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II. SÚHRN
Nižšie uvedený súhrn spĺňa požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2017/1129 zo
14.júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí
na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej ako "Nariadenie o
prospekte"), Delegovaného nariadenia Komisie (ES) č. 2019/980, z 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie
a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí
na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (ďalej
len "Delegované nariadenie o prospekte č. 2019/980") a Delegovaného nariadenia komisie (EÚ)
2019/979, zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/1129, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kľúčových finančných informácií v
súhrne prospektu, uverejnenia a klasifikácie prospektov, inzerátov na cenné papiere, dodatkov k
prospektu a notifikačného portálu, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č.
382/2014 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301 (ďalej len "Delegované nariadenie o
prospekte č. 2019/979" a spolu s Delegovaným nariadením o prospekte č. 2019/980 ďalej len
„Delegované nariadenia o prospekte“), vrátane požiadaviek na obsah uvedených v Prílohe 6 a 14
Delegovaného nariadenia o prospekte č. 2019/980. Súhrn pozostáva zo štyroch oddielov A až D.
1.

Oddiel A – úvod a upozornenie

Upozornenia

Tento súhrn by mal byť chápaný ako úvod prospektu. Akékoľvek rozhodnutie
investovať do cenných papierov by malo byť založené na tom, že investor posúdi
prospekt ako celok. Investor musí brať do úvahy, že v prípade investovania by mohol
stratiť všetok investovaný kapitál, ak Emitent nesplní svoj záväzok splatiť menovitú
hodnotu Dlhopisov. V prípade, že je na súde vznesený nárok na základe údajov
uvedených v prospekte, môže byť žalujúcemu investorovi podľa vnútroštátnych
právnych predpisov členských štátov uložená povinnosť uhradiť náklady na preklad
prospektu pred zahájením súdneho konania. Občianskoprávnu zodpovednosť majú
len osoby, ktoré predložili súhrn vrátane jeho prekladu, ale len v prípade, keď je
súhrn zavádzajúci, nepresný alebo v rozpore s ostatnými časťami prospektu, alebo
ak neposkytuje v spojení s ostatnými časťami prospektu kľúčové informácie, ktoré
majú investorom pomôcť pri rozhodovaní o tom, či investovať do takýchto cenných
papierov. Osobou zodpovednou za údaje uvedené v prospekte je Emitent –
spoločnosť FelixInvest, a.s., so sídlom Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, Česká
republika, IČ 06346511, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom
v Brne, pod sp. zn. B 8064, menom ktorej koná predseda predstavenstva, pán Mgr.
David Šeich.

Názov a ISIN
cenných
papierov

Dlhopis FelixInvest 2021 II, ISIN: SK4000019782

Totožnosť a
Emitentom Dlhopisov je spoločnosť FelixInvest, a.s., so sídlom Purkyňova 648/125,
kontaktné údaje 612 00 Brno, Česká republika, IČ 06346511, zapísaná v obchodnom registri
Emitenta
vedenom Krajským súdom v Brne, pod sp. zn. B 8064. LEI identifikátor:
vrátane LEI
097900CAKA0000006086.
Kontaktné údaje: Email: office@felixinvest.cz; tel.č. +420 539 050 600
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Totožnosť a
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
kontaktné údaje Tel. č.: +421 25787 1111
príslušného
orgánu, ktorý
schvaľuje
Prospekt
Dátum
schválenia
Prospektu
2.

Tento prospekt bol schválený Národnou bankou Slovenska dňa 7.10.2021 a je
platný odo dňa 7.10.2021 do dňa 6.10.2022.

Oddiel B – Kľúčové informácie o Emitentovi
2.1.

Pododdiel B1 – Emitent Dlhopisov

Sídlo a právna
forma, LEI,
právo,
podľa ktorého
vykonáva
činnosť,
a krajina
registrácie
Emitenta

Emitent má sídlo na adrese Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, Česká republika.
Právnou formou Emitenta je akciová spoločnosť. LEI identifikátor:
097900CAKA0000006086.

Hlavné činnosti
Emitenta

Predmetom podnikania Emitenta je prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových
priestorov a správa vlastného majetku. Emitent plánuje realizovať investičnú
výstavbu nehnuteľností, obchodovať s komerčnými nehnuteľnosťami,
nehnuteľnosťami určenými na bývanie ako aj pozemkami určenými pre výstavbu.
Emitent bude nadobúdať obchodné podiely v spoločnostiach realizujúcich
investičnú výstavbu, vlastniť nehnuteľnosti a pozemky určené pre výstavbu. Túto
činnosť chce Emitent vykonávať aj prostredníctvom na to v budúcnosti založených
projektových dcérskych spoločností. Ako doplnkovú činnosť má Emitent v úmysle
obchodovať s pohľadávkami zabezpečenými hnuteľnými vecami.

Hlavní akcionári
Emitenta
a informácie o
tom, kým je
priamo alebo
nepriamo
vlastnený
alebo ovládaný

Emitent má jedného akcionára, a to Mgr. Davida Šeicha, trvalo bytom Štefánikova
652, 664 61 Rajhrad, ktorý drží akcie zodpovedajúce 100 % podielu na základnom
imaní a 100 % podielu na hlasovacích právach v spoločnosti.

Hlavní výkonní
riaditelia/štatut
árne
Orgány
Emitenta

Štatutárnym orgánom Emitenta je predstavenstvo. Predseda predstavenstva koná
za Emitenta samostatne. Funkciu predsedu predstavenstva zastáva Mgr. David
Šeich.
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Emitent bol založený a riadi sa právom Českej Republiky, najmä zákonom č. 90/2012
Zb., o obchodných korporáciách a družstvách, zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky
zákonník, zákonom č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon), zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmu, zákonom č. 235/2004 Zb., o
dani z pridanej hodnoty, zákonom č. 280/2009 Zb., daňový poriadok, zákonom č.
563/1991 Zb., o účtovníctve a ďalšími, pri rešpektovaní všetkých ostatných
relevantných zákonov Českej republiky.
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Audítor
Emitenta
2.2.
Finančné
informácie
Emitenta

