude Emitent ani Administrátor
piihlíLet k pievodüm Dluhopisri uðinðnym v kalendáiní den, na kteqf pÍipadá Datum ex-jistina,
nebo kdykoli po tomto dni.
Pokud to nebude odporovat platn¡im právním piedpisrim, mohou byt pievody v5ech Dluhopisfi
pozastaveny poðínaje Datem ex-jistina aZ do pÍísluSného Dne v!,platy, piiðemZ nav1izvu Emitenta
nebo Administrátora je Vlastník dluhopisü povinen k takovému pozastavení pÍevodù poskytnout
potiebnou souðinnost.

8.4

PnovÁoÉxÍ plarnn
Administrátor bude provádët platby Oprávnën¡fm osobám bezhotovostním pÍevodem na jejich
úðet veden¡i u banky v ðlenském státè Evropské Unie podle instrukce, kterou piísluðná Oprávnèná
osoba sdèlí Administrátorovi na adresu Urðené provozovny vërohodnym zprisobem nejpozdèji 5
(pèt) Pracovních dnú pÍede Dnem v¡iplaty. Instrukce musí mít formu podepsaného písemného
prohláSení (s úiednð ovéÍen¡fm podpisem ði podpisy nebo podpisem ði podpisy ovèien¡fmi
oprávnén¡fm pracovníkem Administrátora), které bude obsahovat dostateðnou informaci o v¡fSe
zmínèném úðtu umoZñující Administrátorovi platbu provést a v pÍípadè právnick¡fch osob bude
doplnëna o originál nebo úÍedné ovëienou kopii platného vypisu z obchodního rejstiíku piijemce
platby ke Dni vyplaty ne star5í 3 (ñí) mësícü (taková instrukce spolu s vypisem z obchodního
rejstiíku (pokud relevantní) a ostatními pÍípadnð pÌísluSnymi pÍílohami také jen ,,Instrukce'o).
Instrukce musí byt v obsahu a formë vyhovující rozumnym poZadavkúm Administrátora, pÍiðemZ
Administrátor múZe vyiadovat dostateðné uspokojivy dtkaz o tom, ãe osoba, která Instrukci
podepsala, je oprávnénajménem Oprávnèné osoby takovou Instrukci podepsat. Takovy dúkaz
musí b1t Administrátorovi doruðentaktéi.nejpozdéji 5 (pèt) Pracovních dnú piede Dnem vyplaty.
V tomto ohledu Administrátor zejména múíe poLadovat (i) pÍedloZení plné moci v piípadé,Le za
Oprávnënou osobu bude jednat zâstupce, a,inebo (ii) dodateðné potvrzení Instrukce od Oprávnëné
osoby.

Uplatñuje-li Oprávnëná osoba v souladu s mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanéní
QíL je Ceská republika smluvní stranou) nárok na dañové zqihodnëní, je povinna doruðit
Administrátorovi, spolu s Instrukcíjako její nedílnou souðást doklad o svém dañovém domicilu
a dalSí doklady, které si müZe Administrátor a pÍíslu5né dañové orgány vyäádat.
Bez ohledu na toto své oprávnèní nebude Emitent ani Administrátor provëÍovat správnost a
úplnost takovych Instrukcí a neponesou Zádnou odpovédnost za ðkody zpùsobené prodlením
Oprávnéné osoby s doruðením Instrukce ani nesprávností ði jinou vadou takové Instrukce. V
pÍípadé originálú cizích úÍedních listin nebo úÍedního ovëiení v ciziné si Administrátor mùZe
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vyäâdat poskytnutí piíslu5ného vyS5ího nebo dalðího ovèiení, resp. apostily dle haagské úmluvy
o apostilaci (podle toho, co je relevantní).

Administrátor müZe dáúe ùâda! aby ve5keré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce byly opatíeny
úÍedním piekladem do ðeského j azyka.
Pokud Instrukce obsahuje v5echny náleZitosti podle tohoto ð1. 8.4, je Administrátorovi sdëlena v
souladu s tímto ð1. ð1. 8.4 a ve vðech ostatních ohledech vyhovuje poZadavküm tohoto ð1. ð1. 8.4,
je povaZována za iâdnou.

8.5

Vð¡,sxosrBEznorovosrNÍcHpLATEB
Povinnost Emitenta zaplatitjakoukoli dluZnou ðástku v souvislosti s Dluhopisy se povaZuje za
splnðny iádnè a vðas, (a) pokud je pííslu5ná ðástka poukánátnaOprávnëné osobè na bankovní úðet
uvedeny v Instrukci a v souladu s platebními podmínkami v takovém sdélení uvedenymi, a (b)
pokud je nejpozdéji v pÍíslu5ny den splatnosti takové ðástky odepsána z bankovního úðtu

Administrátora.

Pokud kterákoli Oprávnèná osoba sdélila Administrátorovi takové platební údaje, které
neumoZñují platbu iádné provést nebo mu nesdèlila Zádné takové údaje,

(a)

oznátmí

to Administrátor takové osobè bez zbyteóného odkladu po zji5tðní nemoZnosti

provedení platby avyLâdâ si sdðlení takovych údajri, které umoZñují platbu iádnë provést;
a

(b)

povinnost Emitenta zaplatit jakoukoli dluZnou ðástku se povaãuje vùði takové Oprávnéné
osobé za splnëny iádné a vðas, pokud je pÍísluðná ðástka odepsána z bankovního úðtu

Administrátora do 5 (pðti) Pracovních dnü ode dne, kdy Administrátor obdrZel od
Oprávnèné osoby takové platební údaje, které umoZñují platbu iádné provést; v takovém
pÍípadé platí, ùe taková Oprávnéná osoba nemá nárok na jakykoli úrok nebo jin¡f vfnos ði
doplatek zatakovy ðasov¡i odklad.
Emitent ani Administrátor nejsou odpovèdní za zpoädéní platby jakékoli ðástky zpúsobené tím,
Le (a) Opráxnèná osoba vðas nedodala dokumenty nebo informace poZadované od ní podle ()1.3.2

nebo ð1. 8.4 téchto Emisních podmínek, (b) takové informace, dokumenty nebo informace byly
neúplné nebo nesprávné nebo (c) takové zpoádëní bylo zprisobeno okolnostmi, které nemohl
Emitent nebo Administrátor ovlivnit. Oprávnëné osobë v takovém piípadë nevznikâLâdny nárok
najakykoli doplatek ði úrok zaéasovy odklad platby.

8.6

ZvrÉn.r zpûsogu pRovÁDÉNÍ pt,,trnn
Emitent a Administrátor spoleðnë mohou rozhodnout o zmënë zpúsobu provádèní plateb. Taková
zména nesmí zpùsobit Vlastníkùm dluhopisri újmu. Takové rozhodnutí bude Vlastníkùm
dluhopisú zpÍístupnëno stejnym zpüsobem, jakfm byly zpÍístupnèny tyto Emisní podmínky.