BK AUDIT spol. s r.o., IČ: 645 73 354, so sídlom Dvorecká 1165/1, Podolí, 147 00
Praha 4, Česká republika
Pododdiel B2 - Kľúčové finančné informácie týkajúce sa Emitenta
Výkaz ziskov a strát (v tisícoch Kč)
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
Čistý obrat za účtovné
obdobie

2018
0

2019
-200

2020
-147

0

0

0

2018
+2000
+2000

2019
+1800

2020
+1800

+1800

+1800

Súvaha (v tisícoch Kč)
AKTÍVA SPOLU
PASÍVA SPOLU

Výkaz o peňažných tokoch (v tisícoch Kč)
Vlastný kapitál spolu

Výhrady
v audítorskej
správe
2.3.
Kľúčové riziká
Emitenta

Počiatočný zostatok

2018
+2000

2019
+2000

Konečný zostatok

+2000

+1800

2020

+1800
+1 653

Audítorská správa ohľadom účtovnej závierky Emitenta, z ktorej vychádzajú
historické finančné informácie uvedené v prospekte, neobsahuje žiadne výhrady.
Pododdiel B3 - kľúčové riziká špecifické pre Emitenta
Riziko spojené s neschopnosťou splácať dlhopisy z vlastných zdrojov - vlastné
zdroje Emitenta sú tvorené iba základným imaním v zákonnej výške; v prípade, že
nedôjde k naplneniu výnosových očakávaní a Majiteľov dlhopisov sa nepodarí
uspokojiť zo zabezpečenia na nakupovaných nehnuteľnostiach, nebude Emitent
schopný z týchto vlastných zdrojov plniť záväzky z Dlhopisov.
Riziko prijatia ďalšieho dlhového financovania - Emitent vydáva popri emisii
Dlhopisov aj emisiu dlhopisov s fixným úročením v objeme do 210.000.000,- Kč a
zároveň predpokladá ďalšie dlhové financovanie; z toho dôvodu existuje riziko, že
budú v prípadnom insolvenčnom konaní Emitenta pohľadávky Majiteľov dlhopisov
uspokojené v menšej miere, než by boli uspokojené, keby Emitent ďalšie dlhové
financovanie neprijal.
Riziko likvidity - Riziko likvidity predstavuje riziko krátkodobého nedostatku
likvidných prostriedkov na úhradu splatných záväzkov Emitenta. Na rozdiel od
finančných aktív je predaj nehnuteľností zložitejšou a dlhodobou záležitosťou, čo
môže negatívne ovplyvniť výnosnosť investície do nehnuteľností.
Riziko spojené s realizačnou výstavbou – s investičnou výstavbou sú spojené
viaceré riziká, vrátane (i) prieťahov v povoľovacích konaniach (ii) právnych
nejasností a sporov, (iii) komplikácií v priebehu výstavby, či (iv) problémov na strane
dodávateľov. Tieto riziká môžu spôsobiť, že investičná výstavba sa spomalí,
prípadne zastaví, v dôsledku čoho nebude dosiahnutý očakávaný výnos.

11

FelixInvest, a.s. - Prospekt cenného papiera

3.

Oddiel C – Kľúčové informácie o Dlhopisoch
3.1.

Pododdiel C1 - Hlavné charakteristiky Dlhopisov

Názov, druh, trieda Dlhopisy sú vydávané ako listinné cenné papiere znejúce na meno. Názov
a ISIN cenných
Dlhopisu je Dlhopis FelixInvest 2021 II. ISIN Dlhopisu je: SK4000019782.
papierov
Mena, menovitá
hodnota, počet,
dátum emisie
a lehota splatnosti
cenných papierov

Každý z Dlhopisov je vydávaný v menovitej hodnote 30.000 Kč. Predpokladaná
celková menovitá hodnota emisie Dlhopisov je 70.050.000 Kč. Dátum emisie
Dlhopisov bol stanovený na 1.10.2021. Deň konečnej splatnosti je stanovený na
dňa 30.9.2027.

Opis práv
spojených
s cennými
papiermi

Práva spojené s Dlhopismi a postup pri ich vykonávaní a uplatňovaní sú
obsiahnuté v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky, najmä v
Zákone o dlhopisoch, Zákone o cenných papieroch, Obchodnom zákonníku a
Zákone o konkurze. Tieto práva nie sú obmedzené, s výnimkou obmedzení
vyplývajúcich z kogentných právnych predpisov a obmedzení vyplývajúcich
z Emisných podmienok Dlhopisov. Práva z Dlhopisov sa premlčujú uplynutím 10
(desiatich) rokov odo dňa, keď mohli byť prvýkrát uplatnené.
S Dlhopismi sú spojené najmä tieto práva: (i) právo na výplatu menovitej hodnoty
Dlhopisu pri splatnosti, (ii) vyplatenie príslušného úrokového výnosu v súlade
s Emisnými podmienkami, (iii) právo na účasť na schôdzi Majiteľov dlhopisov, (iv)
právo na zvolanie, účasť a rozhodovanie na schôdzi Majiteľov dlhopisov
o vymáhaní dlhov, (v) právo na zvolenie spoločného zástupcu, (vi) právo na
výplatu príslušnej časti z výťažku z realizácie zabezpečenia, ktorý obdrží
Administrátor od Agenta pre zabezpečenie.
S Dlhopismi nie je spojené právo požiadať o predčasné splatenie Dlhopisov, s
výnimkou (i) možnosti upravenej v § 5b ods. 4 zákona SR č. 530/1990 Zb.,
o dlhopisoch v dôsledku rozhodovania schôdze Majiteľov dlhopisov o zmenách
náležitostí Dlhopisov, a (ii) prípadne v dôsledku rozhodovania schôdze Majiteľov
dlhopisov o zmenách zásadnej povahy podľa príslušných ustanovení Emisných
podmienok. S Dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné ani výmenné práva.
S Dlhopismi je spojené právo Emitenta na predčasné splatenie Dlhopisov.
V takom prípade budú všetky nesplatené Dlhopisy Emitentom splatené ku Dňu
predčasnej splatnosti dlhopisov.