9.
9.1

POVINNOSTI A DLUITY EMITENTA
PovINNoSTIEMITENTA
Emitent se zavazuje, s qfjimkou dle ð1. 9.2,ie do doby splacení ve5ke4fch dluhù z Dluhopisri,
bez piedchozího souhlasu schùze Vlastníkü dluhopisti (,,Schüze"):

(a)

na Zádnou tietí osobu nepÍevede akcie spoleðnosti AXON Neuroscience SE, ani k nim
neziídí ani neumoZní ziízení Lâdného zástavního nebo obdobného práva, s vyjimkou
pÍevodu 36,8 Yo akcií spoleðnosti AXON Neuroscience SE na spoleðnost TIMEWORTH
HOLDINGS LIMITED, spoleðnost ziizenou a existující dle práva Kyperské republiky, se
sídlem v Spyrou Kyprianou, 18, FlalOffice 301, P.C. 1075 Nikósie, Kyperská republika,
reg. ðíslo: HE 187475, nebo na jakoukoli jinou spoleðnost ovládanou panem Ing. Petrem
Kellnerem, datum narození 20. kv étna 1964;

(b) na ùâdnou tietí

osobu nepÍevede ani neumoZní pievod zâvodu spoleðnosti AXON
Neuroscience SE, ani jeho ðásti;
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(c)

naLâdnoutietí osobu nepievede, ani neumoZní pÍevod práv du5evního a/nebo prrimyslového
vlastnictví Emitenta nebo spoleðnosti AXON Neuroscience SE, která jsou nebo budou
zaregistrována u piísluSného úÍadu du5evního a/nebo prùmyslového vlastnictví nebo o
jejichi registraci se vede ði povede iízení, ato ai. do Dne koneðné splatnosti, a ani k takoqfm
právùm neziídí ani neumoãni ziízení Ládného zástavního nebo obdobného práva;

(d)

neuðiní jakykoli úkon, ktery by mël za následek podstatn¡f negativní dopad. Zejména se
zavazuje nakládat se sqfm majetkem v¡ihradnè za podmínek bëZn¡fch v obchodním styku a
za podobn¡fch podmínek se zavazuje zajistit (i) nakládání s majetkem spoleðnosti AXON
Neuroscience SE a (ii) iádné plnèní v5ech povinností spoleðnosti AXON Neuroscience SE,

které lze v rámci jejího podnikání a ðinnosti düvodné piedpokládat, aby u ní nedoSlo
k podstatnému negativnímu dopadu.
Pro úðely tðchto Emisních podmínek pojem,,podstatny negativní dopad" znamená, jakoukoli
událost nebo situaci, která má podstatny negativní dopad na obchodní ðinnost, majetek, nebo
finanðní nebo jiny stav Emitenta a/nebo spoleðnosti AXON Neuroscience SE.

9.2 VÍ¡rury z
SPOLEðNOSTI

povrNNosrÍ EMTTENTA DLE ðr,.

g.t v

pñ.ÍproÉ RESTRUKTURALIzAcE

AXON NNUNOSCINNCE SE

Bez ohledu na ustanovení ð1.9.1, Emitent mriZe

restrukturalizaci ðinností

a

i

bez piedchozího souhlasu Schüze vykonat

organizace spoleðnosti

AXON

Neuroscience

SE

("Restrukturalizace"), spoðívající (l)(i) v zaloíení dceiin¡fch spoleðností spoleðnosti AXON
Neuroscience SE, jejichZ sídlo bude ve vybraném ðlenském státè Evropské Unie (takové dceiiné
spoleðnosti dále jenom jako "DceÍiné spoleðnosti po Restrukturalizaci"), a (ii) v piesunu
vybran¡ich ðinností spoleðnosti AXON Neuroscience SE na DceÍiné spoleðnosti po
Restrukturalizaci, (úkony Restrukturalizace dle tohoto bodu (1) dále jenom jako "Vyðlenëní"),
nebo (2) v piemísténí sídla spoleðnosti AXON Neuroscience SE do vybraného ðlenského státu
Evropské Unie, nebo (3) v úkonech dle bodù (1) a(2\ vy5e spoleðnë.

V pÍípadè realizace Vyðlenení se Emitent zavaztje zajistit, Ze spoleðnost AXON Net¡roscience
SE bude jedinym zakladatelem a beneficiálním vlastníkem DceÍin¡fch spoloðnosti po
Restrukturalizaci.

V pÍípadé realizace Vyðlenení se povinnosti Emitenta dle ð1.9.1 budou piimëiene aplikovat na
spoleðnost AXON Neuroscience SE a DceÍiné spoloðnosti po Restrukturalizaci a Emitent je
povinen zajistit dodrZení tëchto povinností.
Emitent je oprávnèn realizovat Restrukturalizaci pouze pokud Restrukturalizace nebude mít
podstatny negativní dopad na skupinu sloZenou z (i) Emitenta, (ii) spoleðnosti AXON
Neuroscience SE a (iii) Dceiinfch spoleðností po Restrukturalizaci. Pro vylouðení pochybností,
pro úðely tohoto é1.9.2 se na skupinu podle písmen (ii) a (iii) pÍedchozí vëty pohlíZí jako na jeden
celek.

9.3

DoorrnðNÉ,z¡.ot ui:nNÍ EMTTENTA A AXON NEURoSCIENcE SE
Emitent se zavazuje, Ze jeho jakékoliv píípadné budoucí finanðní zadluùení, mimo zadluZení
souvisejícího s Dluhopisy, do Dne koneöné splatnosti, sjednané bez piedchozího souhlasu
Schüze, bude podÍízeno dluhùm z Dluhopisù a takové finanðní zadluLení bude splatné (vðetnè
moZnosti pÍedðasného splacení) a2poté, co budou splnény v5echny dluhy Emitenta z Dluhopisü.

Emitent se zavazuje zajistit dodrZení povolené vy5e finanðního zadluZení spoleðnosti AXON
Neuroscience SE (kumulativnë vðetné finanðního zadhñení Dceiinych spoleðností po Vyðlenèní,
pokud se Vyðlenèní uskuteðnilo), která je na zátkladè jejího obchodního plánu stanovena pro
jednotlivé kalendáÍní roky následovnë:

Rok

Maximální fi nanðní zadluíení Celkové kumulativní finanðní
v daném roce
zadluLení ke konci daného roku
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2015

35 000 000 EUR

35 000 000 EUR

2016

34 000 000 EUR

69 000 000 EUR

2017

34 000 000 EUR

103 000 000 EUR

I

29 000 000 EUR

132 000 000 EUR

2019

26 0Q0 000 EUR

r58 000 000 EUR

2020

53 000 000 EUR

2ll

201

000 000 EUR

Zârovei se Emitent zavazuje, Ze jakékoliv dalðí piípadné budoucí finanðní zadluLení spoleðnosti
AXON Neuroscience SE (kumulativnè vðetnè finanðního zadluùení DceÍin¡ich spoleðností po
Vyðlenèní, pokud se Vyðlenëní uskuteðnilo) nad rámec vy5e uvedeného celkového kumulativního
finanðního zadluùení (,,Celkové povolené finanðní zadluäení"), které do Dne koneðné splatnosti
piesáhne 5.000.000,- EUR (pèt milionú eur) kumulativné, sjednané bez pÍedchozího souhlasu
Schùze, bude podÍízeno (i) dluhùm z Dluhopisù a (ii) dluhrim z Celkového povoleného finanðního
zadluLení a takové finanðní zadluùení bude splatné (vðetnè moZnosti piedðasného splacení) aZ
poté, co budou splnèny v5echny dluhy Emitenta zDluhopisü a vðechny dluhy Emitenta
z Celkového povoleného finanðního zadluLení.
Zároveít se Emitent zavazuje, Ze spoleðnost AXON Neuroscience SE nebude mít k Datu emise
finanðní zadluiení piesahující 100.000,- EUR (sto tisíc eur).
Pro úðely tèchto Emisních podmínek pojem ,,finanõní zadluúení" znamenâ jakékoli zadluäení ve
vztahu k (a) vypüjöenym finanðním prostiedküm (na zá.kladé smlouvy o úvéru, smlouvy o pûjðce
nebo jiné obdobné smlouvy), (b) dluhopisùm, smënkám nebo jinym dluhovym cenn¡fm papírum,
(c) leasingu nebo jinému pronájmu uzavÍenému zejménazaûöelemzískání finanðních prostiedkü
nebo financování koupë pronajímaného majetku, (d) zárukám, slibúm odðkodnëní anebo jin¡fm
zajiðtèním proti finanðni ztráúé jakékoli osoby.

9.4

ocrxÉNÍ spot,rðNosrr AXoN NEURoscrENcE

9.4.1 UveÍejñování

sE A uvEñ.EJñovÁNÍ

úðrrNÍcu vÍru2ú

úðetních vykaztt

Emitent kaZdoroðné, poðínaje kalendáiním rokem, ve kterém probèhne Datum
emise, vystaví do jednoho mésíce po skonöení pÍíslu5ného kalendáiního roku
písemné prohláSení vúði Vlastníküm dluhopisú o tom, Le nenastala Lâdná,
skuteðnost, která podstatnè negativnè ovlivnila hodnotu spoleðnosti AXON
Neuroscience SE, a zpiístupní takové prohláSení v sídle Emitenta a v Urðené
provozovné.