Relatívna
nadriadenosť
cenných papierov
v kapitálovej
štruktúre
Emitenta v prípade
platobnej
neschopnosti
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Záväzky Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné,
nepodmienené, nepodriadené a, s výnimkou Zabezpečenia, ktoré sa plánuje
zriaďovať na nadobúdaných nehnuteľnostiach po Dátume emisie,
nezabezpečené záväzky Emitenta, ktoré sú a budú čo do poradia svojho
uspokojenia (a) rovnocenné (pari passu) medzi sebou navzájom a (b) aspoň
rovnocenné (pari passu) voči všetkým ďalším súčasným i budúcim
nepodriadeným a nezabezpečeným záväzkom Emitenta, s výnimkou tých, u
ktorých stanovia inak kogentné ustanovenia právnych predpisov.
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Obmedzenia
prevoditeľnosti
cenných papierov

Prevoditeľnosť Dlhopisov je obmedzená v tom zmysle, že na prevod Dlhopisu je
potrebný predchádzajúci písomný súhlas valného zhromaždenia Emitenta.

Postupy vyplácania Výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 7,0 % p.a. z Menovitej
hodnoty Dlhopisu. Výnos sa vypočíta ako súčin (a) Menovitej hodnoty Dlhopisu,
(b) pevnej úrokovej sadzby podľa predchádzajúcej vety a (c) podielu počtu dní
aktuálneho obdobia a počtu dní aktuálneho roku („Act/Act“ podľa pravidla ICMA
č. 251). V prípade, že medzi dňom, kedy sa Majiteľ dlhopisu stal
prvonadobúdateľom Dlhopisu a dňom najbližšieho termínu výplaty výnosu
Dlhopisu, neuplynulo jedeno celé úrokové obdobie, bude Majiteľovi dlhopisu
(prípadne jeho právnemu nástupcovi) za dané úrokové obdobie vyplatená
alikvotná časť výnosu daného Dlhopisu.
Výnos Dlhopisov bude vyplácaný v nasledujúcich termínoch: 31.3.2022,
30.9.2022, 31.3.2023, 30.9.2023, 31.3.2024, 30.9.2024, 31.3.2025, 30.9.2025,
31.3.2026, 30.9.2026, 31.3.2027 a 30.9.2027. Ak pripadne termín výplaty výnosu
Dlhopisov na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, za termín výplaty výnosu
Dlhopisov sa považuje najbližší nasledujúci Pracovný deň, pričom Majiteľ
Dlhopisu nemá nárok na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za takýto odklad
termínu výplaty výnosu Dlhopisov.
Výplatu výnosu Dlhopisu za príslušné obdobie dostane iba ten Majiteľ dlhopisu,
ktorý bude Majiteľom dlhopisu podľa zoznamu Majiteľov dlhopisov vedeným
Emitentom v súlade s platnými právnymi predpismi a Emisnými podmienkami v
Pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dátumu ex-kupón (15.3.2022 (k
termínu výplaty výnosu 31.3.2022), 15.9.2022 (k termínu výplaty výnosu
30.9.2022), 15.3.2023 (k termínu výplaty výnosu 31.3.2023), 15.9.2023 (k
termínu výplaty výnosu 30.9.2023), 15.3.2024 (k termínu výplaty výnosu
31.3.2024), 15.9.2024 (k termínu výplaty výnosu 30.9.2024), 15.3.2025 (k
termínu výplaty výnosu 31.3.2025), 15.9.2025 (k termínu výplaty výnosu
30.9.2025), 15.3.2026 (k termínu výplaty výnosu 31.3.2026), 15.9.2026 (k
termínu výplaty výnosu 30.9.2026), 15.3.2027 (k termínu výplaty výnosu
31.3.2027) a 15.9.2027 (k termínu výplaty výnosu 30.9.2027)).
Menovitá hodnota Dlhopisov je jednorazovo splatná dňa 30.9.2027. Menovitá
hodnota Dlhopisu bude vyplatená iba tomu Majiteľovi Dlhopisu, ktorý bude
Majiteľom Dlhopisu podľa zoznamu Majiteľov dlhopisov vedeným Emitentom
v súlade s platnými právnymi predpismi a Emisnými podmienkami v Pracovný
deň bezprostredne predchádzajúci dátumu ex-istiny (15.9.2027).
3.2.
Prijatie na
obchodovanie
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Pododdiel C2 – Obchodovanie s Dlhopismi
Emitent nehodlá požiadať o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom
alebo inom trhu ani v žiadnom mnohostrannom obchodnom systéme.
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3.3.
Záruka

Pododdiel C3 – Záruky spojené s Dlhopismi
S výnimkou Zabezpečenia, ktoré bude zriaďované v budúcnosti, splatenie záväzkov
Emitenta z vydaných Dlhopisov nebude zabezpečené treťou osobou (ručiteľom) ani
založením veci alebo práva.

3.4.
Kľúčové riziká
cenných
papierov

Pododdiel C4 – Kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy
Riziko nesplatenia – Za určitých okolností môže dôjsť k tomu, že Emitent nebude
schopný splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov. Schopnosť Emitenta splatiť výnosy z
Dlhopisov či istinu závisí predovšetkým na hodnote nehnuteľností vo vlastníctve
Emitenta a jeho schopnosti ich umiestniť na trhu.
Riziko inflácie - Rast inflácie znižuje výšku reálneho výnosu investície do Dlhopisov,
pokiaľ inflácia prekročí danú sadzbu úroku pre výpočet výnosu Dlhopisu, môže byť
hodnota reálnych výnosov z investície do Dlhopisov záporná.
Riziko predčasného splatenia - Keďže Emitent bude oprávnený emisiu Dlhopisov
predčasne splatiť na základe vlastného rozhodnutia, bude Majiteľ dlhopisov takejto
emisie vystavený riziku nižšieho než očakávaného výnosu.
Riziko nízkej likvidity - Vzhľadom na skutočnosť, že Dlhopisy nebudú kótované na
kapitálových trhoch, budú mať minimálnu likviditu.
Riziko týkajúce sa hodnoty zabezpečenia - Záložné právo k nehnuteľnostiam
postupne nadobúdaným z emisie Dlhopisov, a iné prípadné zabezpečenie bude
zriadené až po Dátume emisie. Hodnota zabezpečenia môže v čase kolísať a v dobe
splatnosti Dlhopisov nemusí zodpovedať objemu finančných prostriedkov, ktoré
bude Emitent v súvislosti s plnením záväzkov z Dlhopisov, povinný uhradiť.
Riziko vyplývajúce z konštrukcie zabezpečenia - Záväzky Emitenta vyplývajúce z
Dlhopisov budú postupne zabezpečované primárne záložným právom k v
budúcnosti nadobudnutým nehnuteľnostiam v prospech Agenta pre zabezpečenie.
Nemožno vylúčiť, že tento spôsob zabezpečenia bude súdom uznaný za neplatný.

4.

Oddiel D – Kľúčové informácie o ponuke cenných papierov
4.1.

Pododdiel D1 – Podmienky a harmonogram investovania

Opis podmienok Ponuka nie je obmedzená druhom ani klasifikáciou potenciálnych investorov.
ponuky
Ponuka podľa tohto prospektu je verejná v zmysle Nariadenia o prospekte. Verejne
bude ponúkaná emisia v celkovej menovitej hodnote 70.050.000,- Kč.
Emitent stanovil Emisný kurz na hodnotu 100 % Menovitej hodnoty Dlhopisu, tj. na
30.000,- Kč. Dlhopisy budú vydané tým investorom (prvonadobúdateľom), ktorí po
uzatvorení príslušnej zmluvy o úpise Dlhopisov uhradia Emisný kurz na účet a ku
dňu, ktorý stanoví Emitent.
Maximálna objednávka je daná výškou dovtedy neumiestnenej emisie. Objednávky
sú prijímané a uspokojované v režime časovej priority. Emitent si vyhradzuje právo
v odôvodnených prípadoch neuzavrieť zmluvu o úpise so záujemcom, napr.
14
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v prípade podozrenia, že prostriedky záujemcu môžu pochádzať z trestnej činnosti.
Emitent po úhrade Emisného kurzu investorom zabezpečí odovzdanie príslušného
počtu Dlhopisov a zápis do zoznamu Majiteľov dlhopisov.
Harmonogram
ponuky

Ponuka podľa tohto prospektu bude otvorená po dobu 12 mesiacov odo dňa
schválenia tohto prospektu, tj. od 7.10.2021 do 6.10.2022.

Odhadované
náklady, ktoré
Emitent alebo
ponúkajúci
účtuje
investorovi

Emitent nebude účtovať investorom žiadne poplatky za nákup Dlhopisov.

4.2.

Pododdiel D2 – Popis subjektu ponúkajúceho dlhopisy

Popis subjektu
ponúkajúceho
dlhopisy

4.3.

Emitent má v úmysle ponúkať Dlhopisy vlastnými silami, najmä inzerciou, v režime
verejnej ponuky. Emitent ku dňu prospektu neuzavrel žiadne dohody ani zmluvy
o sprostredkovaní predaja Dlhopisov. Okrem toho môže Emitent uzatvoriť zmluvu
s vybraným obchodníkom s cennými papiermi v Českej republike. Vybraného
obchodníka s cennými papiermi Emitent bezodkladne zverejní na svojom webe.
Pododdiel D2 – Dôvody vypracovania tohto prospektu

Dôvody ponuky
a použitia
výnosov

Čistý výťažok emisie Dlhopisov bude, po zaplatení všetkých odmien, nákladov a
výdavkov v súvislosti s emisiou, použitý výhradne na obstarávanie nehnuteľností
priamym nákupom, nepriamym nákupom prostredníctvom dcérskych spoločností,
nákupom akcií/podielov nehnuteľnostných spoločností, a financovanie obchodov s
pohľadávkami zabezpečenými nehnuteľnosťami, resp. obdobných obchodov a na
financovanie súvisiacich prevádzkových nákladov Emitenta.

Dohoda o
Ponuka nepodlieha žiadnej dohode o upísaní na základe pevného záväzku.
upísaní na
základe pevného
záväzku
Najpodstatnejši Podľa vedomia Emitenta nemá žiadna z fyzických ani právnických osôb
e
zúčastnených na emisii či ponuke Dlhopisov na takej emisii či ponuke záujem, ktorý
konflikty
by bol pre takú emisiu či ponuku Dlhopisov podstatný.
záujmov
týkajúce sa
ponuky
alebo prijatia na
obchodovanie
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III. RIZIKOVÉ FAKTORY
Záujemca o kúpu Dlhopisov by sa mal zoznámiť s týmto prospektom ako celkom. Informácie, ktoré
Emitent v tejto časti prospektu predkladá prípadným záujemcom o kúpu Dlhopisov na zváženie, ako aj
ďalšie informácie uvedené v tomto prospekte, by mali byť každým záujemcom o kúpu Dlhopisov
starostlivo vyhodnotené pred uskutočnením rozhodnutia o investovaní do Dlhopisov.
Nákup a držba Dlhopisov sú spojené s rizikami, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť Emitenta splniť jeho
záväzky, týkajúce sa Dlhopisov voči investorom, pričom riziká, ktoré Emitent považuje za významné, sú
uvedené nižšie v tejto časti prospektu. Nasledujúci súhrn rizikových faktorov nenahrádza žiadnu
odbornú analýzu alebo akékoľvek ustanovenie Emisných podmienok Dlhopisov alebo údajov
uvedených v tomto prospekte, neobmedzuje akékoľvek práva alebo záväzky vyplývajúce z Emisných
podmienok Dlhopisov a v žiadnom prípade nie je akýmkoľvek investičným odporučením. Akékoľvek
rozhodnutie záujemcov o upísanie a/alebo kúpu Dlhopisov by malo byť založené na informáciách
obsiahnutých v tomto prospekte, na podmienkach ponuky Dlhopisov a predovšetkým na vlastnej
analýze výhod a rizík investície do Dlhopisov vykonanej prípadným nadobúdateľom Dlhopisov.
1.

Rizikové faktory vzťahujúce sa k Emitentovi
1.1.