Nejpozdéji do 6 (5esti) kalendáÌních mèsícü od konce kaZdého úðetního období
Emitent uveiejní (a) své auditované konsolidované finanðní v!,kary za poslední
úðetní období v pÍípadè ietovyäadují platní prâvní pÍedpisy,jinakjen auditované
finanðní ui,kazry za poslední úðetní období a (b) auditované finanðní vykazy
spoleðnosti AXON Neuroscience SE za poslední úðetní období, a zpÍístupní je
v sídle Emitenta a v Urðené provozovnè.
Pokud o to Vlastník dluhopisri poäâdâ, poskytne mu Emitent kopii posledního
prohlá5ení o neexistenci podstatnych negativních vlivú, nebo poslední úðetní
vykazy, a to písemnð nebo elektronicky do 10 (deseti) pracovních dnü ode dne
doruðení takové Zádosti.

9.4.2

Development plán

K témto Emisním podmínkám existuje Informaõní broZura, jejíZ souðástí je (i)
popis projektu a programù spoleðnosti AXON Neuroscience SE a (ii) development
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plán, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé cíle ðinnosti spoleðnosti AXON
Neuroscience SE v klinickém programu, spoleðné s pÍedpokládanym datem jejich

splnèní (,,I)evelopment plán"). Pokud Emitent a/nebo spoleðnost AXON
Neuroscience SE nesplní kteqikoliv z piedpokládanych cílú uveden¡ich
v Development plánu ani do 6 (5esti) mèsícri po piíslu5ném datu splnëní, je Emitent
povinen svolat Schüzi a navrhnout schválení nového Development plánu, piípadnè
spo reðnosti AX.N Neuroscience S E'
s

.4.3

ä::::'",iiäliî"u
V pÍípadë, Ze Schrize s návrhem na zmènu Development plánu, piípadnè

jinfch

1å1i*ïi::",ä"io"'å',iul'iiü,ä'3i3,1äi
íJ'#iå:iî:i'#*:ïffi
AXON
následnè znovu svolat Schrizi a navrhnout,
spoleðnosti

Neuroscience SE a

aby rozhodla o schválení takového ocenèní spoleðnosti AXON Neuroscience SE
(,,Zména ocenëní"). Emitent je povinen v pozvánce na takovou Schùzi uvést jako
bod programu této Schüze i schválení piípadného piedðasného splacení Dluhopisù
dle tohoto ó1.9.4.3.
Ocenëní provede qfluðnè nèkterá ze spoleðností tzv. velké ðtyÍky, d. Deloitte,
PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young nebo KPMG, ðijejich právní nástupce.

V piípadé, Le Schùze neschválí Zmënu ocenèní, mriZe Schúze na návrh
kteréhokoliv z piítomn¡fch Vlastníkri dluhopisri rozhodnout o piedðasném splacení
Dluhopisri tèch Vlastníkü dluhopisú, kteÍí nesouhlasí se Zmënou ocenéní a
poùâdají o pÍedðasné splacení Dluhopisti, piiðemZ to platí i v piípadë, Le tato
zâleäitost nebyla zaiazena na program této Schüze anatéto Schúzi nejsou pÍítomni
v5ichni vlastníci Dluhopisú, pÍípadnè v5ichni Vlastníci dluhopisú nesouhlasí se
zaÍazenímtéto záúeùitosti na program této Schúze. V piípadè schválení piedðasné
splatnosti Dluhopisú dle piedchozívéty je pak Emitent povinen takové Dluhopisy
splatit v souladu s ð1. 10.2 tëchto Emisních podmínek.

9.4.4

Povinnosti dle

ð1.

9.4 vevztahu k DceÍin¡fm spoleðnostím po Restrukturalizaci

Pokud se uskuteðní Vyðlenëní, pro úðely tohto ð1. 9.4 pojem "spoleðnost AXON
Neuroscience SE" zahrnuje (i) spoleðnost AXON Neuroscience SE a (ii) DceÍiné
spoleðno sti po Restruktur alizaci.

9.5

Povrxxosu

(a)

EMTTENTA

v souvrslosrr sE srÁva¡ÍcÍvu zÁsravxÍMl pRÁvy

Prohláðení o Vzniklém Zâstavním právu na Akcích AXON

Emitent prohla5uje, Ze v den Data Emise budou následující akcie spoleðnosti AXON
Neuroscience SE: (a) 22 880000 listinn¡fch kmenovfch akcií na jméno s ðíseln¡im
oznaðením 1aL22 880000 v jmenovité hodnotë lks akcie ve vy5i 1,00 EUR, které byly
nahrazeny hromadnou akcií ðíslo H-1, a (b) 12 listinn¡fch kmenovych akcí na jméno s
ðíseln¡fm oznaðením llll20ll aù l2lll2011 v jmenovité hodnotð lks akcie ve vy5i
l0 000,00 EUR (akcie podle písmene (a) a (b) tohto odstavce dále spoleðnè jenom "Akcie
AXON"), piedmëtem zâstavního práva v prospëch J & T BANKA, 4.s., se sídlem PobieZní
297/14,186 00 Praha 8, IC:471 15 378,zapsanâv obchodním rejstÍíku veden¡fm Méstsk¡fm
soudem v Praze, oddíl B, vloíka 1731, podnikající na ízemí Slovenské republiky
prostiedníctvim organizaðní sloZky J 8L T BANKA, a.s., poboðka zahraniönej banky, se
sídlem DvoÍákovo nâbreäie 8, 811 02 Bratislava, ICO: 35 964 693, zapsaná v obchodním
rejsÍíku vedenym okresním soudem Bratislava I., odd. Po vloZka ð,. l320lB (dále jenom
"J & T Banka"), které bylo ziizené smlouvou o ziízení zástavního práva k listinn¡im
cenn¡im papírùm z 28.06.2012 (ve sloven5tiné "Zmluva o zriadení záloàného práva k
listinnym cennym papierom") mezi I & T Bankou a ISTROKAPITAL CYPRUS LIMITED,
se sídlem Klimentos, 4l-43, Klimentos Tower, lst Floor, Flat/Office 12,P.C.1061, Nicosia,
Cyprus, zapsaná na Ministerstvu energií obchodu, prumyslu a turistického ruchu oddëlení
zápisù spoloðností a oficiálního zapisovatele a správce Nikósie, pod ðíslem HE 256657
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(d'alej len "IK CY"), a které vzniklo dne 20.07.2012 zâpisem v Centrálním depozitáÍi
cennych papírri SR, a.s., ul.29. augusta 1/4, Bratislava 814 80, ICO: 3l 338 976 (dálejenom
"CDCP SR"; toto vzniklé zistavni právo dále jen "Vzniklé Zástavní právo na Akcie

AXON").

(b)

ProhláSení o ZÍízeném Zástavním právu na Akcích

AXON

Emitent prohla5uje, äe v den Data Emise budou Akcie AXON piedmétem smlouvy o ziízéní
zâstavniho práva k listinnym cenn¡im papírùm (v sloven5tiné "Zmluva o zriadení záloàného
práva k listinnym cennym papierom") mezi (i) J & T Bankou, a (ii) ISTROKAPITAL SE, se
sídlem Klimentos, 4l-43, Klimentos Tower, lst Floor, Flat/Office 12, P.C. 1061, Nicosia,
Cyprus, zapsanâ na Ministerstvu energií, obchodu, prümyslu a turistického ruchu oddëlení
zápisti spoleðností a oficiálního zapisovatele a správce Nikósie, pod ðíslem SE 2 (dále jen

"IKSE"),2edne14.04.2015(totoziizenézâstavníprávodálejen"ZiízenéZástavníprávo
na Akcie AXON"). Pro vylouðení pochybností, Ziízené Zástavní právo na akcie AXON
nebylo zaregistrované v CDCP SR a tedy nevzniklo.

(c)

Povinnosti Emitenta
Emitent se zavazuje zajistit do uplynutí 20 kalendáÌních dnú ode dne následujícího po dni,
kdy budou upsány vSechny Dluhopisy (tento den dále jenom "I)en zániku Zástavních
práv"), zánik (i) Vzniklych Zástavních práv na Akcích AXON a (ä) Ziízenych Zâstavních
práw naAkciích AXON.

Emitent se také zavazuje zajistit, aby do Dne zániku Zâstavnich práv nenastala taková
událost, která by opravñovala zástavního véritele zaéit s qikonem Vzniklého Zâstavního
práxanaAkcie AXON.
Emitent sa také zavazuje zajistit, aby nedo5lo ke vzniku Ziízeného Zástavniho préxa na
Akcie AXON.

(d)

Notifikaðní povinnost Emitenta
Emitent

je povinen do uplynutí 5 Pracovních dnú následujících po Dni zâniku Zâstavních

práv písemné potvrdit Administrárovi splnëní povinností Emitenta podle

ð1.

9.5(c).

Emitent souhlasí, aby Administrátor na Lâdost kteréhokoliv Vlastníka Dlhopisü umoZnil
takovému Vlastníkovi Dluhopisú seznámit se s obsahem potvrzení dle prvního odstavce
tohoto ðlánku 9.5(d).

10.

PREDCASNA SPLATNOST DLUHOPISU V PRIPADECH NEPLNENI POVINNOSTI A

DLUHÛ

10.1 Pñ,Íparv NEpLNÉNÍ povrNNosrÍ r u,unû
Pokud dojde ke kterékoli z následujících skuteõností a taková skuteðnost bude trvat (kaädâ z
takov¡ich skuteðností jako,,PÍípad neplnëní povinností a dluhú"):

(a) Neplacení
Jakákoliv platba Emitenta související s Dluhopisy podle tëchto Emisních podmínek nebude
provedena iádnë a võas podle téchto Emisních podmínek a takové poruSení zûstane
nenapraveno déle neZ 30 (tÍicet) dnú; nebo

(b)

Poru5ení neplatebních povinností a dluhú

Emitent nesplní nebo nedodrZí jinou podstatnou povinnost v souvislosti s Dluhopisy podle
Emisních podmínek neZ povinnost k penëùitému plnëní a takové poruSení züstane
nenapraveno déle neL 60 (Sedesát) dnù ode dne, kdy byl Emitent na tuto skuteðnost písemnë

upozornén kterymkoli Vlastníkem dluhopisu dopisem doruðenym Emitentovi nebo
Administrátorovi na adresu Urðené provozovny; nebo

(c)

Úpadek ði úpadkové iízení
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(i)
(ii)
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Emitentje v úpadku (podle právního Íádu Kyperské republiky nebo podle právního iádu
jiné zemè), nebo
Emitent na sebe podá insolvenðní návrh (podle právního iádu Kyperské republiky nebo

jak¡ikoliv návrh s obdobnymi úðinky podle právního Íádu jiné zemè neZ Kyperské
republiky), nebo

(iii)

insolvenðní návrh podle bodu (ii) je soudem zamítnut pro nedostatek majetku Emitenta,
nebo

(iv)

soud nebo jiny pÍíslu3ny orgán vydá rozhodnutí o úpadku Emitenta (podle právního
iádu Kyperské republiky nebo jakékoliv obdobné rozhodnutí podle právního iádu jiné
zemé neL Kyperské republiky); nebo

(v)

spoleðnost (l) AXON Neuroscience SE nebo (2) kterákoliv DceÌiná spoleðnost po
Restrukturalizaci, pokud se Vyðlenëní uskuteðní, je v úpadku (podle právního Íádu
Slovenské republiky nebo podle právního Íádu jiné zemë), nebo

(vi)

(1) AXON Neuroscience SE nebo (2) kterákoliv DceÍiná spoleðnost po
Restrukturalizaci, pokud se Vyðlenëní uskuteðní, na sebe podá insolvenðní návrh (podle
právního Íádu Slovenské republiky nebo jak¡fkoliv návrh s obdobn¡fmi úðinky podle
právního Íádu jiné zemé neL Slovenské republiky), nebo
spoleðnost

(vii) insolvenðní návrh podle bodu (vi) je soudem zamítnut pro nedostatek majetku (l)
spoleðnosti AXON Neuroscience SE nebo (2) kterékoliv DceÍiné spoleðnosti po
Restrukturalizaci, pokud se Vyðlenèní uskuteðní, nebo

(viii)soud nebo jiny pÍísluSn¡f orgán vydá rozhodnutí o úpadku (l) spoleðnosti AXON
Neuroscience SE nebo (2) kterékoliv Dceiiné spoleðnosti po Restrukturalizaci, pokud
se Vyðlenëní uskuteðní, (podle právního Íádu Slovenské republiky nebo jakékoliv
obdobné rozhodnutí podle právního Ìádu jiné zemé nei. Slovenské republiky); nebo

(d)

Likvidace

Je vydáno pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného pÍísluðného orgánu nebo pÍijato
usnesení pÍíslu5n¡fch orgánfi Emitenta o zru5ení Emitenta s likvidací (nebo jakékoliv
obdobné rozhodnutí ði usnesení podle právního iádu jiné zemë neZ Kyperské republiky);
nebo

(e)

Zménaovládajících osob Emitenta
Souðet piím¡ich nebo nepiímych podílú p. Ing. Borise Krehel'a nazâkladním kapitálu a/nebo

hlasovacích právech v Emitentovi klesne pod 90 Yo; nebo

(Ð

Negativní zména
Schùze neschválí nové ocenéní podle élánku9.4.3,

pak
mûZe Vlastník dluhopisü postupem podle ð1. 13 tëchto Emisních podmínek svolat Schúzi a/nebo
postupem podle ðlánku 9.4.3 navrhnout, aby Schüze rozhodla o piedðasném splacení Dluhopisú

(,,Rozhodnutí

o pÍedõasném splacení") tëch Vlastníkri dluhopisri, kteií

postupem souhlasit, a Emitent
Emisních podmínek.

budou

s

takov¡fm

je povinen takové Dluhopisy splatit v souladu s ð1. 10.2 tëchto

Pro vylouðení pochybností, Restrukturalizace dle ð1.9.2 nepiedstavuje Piípad neplnëní povinností
a dluhü.

10.2 Spurnosr pñ.noðrslrÉ spLATNicH Dr,uHoprsû
Právo na piedðasné splacení Dluhopisri, jichZ se Rozhodnutí o piedðasném splacení tykâ, vznikët
Oprávnèné osobè k poslednímu Pracovnímu dni v mésíci následujícím po mèsíci, ve kterém o
nëm Schùze rozhodla (,,Den pÍedðasné splatnosti"),ledaùe by do Dne piedðasné splatnosti byl
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piísluSn¡i Piípad neplnëní dluhri a povinností odstranën nebo pÍísluSné Rozhodnutí o pÍedðasném
splacení Schùzí zruSeno.
10.3

DalSÍ poDMÍNKy pÈ.nnðtsxÉHo spLAcExÍ Dr,uuoprsû
Zaplacením Úhrady stanovené dle ð1. 7.5 tèchto Emisních podmínek se má jmenovitá hodnota
piedðasnè splatn¡fch Dluhopisü podle ð1. 10 za splacenou.
Pro pÌedðasné splacení Dluhopisti podle ð1. 10
Emisních podmínek.

11.

se

jinak pÍiméiené pouZijí ustanovení

ð1. 8 téchto

PROMLðENÍ
Práva spojená s Dluhopisy se promlðují uplynutím

l0

(deseti) let ode dne, kdy mohla byt

uplatnðna poprvé.

12.