Riziká týkajúce sa finančnej situácie Emitenta

Riziko spojené s neschopnosťou splácať Dlhopisy z vlastných zdrojov bez refinancovania či predaja
nakúpených nehnuteľností (Vysoké riziko)
Ak nebude Emitent schopný splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov vrátane ďalších záväzkov
vyplývajúcich z Dlhopisov, budú Majitelia dlhopisov nútení vymáhať splácanie menovitej hodnoty
Dlhopisov vrátane ďalších záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov prostredníctvom Agenta pre
zabezpečenie (ako je definovaný nižšie), prípadne súdnou cestou. Avšak s ohľadom na skutočnosť, že
Emitent je relatívne novo založenou spoločnosťou a jeho vlastné zdroje sú tvorené iba základným
imaním v zákonnej výške, potom v prípade, že nedôjde k naplneniu výnosových očakávaní a Majiteľov
dlhopisov sa nepodarí v plnej miere uspokojiť prostredníctvom Zabezpečenia (ako je definované
nižšie), nebude Emitent schopný z týchto vlastných zdrojov plniť záväzky z Dlhopisov.
Riziko prijatia ďalšieho dlhového financovania Emitentom (Vysoké riziko)
Vzhľadom na to, že Emitent vydáva popri emisii Dlhopisov s fixným úročením v objeme do
70.050.000,- Kč aj emisiu dlhopisov s fixným úročením v objeme do 210.000.000,- Kč (ďalej len
„Dlhopisy FelixInvest 2021 I“), ktoré budú verejne ponúknuté na základe obdobného prospektu
cenných papierov (ďalej len „Prospekt FelixInvest 2021 I“) a zároveň s ohľadom na to, že je Emitent
oprávnený v budúcnosti prijať ďalšie dlhové financovanie, existuje riziko, že ak príjme Emitent ďalšie
dlhové financovanie, budú v prípadnom insolvenčnom konaní Emitenta pohľadávky Majiteľov
dlhopisov uspokojené v menšej miere, než by boli uspokojené, keby Emitent ďalšie dlhové
financovanie neprijal.
Riziko likvidity (Stredné riziko)
Riziko likvidity predstavuje riziko krátkodobého nedostatku likvidných prostriedkov na úhradu
splatných záväzkov Emitenta, tzn. nerovnováhy v štruktúre aktív a pasív Emitenta v dôsledku rozdielnej
splatnosti záväzkov Emitenta a rozdielnemu portfóliu zdrojov financovania Emitenta. Riziko likvidity
zahŕňa najmä riziko nemožnosti financovať aktíva prostredníctvom nástrojov so zodpovedajúcou
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dĺžkou splatnosti a úrokovou mierou, ďalej riziko nemožnosti získať likvidné aktíva dostatočne rýchlo
či v dostatočnom množstve a tiež súvisiace riziko nemožnosti hradiť splatné záväzky.
Riadenie likvidity Emitenta má za cieľ zabezpečiť zdroje, ktoré budú k dispozícii v každom okamihu tak,
aby zabezpečili úhradu peňažných záväzkov v momente, keď sa stanú splatnými. Koncentrácia tohto
rizika bude limitovaná vďaka rozdielnej splatnosti záväzkov Emitenta. Emitent riadi riziko likvidity
priebežným monitorovaním plánovaného a aktuálneho cash flow.
Riziko novozaloženej spoločnosti (Stredné riziko)
Emitent je spoločnosťou vzniknutou 15. augusta 2017 a zatiaľ negeneroval žiadne významné príjmy.
Potenciálna návratnosť investície do Dlhopisov závisí predovšetkým na budúcom smerovaní Emitenta,
respektíve na rozhodovaní jeho ovládajúcej osoby, a je založená na hypotetických predpokladoch
úspešnosti podnikateľskej činnosti Emitenta, ktorá nie je podporená žiadnymi historickými finančnými
výsledkami. Návratnosť investície do Dlhopisov sa priamo odvíja od úspešnosti investičných
rozhodnutí, ktoré Emitent v budúcnosti prijme, pričom platí, že akékoľvek nesprávne rozhodnutie
môže viesť k tomu, že Emitent bez prijatia ďalšieho, najmä bankového financovania zabezpečeného
majetkom Emitenta, nemusí byť schopný záväzky z vydaných Dlhopisov včas a riadne splniť.
1.2.

Riziká týkajúce sa obchodných aktivít Emitenta

Riziká spojené s realizáciou investičnej výstavby (Stredné riziko)
Medzi hlavné činnosti Emitenta bude patriť investičná výstavba, s ktorou sú spojené viaceré riziká, a to
najmä (i) prieťahy v procese vyhotovovania a zmien stavebnej dokumentácie zo strany projekčných a
architektonických kancelárií, (ii) právne nejasnosti a potenciálne súdne spory súvisiace so
spochybnením vlastníctva k pozemkom určeným na investičnú výstavbu, (iii) riziká prieťahov v procese
povoľovania investičnej výstavby v rámci stavebného konania, najmä z dôvodov dlhšieho trvania
získania povolení v rámci stavebného konania a napĺňania všetkých zákonných povinností týkajúcich
sa realizácie investičnej výstavby, zdržania z dôvodu pomalého postupu štátnej správy pri vydávaní
územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia, komplikácií pri zabezpečení vyjadrení dotknutých
orgánov, prieťahov z dôvodu šikanózneho či obštrukčného uplatňovania práv majiteľov dotknutých
okolitých pozemkov a nehnuteľností, pričom čo sa týka trvania stavebného konania patria Slovenská
a Česká republika medzi najhoršie krajiny na svete; napr. v Českej republike podľa štatistík Svetovej
banky trvalo v roku 2019 získanie všetkých potrebných povolení v priemere 246 dní a v Slovenskej
republike dokonca 300 dní)1, (iv) možné komplikácie zo strany stavebného dozoru a nedostatočnej
inžinierskej činnosti v priebehu investičnej výstavby, či (v) prieťahy pri realizácii investičnej výstavby z
dôvodov na strane stavebného dodávateľa, najmä prieťahy spôsobené realizáciou stavby,
nekompetentnosti tímu stavebného dodávateľa, či ďalších ekonomických či právnych problémov na
strane stavebného dodávateľa.
Všetky tieto riziká môžu spôsobiť, že investičná výstavba sa spomalí, v dôsledku čoho nebude
dosiahnutý očakávaný výnos. V najhoršom prípade môže byť investičná výstavba úplne zastavená
a projekt sa stane nerealizovateľným, čo môže mať zásadný dopad na schopnosť Emitenta plniť záväzky
vyplývajúce z Dlhopisov.
Riziko nedostatočného obchodného plánu (Stredné riziko)