ADMINISTNÁTON

t2.t Annnnrsrn,(ToR

A

UnðsxÁ pRovozovNA

Administrátorje uveden v ð1. I tðchto Emisních podmínek.
Urðená provozovna je na adrese uvedené v ð1. I tëchto Emisních podmínek.
12.2

Dnl,SÍ A JINÍ Aolrrxrsrru(ToR A JrNÁ URðENÁ pRovozovN¡

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dal5ího Administrátora a urðit jinou
nebo dal5í Urðenou provozovnu, popiípadè urðit dalSí obstaravatele plateb. Jmenování jiného
nebo dal5ího Administriúora nesmí byt v období mezi 90. (devadesáffm) dnem pied dnem
splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisu a 30. (úicâtym) dnem po dni splatnosti jmenovité
hodnoty Dluhopisu.
Oznâmení o zmènë Administrátora nebo Urðené provozovny nebo o urðení dal5ích obstaravatelü
plateb Emitent zpiístupní Vlastníkrhm dluhopistr stejnym zpúsobem, jakym byly zpiístupnèny t¡rto

Emisní podmínky.
12.3

Vzun

AnnnnrsrnÁToRA K VLAsTNÍKûvr nlunoprsû

PÍi vykonu ðinností podle Smlouvy s

administrátorem jedná Administrátor

jako

zástupce

Emitenta. Administrátor za povinnosti a dluhy Emitenta plynoucí z Dluhopisù neruðí a anijejinak
nezaji5t'uje a není v Ládném právním vztahu s Vlastníky dluhopisú nebo Oprávnèn¡fmi osobami,
není-live Smlouvé s administrátorem nebo v zátkoné uvedeno jinak.
13.

scHÛzn vLAsrNÍKÛ DLUHoprsû, znnÈNy EMrsNÍcH poDMÍNEK

13.1

PûsosNosr A svot,ÁNi scHûzE Vr,asrxÍxû DLUHoprsú
13.

1.

1

Právo svolat schúzi Vlastníkù dluhopisù

Emitent nebo Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisü mohou svolat Schúzi,
spoleðn¡fch zálmech Vlastníkú dluhopisù, a to v
souladu s Emisními podmínkami.

je-li to tieba k rozhodnutí o

Náklady na organizaci a svolání Schúze hradí svolavatel, nestanoví-li právní
piedpisy nðco jiného.
Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisü, je povinen
v nezbytném ðasovém pÍedstihu, nejpozdéji vðak 20 (dvacet) dnù pied zamy5len¡fm

konáním Schùze doruðit Emitentovi oznâmenim adresovan¡im k rukám
Administrátora na adresu Urðené provozovny oznâmení o konání Schüze tak, aby
mohlo dojít bez zbyteðného prodlení kjeho uveiejnéní (viz ð1. 13.1.3

s

pÍihlédnutím ke zpúsobu uveíejñování podle ð1. 1 4) (pro vylouðení pochybností se
uvádí, Ze v takovém pÍípadë Emitent ani Administrátor nebude povinn¡i jakkoli
zkoumat náleZitosti takového oznâmení a nebude jakkoli odpovëdny za obsah
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takového oznâmeni), a souðasnè (a) doruðit Emitentovi oznámením adresovanym
k rukám Administrátora na adresu Urðené provozovny Zádost o obstarání dokladu
o poðtu vSech Dluhopisú opravñujících k úðasti na jím, resp. jimi, svolávané
Schùzi, tj. vypisu z piíslu5né evidence Emise, a (b) tam, kde toje relevantní, uhradit
Emitentovi nebo Administrátorovi záúohu na náklady související s jeho sluZbami
ve vztahu ke Schùzi (zejm. obstarání vypisu z pÍíslu5né evidence).
R¿¿n¿ a vðasné doruðení ãádosti dle qf5e uvedeného bodu (a) a úhrada záúohy na
náklady dle bodu (b) vj3ejsou pÍedpokladem pro platné svolání Schùze.
13.1.2

Schrize svolávaná Emitentem

Emitent

je povinen neprodlenë svolat Schüzi v piípadech uveden¡ich niLe v tomto

ð1. 13.1 .2 (a) aL (e), v piípadech uvedenych v ð1. 9.4.2

a9.4.3 a dal5ích piípadech

stanovenych právn ím i pfedpi sy (,,Zmény zâsadní povahy")

(a)

:

návrh zmëny nebo zmén Emisních podmínek, pokud se souhlas Schüze ke
zmèné Emisních podmínek vyiaduie podle právních piedpisú;

(b) návrh na piemënu Emitenta;
(c) návrh na uzaviení smlouvy, na jejímù zá./rladé dochâzi k

dispozici

s obchodním závodem nebo jeho éásti, bez ohledu na to, kterou smluvní

stranou Emitent je, za pÍedpokladu,
splacení Dluhopisu;

ie

múte b¡it ohroZeno iádné a vðasné

(d) je-li

Emitent v prodlení s uspokojenímpráx spojen¡fch s Dluhopisy déle nei'7
(sedm) kalendáiních dnù ode dne, kdy právo mohlo byt uplatnèno;

(e)

návrh na zmënu stanov Emitenta, vyjma zmén, které nastávají ze zátkona nebo
nazátkladé zátkona.

Pro vylouðení pochybností, Emitent není povinen svolat Schüzi
Restrukturalizace dle

ë1.

v

piípadë

9.2.

Emitent múZe svolat Schùzi, navrhuje-li spoleðny postup v píípadë, kdy by dle
mínëní Emitenta mohlo dojít nebo do5lo ke kterémukoli PÍípadu neplnèní
povinností a dluhü.

Emitent mtiZe svolat Schüzi, pokud hodlá získat souhlas Schùze v pÍípadech
stanoven¡y'ch v ð1. 9.1 a 9.3 tëchto Emisních podmínek.
13.1 .3

Oznátmení o svolání Schtize
Oznâtmeni o svolání Schüze

je Emitent povinen oznëtmitzpüsobem uvedenym v ð1.

14 tðchto Emisních podmínek, a to nejpozdéji 15 (patnáct) kalendáfních dnú pÍede
dnem konání Schrize.

Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisù nebo Vlastníci dluhopisú, jsou povinni
oznâmení o svolání Schùze podle ð1. 13.1.1 tèchto Emisních podmínek ve stejné
lhúté doruðit Emitentovi.
Oznâmenío svolání Schùze musí obsahovat alespoñ (a) obchodní firmu, registraðní
ðíslo a sídlo Emitenta, (b) oznaóení Dluhopisù v rozsahu minimálnè nâzev
Dluhopisu a Datum emise, (c) místo, datum a hodinu konání Schüze (místo, datum
a hodina konání Schúze musí b¡it urðeny tak, aby co nejméné omezovaly moZnost

Vlastníkti Dluhopisu úðastnit se Schüze), (d) program jednání Schùze a, je-li
navrhována zména ve smyslu ð1. 13.1 .2 téchto Emisních podmínek téL náwrh
takové zmény ajeho zdtivodnëní a (e) den, ktery je Rozhodnym dnem pro úðast na
Schúzi.
Schùzeje oprávnéna rozhodovat pouze o náxrzích usnesení uvedenych v oznámení
o jejím svolání. Rozhodování o nâvrzích usnesení, které nebyly uvedeny na
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programu Schùze v oznâmení ojejím svolání, je pÍípustné, pouzejsou-lina Schúzi
pïítomni v5ichni Vlastníci dluhopisü, kteií jsou oprávnëni na této Schúzi hlasovat.

Pokud odpadne dúvod pro svolání Schùze, bude odvolána stejn¡fm zpúsobem,
a to nejpozdèji 7 (sedm) kalendáÌních dnfi pÍed datem jejího

jakfm byla svolána,
konání.

Probíhá-li reorganizace nebo jiné srovnatelné ie5ení úpadku Emitenta, Emitent
nemusí Schúzi svolat.

13.2 Osonv opRÁvNÉNÉ úcrsrnm

sE scHûzE A HLASovAT NA NÍ,

úðasr DALSÍcH osoB

13.2.1 Osoby oprávnëné úðastnit se Schúze a hlasovat na ní, Rozhodny den pro úðast na
Schüzi

Schüzeje oprávnën se úðastnit a hlasovat na ní pouze

(a)

(b)

Vlastník dluhopisu, kterj je evidován jako Vlastník dluhopisu v Seznamu
vlastníkù ke konci dne, kterl¡i o 7 (sedm) kalendáÍních dnri pÍedchází den
konání pÍíslu5né Schüze (,,Rozhodnf den pro úðast na Schrizi");
osoba, která se prokáZe jako zmocnënec Vlastníka dluhopisu podle písm. (a)

pro úðely této Schüze; nebo

(c)

osoba, kterâprokáLe potvrzením od osoby, na

jejími úðtu byl piíslu5ny poðet

Dluhopisú evidován v evidenci Centrálního depozitáie v Rozhodny den pro
Ze je Vlastníkem dluhopisù a tyto jsou evidovány na úðtu prvé
uvedené osoby z dúvodujejich správy takovou osobou.
úðast na schüzi,

K pÍevodúm Dluhopisú uskuteðnénym po Rozhodném dni pro úõast na Schúzi
nepÍihlíZí.

se

13.2.2 Hlasovací právo
KaLd! Vlastník dluhopisú má tolik hlasù, kolik odpovídá poméru mezi jmenovitou

Ïffi :i:i:$",:Tåy:,j;n.;.*:T';i',ÏJ:lïJ?ff ilïii,"ÏTÍ'i:"äïl

na schùzi.

K

Dluhopisüm ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro úðast na schüzi,
které nezanikly zrozhodnutí Emitenta ve smyslu ð1. 7.3 tëchto Emisních podmínek,
se pro úðely Schúze nepÍihlíZí.
Rozhoduje-li Schrize o odvolání Spoleðného zirstupce (ak je definovan¡f níZe) dle
ð1. 13.3.3 tëchto Emisních podmínek, nemüZe Spoleðn¡i zástupce vykonávat
hlasovací právo s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasy se nezapoð,ítáxají do
celkového poðtu hlasù pro úðely usná5eníschopnosti Schrize.

13.2.3 Úðast dal5ích osob na Schüzi

je povinen

se úðastnit Emitent a déie jsou oprávnèni úðastnit se Schùze
zástupci Administrátora, Spoleðny zástupce (ak je definovan¡i níZe) (není-li jinak
Schùze

osobou oprávnènou k úðasti na Schúzi) a hosté piiztraní Emitentem a/nebo
Administrátorem. Schúze se dále úðastní osoby zaji5t'ující prubëh této Schfize
(napi. pÍedseda schüze, zapisovatel, notáÍ apod.).

13.3 PnûnÈH ScHûzn, RozHoDovÁNÍ Scuûzn
13.3.1 Usná5eníschopnost
Schüze je usnáSeníschopná, pokud se jí úðastní Vlastníci dluhopisti (oprávnëní v
souladu s ö1. 13.2 téchto Emisních podmínek hlasovat), jejichZ jmenovitá hodnota
pÍedstavuje více neZ 82Yo celkové jmenovité hodnoty vydanych a dosud

nesplacenych

ði nezru5enfch

Dluhopisü. PÍed zahájením Schùze posk¡ne
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svolavatel informaci o poðtu v5ech Dluhopisù, jejichZ vlastnícijsou oprávnéni

se

Schüze úðastnit a hlasovat na ní.

13.3.2 PÍedseda Schrize
Schùzi svolané Emitentem piedsedá pÍedseda jmenovany Emitentem. Schüzi
svolané Vlastníkem dluhopisu nebo Vlastníky dluhopisú piedsedá pÍedseda
zvoleny prostou vët3inou pÍítomn¡ich Vlastníkú dluhopisri, s nimiZ je spojeno
právo na pÍíslu5né Schüzi hlasovat, pÍiðemZ do zvolení piedsedy pÍedsedá Schúzi
osoba urðená svolavatelem.

13.3.3 Spoleðny zástupce
Schùze múZe usnesením

zástupce a povéÍit
zástupce").

jej

zvolit frzickou nebo právnickou osobu za spoleðného
ðinnostmi podle zákona o dluhopisech (,,Spoleõnf

Spoleðného zéntupce müZe Schúze odvolat stejnym zpüsobem,

jakfm byl zvolen,

nebo zvolit jiného Spoleðného zárstupce, piiðemå zvolení nového Spoleðného
zástupce má vriði dosavadnímu Spoleönému zástupci úðinky jeho odvolání (nebylli odvolán samostatn¡y'm usnesením Schùze).
Usnesení Schùze stanoví, v jakém rozsahu
úkony jménem Vlastníkù Dluhopisú.

je

Spoleðny zástupce oprávnén ðinit

13.3.4 Rozhodování Schüze
Schüze o pÍedloZenych otéakâch rozhoduje formou usnesení.

K piijetí usnesení je zapofrebí souhlas alespoñ 80 % hlasú pÍítomn¡fch Vlastníkù
dluhopisü, s nimiZ je v souladu s ð1. 13.2 tèchto Emisních podmínek spojeno
hlasovací právo.

13.3.5 Odroðení Schùze

a náhradní Schüze

Pokud béhem jedné hodiny od stanoveného zaéâtku Schrize není tato Schúze
usnáSeníschopná, pak bude taková Schùze bez dal5ího rozpu5téna. Tím není
dotðeno právo Emitenta nebo Vlastníkú dluhopisù svolat Schúzi novou, a to
v souladu s témito Emisními podmínkami.
Pokud byla Schûze svolána zaúéelem rozhodnutí o zmènë Emisních podmínek a
pokud bëhem jedné hodiny od stanoveného zaéáúku Schüze není tato Schúze
usnáSeníschopná, pak bude taková Schùze bez dal3ího rozpuðtèna. Je-li to nadále
potiebné, svolavatel svolá náhradní Schüzi tak, aby se konala do 6 (Sesti) lfdnù
ode dne, na kteqf byla svolána púvodní Schùze. Konání náhradní Schúze
s nezmènën¡fm programem jednání se oznâmí Vlastníkúm dluhopisü nejpozdèji do
15 (patnácti) dnü ode dne, na ktery byla svolánaptivodní Schüze.

Náhradní Schúzeje schopna
tèchto Emisních podmínek.

13.4 NÉrrnnÁ

DALSÍ pRÁvA

se usnáSet bez ohledu na

podmínky uvedené v

ð1. 13.3

Vr,¡,srNÍrú DLUHoprsû

13.4.1 Zmény emisních podmínek
Pro vylouðení pochybností, souhlas Schrize vlastníkü se nevyZaduje (a) ke zmënë
Emisních podmínek piímo vyvolané zmènou právní úpravy, (b) ke zmënè
Emisních podmínek, která se neQfká postavení nebo zájmù Vlastníkú dluhopisü,
nebo (c) v pÍípadé, Le ùâdny z vydanych Dluhopisü není ve vlastnictví osoby
odliSné od Emitenta.

Emitent bez zbyteéného odkladu po jakékoliv zménë Emisních podmínek
zpÍístupní investorüm zptisobem, kterym byly zpiístupnëny Emisní podmínky, tuto
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zmënu Emisních podmínek a úplné znèní Emisních podmínek po provedené
zmënè.

Investor, kte4i pÍed zpÍístupnéním zmény Emisních podmínek, ke které se
vyiaduje piedchozí souhlas Schüze vlastníkù, souhlasil s koupí nebo s upsáním
Dluhopisu a k tomuto Dluhopisu je5të nenabyl vlastnické právo, je oprávnën od
koupð nebo upsání odstoupit ve lhùtë 5 (péti) pracovních dnù poté, co je
zpiístupnéna zména Emisních podmínek.

13.4.2 Dùsledek hlasování proti nðkterym usnesením Schùze
JestliZe Schüze souhlasila se Zmënami zá,sadní povahy nebo zmënou Development

plánu nebo Zménou ocenëní, pak osoba, která byla jako Vlastník dluhopisú
oprávnéna k úðasti a hlasování na Schüzi podle ð1. 13.2 tèchto Emisních podmínek
a podle zápisu z této Schúze hlasovala na Schúzi proti návrhu usnesení Schùze
nebo se pÌísluðné Schúze nezúðastnila (,,i,adatel"), mûùe do 30 (tiiceti) dnú od
uveiejnðní usnesení pÍíslu5né Schùze poäadovat vyplacení Dluhopisú, jichZ byla
vlastníkem k Rozhodnému dni pro úðast na Schüzi a které od takového okamZiku

nezcizila.