1

Zdroj: Svetová banka na
https://data.worldbank.org/indicator/IC.WRH.DURS?most_recent_value_desc=false&view=chart
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Riziko spočíva v tom, že Emitent pri vytváraní obchodného plánu svoj podnikateľský zámer
nevyhodnotí dostatočne komplexne a nezoberie do úvahy všetky faktory dôležité na dosiahnutie
podnikateľského úspechu a skutočnosť potom nebude zodpovedať očakávaniam Emitenta. V prípade,
že sa podnikateľský plán Emitenta ukáže ako nerealizovateľný, môže dôjsť k ohrozeniu schopnosti
Emitenta plniť svoje záväzky.
Riziko spojené s nízkou likviditou nehnuteľností (Stredné riziko)
Riziko investovania do nehnuteľností je spojené s ich nízkou likviditou. Na rozdiel od finančných aktív
je predaj nehnuteľností zložitejšou a dlhodobou záležitosťou, čo môže negatívne ovplyvniť výnosnosť
investície do nehnuteľností.
Riziko likvidity vo všeobecnosti vyplýva z financovania obchodných činností Emitenta. Zahŕňa riziko
neschopnosti financovať aktíva zdrojmi so zodpovedajúcou splatnosťou a úrokovou sadzbou, riziko
neschopnosti predať aktívum za primeranú cenu a v primeranom časovom horizonte a riziko
neschopnosti plniť záväzky v čase ich splatnosti. S nedostatkom finančných prostriedkov je obmedzený
nákup a predaj na realitnom trhu. Nehnuteľnosti patria medzi dlhodobé investície s horšou likviditou.
Postupný (vynútený) predaj nehnuteľností môže mať za následok nižšiu ziskovosť či dokonca stratu a
to by mohlo viesť k zníženej schopnosti či k úplnej neschopnosti Emitenta plniť záväzky vyplývajúce z
Dlhopisov.
Kreditné riziko (Stredné riziko)
Kreditné riziko predstavuje riziko neschopnosti dlžníka plniť svoje záväzky z finančných alebo
obchodných vzťahov, ktoré môže viesť k finančným stratám. Emitent bude vystavený kreditnému riziku
z predaja nehnuteľností (primárne obchodné pohľadávky), z prenájmu nehnuteľností (nájomné
nebude nájomcami hradené riadne a včas) a z finančných aktivít vrátane vkladov v bankách
a finančných inštitúciách, poskytnutých pôžičiek tretím osobám a iných finančných inštrumentov.
Emitent bude postupovať s obozretnosťou pri voľbe obchodných partnerov. Pri nákupe nehnuteľností
bude využívať Emitent pre platby kúpnych cien dôveryhodných prostredníkov, ako sú banky, notári
a advokáti a bude tak eliminovať riziko, že by došlo k zaplateniu kúpnej ceny bez následného prevodu
vlastníckeho práva.
Riziko prípadnej nemožnosti nájsť vhodného nájomcu/kupujúceho nehnuteľnosti (Nízke riziko)
Riziko spočíva v dopyte pre Emitenta vhodných záujemcov o kúpu nehnuteľnosti, prípadne
o prenájom. V prípade poklesu dopytu po nehnuteľnostiach môže dôjsť k ohrozeniu schopnosti
Emitenta plniť svoje záväzky.
Podľa štatistík ČNB z konca roka 2020, musí Čech s priemerným príjmom zarábať na priemerný byt
bezmála jedenásť rokov, čo je najhoršie číslo od finančnej krízy v roku 2008. Ešte horšia je situácia pre
obyvateľov hlavného mesta, keďže obyvateľ Prahy s priemerným príjmom musí zarábať na nový byt s
rozlohou 70 metrov štvorcových takmer 14 rokov. Príčinou je klesajúce tempo rastu príjmov
domácností počas súčasnej krízy, zatiaľ čo ceny realít stúpajú ďalej a vyšším tempom ako príjmy.
Zvrátenie tohto trendu zároveň nemožno v najbližšej dobe očakávať.2
Riziko poškodenia nehnuteľností (Nízke riziko)

2

Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/573550-jake-trendy-lze-ocekavat-na-realitnim-trhu-v-roce-2021-a-jak-nanich-vydelat/
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Toto riziko spočíva v negatívnom dopade nepredpokladaného poškodenia nehnuteľnosti vo vlastníctve
Emitenta na jeho budúce hospodárske výsledky, a to buď z dôvodu zníženia hodnoty nehnuteľnosti
a nemožnosti realizovať jej predaj za vopred očakávanú čiastku, alebo z dôvodu potreby vynaložiť
náklady na jej opravu, vedúce k zníženiu výnosu z transakcie. Emitent má v úmysle toto riziko
minimalizovať využitím vhodného poistenia, je však nutné brať do úvahy existenciu nepoistiteľných
rizík. Také situácie môžu negatívne ovplyvniť výsledok hospodárenia Emitenta a znížiť jeho schopnosť
plniť záväzky vyplývajúce z Dlhopisov.
Závislosť na prenájme nehnuteľností, na platbách nájomného (Nízke riziko)
Výpadok príjmov z prenájmu nehnuteľností a z nájomného by v prípade dlhodobo pretrvávajúceho
stavu mohol znamenať citeľný dopad na schopnosť Emitenta plniť záväzky vyplývajúce z Dlhopisov.
Operačné riziko (Nízke riziko)
Operačné riziko predstavuje straty v dôsledku nedostatočnosti pri zlyhaní vnútorných procesov,
ľudského faktoru a systémov vrátane informačných technológii, či telekomunikačnej infraštruktúry,
alebo riziko straty spôsobené vplyvom vonkajších udalostí. Emitent bude závislý na finančných,
účtovných, správnych a iných systémoch spracovania dát, ktoré sú komplexné a sofistikované a ich
činnosť môže byť ovplyvnená množstvom problémov ako je nefunkčnosť hardwaru alebo softwaru,
fyzické zničenie dôležitých IT systémov, útoky počítačových hackerov, vírov, teroristické útoky ai.
Súčasťou operačného rizika je aj právne riziko, že zmluvy a nároky Emitenta budú nevymáhateľné.
Emitent bude mať vytvorenú svoju základňu definujúcu pracovné postupy. Emitent vykonáva kontrolu
správnosti a dodržiavania vnútorných predpisov.
1.3.