Toto právo musi äadatel uplatnit do 30 (tÍiceti) dnú od uveiejnéní takového
usnesení Schùze písemnym oznámením (,,Zádost") urðen¡fm Emitentovi a
doruðenym Administrátorovi na adresu Urðené provozovny, jinak zanikâ.
V¡i5e uvedené ðástky se stávají splatnymi 30 (tÍicet) dnú po dni, kdy bylaäâdost
doruðena Administrátorovi (takov¡y' den, vedle jin¡fch dnù takto oznaðen¡ich v
téchto Emisních podmínkách, také,,I)en pÍedðasné splatnosti dluhopisú").
Pro vypoðet hodnoty piedðasnè splatn¡fch Dluhopisri podle ð1. 13.4.2 se piiméienë
pouZije ustanovení ð1. 7.5 tèchto Emisních podmínek.

Pro piedðasné splacení Dluhopisri podle ð1. 13.4.2 se jinak pÌimëienð pouZijí
ustanovení ð1. 8 tðchto Emisních podmínek.
Uvedené právo má téù.prâvní nástupce äadatele.

13.4.3 Usnesení o pÍedðasné splatnosti Dluhopisri naiâdost Vlastníkù dluhopisri
Pokud je na poiadu jednání Schüze kterákoli ze zâleíitostí uveden¡fch v ð1. 13.1 .2
téchto Emisních podmínek, vyjma 13.1.2 (a) a Schüze s takovymi zmènami zásadní
povahy nesouhlasí, pak múZe Schúze i nad rámec poÍadu jednání rozhodnout o
tom,ùe pokud bude Emitent postupovat v rozporu s usnesením Schùze, je povinen

pÍedðasnð splatit Dluhopisy tèm Vlastníküm dluhopisü,

kteií o to poiâdají

(,,Zadatel").

Toto právo äadatel múZe uplatnit písemn¡fm oznámenim (,,i,âdost") urðen¡im
Emitentovi a doruðenym Administrátorovi na adresu Urðené provozovny ve lhritë
nejpozdëji do 30 (tÍiceti) dnú po poru5ení povinnosti Emitenta postupovat
v souladu s usnesením Schùze, na poÍadu jednání, které byla kterákoli ze
záileíitostí uveden¡fch v ó1.13.1.2 (b) aZ (e) téchto Emisních podmínek.
V¡f5e uvedené õástky se stávají splatnymi 30 (tÍicet) dntî po dni, kdy bylaäâdost
doruðena Administrátorovi (takov¡i den, vedle jinych dnü takto oznaðen¡ich v
tèchto Emisních podmínkách, také,,Den pÍedõasné splatnosti dluhopisü").

Zaplacením Úhrady stanovené dle ð1. 7.5 tëchto Emisních podmínek se má
jmenovitá hodnota piedðasné splatnych Dluhopisti podle ð1. 13.4.3 za splacenou.

Pro pÍedðasné splacení Dluhopisfi podle ð1. 13.4.3 se jinak pÍimèÍenë pouZijí
ustanovení ð1. 8 tèchto Emisních podmínek.
13.4.4 NáleZitosti i.âdosti
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Y äâdostijenutno

uvést poðetkusù Dluhopisü, ojejichä splaceníLadatel v souladu
s tímto ölánkem Ládâ, a ðíslo majetkového úðtu, kód, nâzev a adresu úðastníka
CDCP, prostiednicfvím kterého jsou Dluhopisy d9eny. Zâdostmusí b¡it písemná,
podepsaná osobami oprávnènymijednat jménem Zadatele, pÍiõemZ jejich podpisy
musí b¡it úiedné ovèÍeny.

Í,adatel musí ve stejné lhútè doruðit do Urðené provozovny i ve5keré dokumenty
poZadované pro provedenívi,platy podle ð1. 8 téchto Emisních podmínek.
13.4.5 Zâpiszjednání Schùze

O jednání Schüze poÍizuje svolavatel, sám nebo prostÍednictvím jím povèiené
osoby, do 30 (tiiceti) dnü od dne konání Schùze zátpis, ve kterém uvede záwéry
Schùze, zejména usnesení, která taková Schüze piijala.

Pokud svolavatelem Schüze je Vlastník dluhopisü nebo Vlastníci dluhopisri, pak
musí b¡it záryis ze Schùze doruðen nejpozdëji ve lhùtë do 30 (tiiceti) dnù od dne

konání Schùze rovnëZ Emitentovi oznámením adresovan¡f'm k

rukám

Administrátora na adresu Urðené provozovny.
V5echna rozhodnutí Schùze, která musí byt uveÍejnëna, musí byt doruðena v
potiebném ðasovém pÍedstihu stanoveném Emitentem tak, aby mohla byt dodrZena

lhrita stanovená právními piedpisy a tëmito Emisními podmínkami pro jejich
uveiejnèní.
Zëryis ze Schúze
Zâpis ze Schùze

je Emitent povinen uschovat do doby promlðení práw z Dluhopisú.
je k dispozici k nahlédnutí Vlastníküm dluhopisú v béùné pracovní

dobé v Urðené provozovné.

Emitent je povinen ve lhùté do 30 (tiiceti) dnú ode dne konání Schùze uveiejnit
v5echna rozhodnutí Schüze, a to zpùsobem stanovenym v ð1. 14 téchto Emisních
podmínek.
Pokud Schúze projednávala usnesení o Zmëné zá"sadni povahy uvedené v ë1. 13.1.2
(a) aí: (e) tëchto Emisních podmínek, musí b¡it o úðasti na Schüzi a o rozhodnutí
Schùze poiízen notáisk¡f zápis. Pro piípad, Ze Schùze takové usnesení pÍijala, musí
byt v notáiském zápise uvedenajména tëch osob oprávnènych k úðasti na Schùzi,
které platnè hlasovaly pro piijetí takového usnesení, a poðty kustr Dluhopisü, které
t¡rto osoby vlastnily k rozhodnému dni pro úðast na Schùzi.

14.

OZNAMENI
Oznâmení o konání Schùze ajakékoliv jiné oznámení Vlastníkùm dluhopisri bude platné a úðinné,
pokud bude vyhotoveno v ðeském jazyce a uveÍejnéno na webové stránce Emitenta uvedené v ð1.
I tðchto Emisních podmínek.

Informace tykající se vykonu práv Vlastníkù dluhopisú mohou byt Vlastníküm dluhopisü
poskytovány elektronickymi prostiedky. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních
pÍedpisü ði t¡rto Emisní podmínky pro zpiístupnëní nebo uveiejnéní nðkterého z oznâmeni podle

jiny

zpùsob, bude takové oznâmení povaZováno za platné
jeho
zpÍístupnëním nebo uveÍejnèním piedepsan¡im pÍíslu5n¡fm
zpÍístupnéné nebo uveiejnëné

tèchto Emisních podmínek

právním pÍedpisem. V piípadè, Ze bude nëkteré oznámení zpiístupñováno nebo uveiejñováno
více zpùsoby, bude se za datum takového oznítmenípovaiovat datumjeho prvního zpÍístupnëní
ði uveiejnéní.

Tyto Emisní podmínky byly podle zátkona o dluhopisech bezplatnë zpÍístupnëny nabyvatelùm
Dluhopisrî v sídle Emitenta a v Urõené provozovné na nosiði informací, kterlf investorùm
umoZñuje reprodukci Emisních podmínek v nezmënëné podobë a uchování Emisních podmínek
tak, aby mohly bytvyuíívátny alespoñ do data splatnosti Dluhopisti a na webové stránce Emitenta
a Administrátora uvedené v ð1.

I

tëchto Emisních podmínek.
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JestliZe o to Vlastník dluhopisú poùâdâ, musí mu Emitent poskytnout bezúplatné jeden vytisk
aktuálních Emisních podmínek.