Trhové riziká týkajúce sa obchodných aktivít Emitenta

Trhové riziko vo všeobecnosti zahŕňa možnosť negatívneho vývoja hodnoty aktív Emitenta v dôsledku
neočakávaných zmien v trhových parametroch ako sú cena nehnuteľnosti, menové kurzy alebo
úrokové sadzby.
Riziko COVID-19 (Vysoké riziko)
Koncom roka 2019 sa začal šíriť nový druh vírusového ochorenia, neskôr označeného ako COVID-19,
ktoré sa počas prvých mesiacov roka 2020 rozšírilo po celom svete, vrátane krajín Eurozóny. Emitent
nie je momentálne schopný plne posúdiť dôsledky rozšírenia COVID-19 na jeho budúcu finančnú
pozíciu a prevádzkovú činnosť, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja situácie, môžu byť dopady
negatívne a významné. V dôsledku obmedzení ekonomickej aktivity sa očakávajú významné negatívne
dopady na hospodárstvo.
V roku 2020 nebol trh nehnuteľností na Slovensku ani v Českej republike výrazne negatívne poznačený
pandémiou ochorenia COVID-19. Naopak ceny nehnuteľností naďalej rástli. V Českej republike bol trh
nehnuteľností ovplyvnený aj opatreniami Českej národnej banky (ďalej len „ČNB“), ktorá znížila v
priebehu minulého roka základnú sadzbu, od ktorej sa odvíja úročenie úverov (tzv. Repo sadzbu), z
pôvodných 2,25% až na súčasných 0,25%. To sa neskôr prejavilo v nižšom úročení hypoték a v
kombinácii so zrušením dane z nadobudnutia nehnuteľnosti výrazne vzrástol dopyt po
nehnuteľnostiach a bol tak vyvíjaný tlak na rast ich cien.3

3

Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/573550-jake-trendy-lze-ocekavat-na-realitnim-trhu-v-roce-2021-a-jak-nanich-vydelat/
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Rozsah, v akom bude pandémia COVID-19 ďalej ovplyvňovať podnikateľské, prevádzkové a finančné
výsledky Emitenta, bude závisieť od mnohých vyvíjajúcich sa faktorov, ktoré Emitent nemusí byť
schopný presne predvídať, vrátane vládnych, podnikateľských a individuálnych krokov, ktoré boli a sú
prijímané v reakcii na pandémiu a ktoré môžu mať negatívy vplyv na hospodársku činnosť Emitenta.
Účinky pandémie môžu tiež zvýšiť kapitálové náklady Emitenta alebo spôsobiť, že získanie
dodatočného kapitálu a refinancovanie Emitenta môže byť zložitejšie alebo dostupnejšie len za menej
výhodných podmienok. Akýkoľvek negatívny vplyv súčasnej zložitej situácie vo svete a v Čechách a na
Slovensku v súvislosti s rozšírením vírusového ochorenia COVID-19, by mohol mať negatívny dopad na
Emitenta a tiež na schopnosť Emitenta plniť si svoje záväzky vyplývajúce z Dlhopisov.
Riziko všeobecnej hospodárskej recesie (Stredné riziko)
Počas obdobia spomalenia alebo recesie ekonomiky na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni alebo
na úrovni priemyselných odvetví môže dôjsť k zníženiu výdavkov spotrebiteľov na realitnom trhu.
Hospodársky výsledok potom môže nepriaznivo odrážať zmeny ekonomických podmienok, zmeny
úrokových sadzieb, infláciu, nezamestnanosť, peňažnú a finančnú politiku a iné významné vonkajšie
udalosti. Na podnikaní Emitenta sa môžu odraziť aj skutočné alebo potenciálne obavy z recesie,
pretože také obavy zvyčajne vedú k zvýšeným úsporám, čo sa môže nepriaznivo odraziť na cenách
nehnuteľností a následne mať nepriaznivý dopad na schopnosť Emitenta plniť svoje záväzky voči
Majiteľom dlhopisov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19 sa predpokladá
spomalenie ekonomík a všeobecná hospodárska recesia.
Riziko cien nehnuteľností a vývoja trhového nájomného (Stredné riziko)
Emitent bude podstupovať trhové riziko najmä v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností a jeho
hospodárske výsledky budú závislé na výške kladného rozdielu medzi obstarávacou cenou (a
prípadného zhodnotenia) nehnuteľností a ich následným predajom. Pokiaľ by došlo k neočakávanej
skutočnosti, ktorej následkom by sa významne znížila trhová cena nehnuteľnosti v portfóliu Emitenta
oproti cene, ktorá bola Emitentom prisudzovaná tejto nehnuteľnosti na základe ocenenia, ktoré bolo
uskutočnené pred touto neočakávanou skutočnosťou, mohol by mať tento pokles trhovej ceny
nehnuteľnosti negatívny vplyv na hospodárske výsledky Emitenta.
Podobne ako pri nákupe a predaji nehnuteľností aj v prípade príjmov plynúcich z prenájmu
nehnuteľností bude Emitent podstupovať riziko, že dôjde k negatívnemu vývoju cien trhového
nájomného, čo by následne mohlo mať negatívne dôsledky na hospodárske výsledky Emitenta.
Úrokové riziko (Stredné riziko)
Riziko úrokovej sadzby sa vzťahuje predovšetkým na prípadné dlhodobé dlhové financovanie
Emitenta, u ktorého by bola dohodnutá pohyblivá úroková sadzba. Mohlo by sa jednať napríklad
o bankové úvery, emitované dlhopisy a záväzky z leasingov.
V prípade dlhového financovania bude Emitentom preferovaná pevná úroková sadzba.
Dlhodobý vývoj úrokových mier na rozhodnom trhu, kde Emitent plánuje pôsobiť, má klesajúci
charakter, čo je dôsledkom politiky Európskej centrálnej banky ( ďalej len „ECB“ ), resp. ČNB. Emitent
nepredpokladá, že v najbližšom období dôjde k zmene týchto úrokových sadzieb. Emitent ale súčasne
nevylučuje, že v ďalšom období ECB, resp. ČNB zmenia politiku a úrokové sadzby na finančných trhoch
budú rásť, čo sa následne odzrkadlí v náraste úrokových sadzieb, za ktoré bude Emitent schopný získať
prípadné ďalšie peňažné prostriedky od komerčných bánk na financovanie svojich projektov.