15.

ZDANÈNÍ V'fIVOSU Z DLUHOPISÛ
Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisù budou provádëny bez srâLky daní, pÍípadné poplatkû,
jakéhokoli druhu, ledaLe taková srâLka daní nebo poplatkü bude vyZadovâna piíslu5n¡fmi
právními pÍedpisy úðinn¡fmi ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srâLka daní nebo
poplatkú vyíadovátna piíslu5n¡imi právními piedpisy úðinnymi ke dni takové platby, nebude
Emitent povinen hradit Vlastníküm Dluhopisü Lâdné dalíí ðástky jako náhradu téchto sráZek daní
nebo poplatkü.

Budoucím vlastníkùm Dluhopisù se doporuðuj e, aby se poradili se svymi právními a dañov¡fmi
poradci o dañoqfch, popf. devizovè právních dùsledcích koupë, prodeje a drLení Dluhopisü a
piijímání plateb z Dluhopisú podle dañoqfch a devizovych pÍedpisri platnych v Kyperské
republice av zemích,jejichZ jsou rezidenty (iné jako Kyperská republika), jakoíi v zemích, v
nichZ qfnosy z drLení a prodeje Dluhopisú mohou bytzdanény.
Následující struðné shrnutí zdaitovâni V¡fnosu v Kyperské republice, které vycházízejménaze
zâkona o daních z pÍíjmù Kyperské republiky 118(I)12002 (qisledné zdanéní také jako ,,dañ
z pÍíjmu"), v platném znéní a zâkona o mimoiádném pÍíspèvku na ochranu republiky
ll7(I)12002 (qfsledné zdanéní téL jako ,,dañ na ochranu"), v platném znéní a souvisejících
právních pÍedpisù úðinnych k datu vyhotovení tëchto Emisních podmínek, jakoZ i z obvyklého
v¡fkladu tëchto zákonri a dal5ích pÍedpisú uplatñovaného správními úÍady Kyperské republiky a

jinfmi státními orgány,

znâmého Emitentovi k datu vyhotovení tèchto Emisních podmínek.
Veõkeré informace uvedené níZe se mohou mënit v závislosti na zménách v piíslu5nych právních
piedpisech, které mohou nastat po tomto datu, nebo ve v¡fkladu tëchto právních piedpisù, kte4f
mùZe byt po tomto datu uplatñován.

V¡inos vyplácenf fyzické osobë, která je dañovym rezidentem Kyperské republiky, podlóhá dani
na ochranu u zdroje (tj. zadrLené Emitentem pÍi vyplatë V¡inosu). Sazba této dané na ochranu k
datu vyhotovení tëchto Emisních podmínek je 30%.

je dañoqfm rezidentem Kyperské republiky,
piíjem nebo pasívní pÍíjem následovné:

Zdanëní V¡fnosu vyplaceny právnické osobè, která
se bude odvíjet podle toho, zdali pújde o aktívní

o

Pokud piiiem z V¡inosu u Vlastníka dluhopisri, ktery ie dañov¡fm residentem Kyperské
republiky, nevzniká na zátkladë béLnych ðinností anebo není pevné spjaty s bëZnymi
podnikatelsk¡fmi ðinnostmi Vlastníka dluhopisù (kai:dy vlastník bude hodnocen zvlá5t'),
potom takovy piíjem bude povaZovân za pasívní. V¡inos bude podléhat daní na ochranu ve
vyéce 30o/o u zdroje (tj. zadräené Emitentem pii vjplatë Vynosu).

o

Pokud piiiem z Vlfnosu u Vlastníka dluhopisri, kterj je dañovym residentem Kyperské
republik, vznikâ na zâkladé béLnych ðinností anebo je pevnë spjaty s béZnymi
podnikatelsk¡imi ðinnostmi Vlastníka dluhopisri (kaídy vlastník bude hodnocen zvlá5t'),
potom takovy pÍíjem bude povaZovëtn za obchodní ðinnost. Vynos bude podléhat dani z
pÌíjmu, která k datu vyhotovení tëchto Emisních podmínek je l2,5yo.

Kyperská republika neukládá iâdnou sráZkovou dañ na vyplacené úroky (Vfnos) právnické osobè
nebo fuzické osobé, která není dañovym rezidentem Kyperské republiky. Také v piípadè, Ze
Vlastník dluhopisú není dañov¡im residentem v jiném ðlenském státu Evropské unie nebo dal5ího
státu tvoiící Evropsk¡f hospodáÍsk¡f prostor, nebo tÍetího státu nebo jurisdikce, se kterou má
Kyperská republika uzavÍenou platnou a úöinnou mezinárodní smlouvu o zamezení a lylouðení
dvojího zdanénívSech moZnych druhù pÍíjmü, platnou a úðinnou smlouvu nebo dohodu o vymëné
informaci v dañovych záúeíitostech pro oblast daní z piíjmu nebo které jsou smluvními stranami
mnohostranné mezinârodní smlouvy obsahující ustanovení o vlimènè dañov¡fch informací v
oblasti daní z pÍíjmú, která je pro në a pro Kyperskou republiku záxaznár, se Lâdnâ sráZková dañ
nebude uplatñovat.
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16.

ROZHODNÉ PNÁVO, JAZYKA ROZHODOVÁNÍ SPORÛ

Pri¡a a povinnosti vypl¡ivající z Dluhopisü se budou iídit a vykládat v souladu s právními
pÍedpisy ðeské republiky.
Emisní podmínky mohou b¡ft pÍeloZeny do dal5ích jarykú. V takovém piípadë, dojde-li k rozporu
mezi rinnymi jazykov¡imi verzemi, bude rozhodující verze ðeská.
V5echny pÍípadné spory mezi Emitentem, Vlastníky dluhopisü a Oprávnènymi osobami, které
vzniknou na zâkladé nebo v souvislosti s emisí Dluhopisú, vðetnð sporti t'-fkajících se téchto
Emisních podmínek, budou s koneðnou platností ie5eny vëcné a místné pÍíslu3n¡fmi ðesk¡fmi
soudy.

Pro takoqi piípad bude dána místní piíslu5nost Obvodnímu soudu pro Prahu 1, je-li dána v
konkrétním piípadé vðcná pÍíslu5nost okresního soudu, a Mëstskému soudu v Praze,je-li dána v
konkrétním pÍípadè vëcná pÍísluSnost krajského soudu, nestanoví-li zvláStní právní pÍedpisjinak.

17.

DALSÍUJEDNÁNÍ
Vlastníci dluhopisù na sebe pÍebírají nebezpeðí zmény okolností-

PiipouStí-li v tèchto Emisních podmínkách pouZity vyraz
pochybnostech k tíZi toho, kdo vyrazu pouZiljako první.

rtnnf qfklad,

nevyloZí se v

Obecné ani zvláðtní zvyklosti nemají pÍednost pÍed ustanoveními právních piedpisü, která nemají
donucující charakter.

Tyto Emisní podmínky a Smlouva
z nich se posuzuje samostatnè.

Emitent souhlasí

s

s administrátorem nejsou

smlouvami na sobë zâvislymiakaLdát

vydáním téchto Emisních podmínek.

Datum: 18.12.2015
republika

Podpis:

$

Jméno: Boris Krehel'

Jméno: Michal

Funkce: piedseda správní rady

Funkce: ðlen správní rady
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B.R.Z.l0lrl2Ols
Die Echtheit der vorstehenden Unterschriften des Herrn Boris KREHEL,

geboren am siebzehnten Marz

eintausendneunhunderteinundsiebzig

(17.03.1971), SK 82103 Bratislava, Sveta Vincenta 584912, und des Herrn

Michal FRESSER, geboren am siebenten März

eintausendneunhundertacht-

undachtzig (07.03.1988), SK 85110 Bratislava, Na hradzi 187157, wird hiemit
bestätigt.

Hainburg an der Donau, am achtzehnten Dezember zweitausendfünfzehn
(18.12.201s)
Legalisierungsgebühr von

Euro 14,30 entrichtet.
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