20

FelixInvest, a.s. - Prospekt cenného papiera

V tabuľke nižšie je uvedená prognóza ČNB ohľadom vývoja úrokovej sadzby (3M PRIBOR).4

Úrokové sadzby 3M PRIBOR

rok

výška

2021

0,7%

2022

1,5%

Menové riziko (Nízke riziko)
Emitent by mohol byť vystavený menovému riziku v prípade predaja, nákupu, či financovania, ktoré
budú realizované v inej mene, než v českých korunách.
Politika Emitenta je založená na neuzatváraní menových zabezpečovacích transakcií.
1.4.

Právne a regulačné riziká

Riziko súdnych sporov (Stredné riziko)
V ČR aj SR je výsledok súdnych sporov ťažko predvídateľný a môže dôjsť k prekvapivým rozsudkom aj
na základe nedostatočne odôvodnených skutočností. Súdne konania týkajúce sa vlastníckych nárokov
k nehnuteľnostiam sú obvykle veľmi komplexné a dlhotrvajúce. Existencia prekvapivých súdnych
rozhodnutí alebo komplexných súdnych konaní môže mať podstatný vplyv na obchodnú činnosť
Emitenta.
2.

Rizikové faktory týkajúce sa Dlhopisov

Riziká spojené s Dlhopismi spočívajúce v tom, že investor do Dlhopisov by mal mať dostatočné znalosti
a skúsenosti, aby bol schopný porozumieť všetkým otázkam súvisiacim s kúpou Dlhopisov tak, aby
dokázal vyhodnotiť všetky dostupné informácie a adekvátne na ne reagovať, vykonať ocenenie
Dlhopisov a niesť riziká späté s ich držaním, ktoré sú bližšie špecifikované ďalej.
2.1.

Riziká týkajúce sa povahy cenných papierov

Riziko nesplatenia (Vysoké riziko)
Dlhopisy rovnako ako akákoľvek iná pôžička podliehajú riziku nesplatenia. Za určitých okolností môže
dôjsť k tomu, že Emitent nebude schopný splatiť menovitú hodnotu Dlhopisov a hodnota pre Majiteľov
dlhopisov pri odkúpení môže byť nižšia ako výška ich pôvodnej investície, za určitých okolností môže
byť hodnota aj nula. Schopnosť Emitenta splatiť výnosy z Dlhopisov či istinu závisí predovšetkým na
hodnote nehnuteľností vo vlastníctve Emitenta a jeho schopnosti ich umiestniť na trhu.
Riziko inflácie (Stredné riziko)
Rast inflácie znižuje výšku reálneho výnosu investície do Dlhopisov, pokiaľ inflácia prekročí danú
sadzbu úroku pre výpočet výnosu Dlhopisu, môže byť hodnota reálnych výnosov z investície do
Dlhopisov záporná.
Vo všeobecnosti inflácia znehodnocuje menu, v ktorej je Dlhopis denominovaný. V tabuľke nižšie
uvádzame prehľad medziročného vývoja inflácie na Slovensku a v Českej republike, ktorá vplýva na
reálny výnos z emitovaných Dlhopisov. V tomto prípade sa potenciálny investor vystavuje riziku, že
hodnota jeho investície do Dlhopisu klesne v závislosti od výšky inflácie a durácie Dlhopisu, ktorá je

4

Zdroj: Česká národná banka, dostupné na https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/
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vyjadrením citlivosti Dlhopisu na zmenu úrokových sadzieb. Čím vyššia je durácia Dlhopisu, tým viac sa
môže investícia do takéhoto inštrumentu zvyšujúcou sa infláciou znehodnotiť. Ak výška inflácie
prekročí výšku nominálnych výnosov z Dlhopisov, hodnota reálnych výnosov z Dlhopisov bude
negatívna.
Medziročný vývoj inflácie na Slovensku v %5
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3.91

3.61

1.39

-0.07

-0.33

-0.51

1.31

2.50

2.68

1.93

Medziročný vývoj inflácie v Českej republike v %6
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.9

3.3

1,4

0.4

0.3

0.7

2.5

2.1

2.8

3.2

Riziko nízkej likvidity (Stredné riziko)
Vzhľadom na skutočnosť, že Dlhopisy nebudú kótované na kapitálových trhoch, budú mať minimálnu
likviditu. Táto skutočnosť môže viesť k tomu, že investori budú musieť držať Dlhopisy do ich splatnosti
bez možnosti ich skoršieho predaja.
Riziko predčasného splatenia (Stredné riziko)
Vzhľadom na to, že Emitent bude oprávnený emisiu Dlhopisov predčasne splatiť na základe vlastného
rozhodnutia za podmienok stanovených v Emisných podmienkach, bude Majiteľ dlhopisov takejto
emisie vystavený riziku nižšieho než očakávaného výnosu z dôvodu takéhoto predčasného splatenia.
Podmienky predčasného splatenia sú špecifikované v časti V. tohto prospektu - Emisné podmienky v
článku V.6.2.
2.2.

Riziká spojené s nezabezpečeným dlhopisom

Dlhopisy ako nezabezpečené záväzky (Vysoké riziko)
Dlhopisy predstavujú priame, nepodmienené, nepodriadené a s výnimkou Zabezpečenia, ktoré sa
plánuje zriaďovať primárne na nadobúdaných nehnuteľnostiach po Dátume emisie, nezabezpečené
záväzky Emitenta, ktoré budú čo do poradia svojho uspokojenia rovnocenné (pari passu) medzi sebou
navzájom a aspoň rovnocenné voči všetkým ďalším súčasným i budúcim nezabezpečeným záväzkom
Emitenta s výnimkou tých záväzkov Emitenta, u ktorých stanovuje inak kogentné ustanovenie
príslušného právneho predpisu. S výnimkou Zabezpečenia, ktoré bude zriaďované v budúcnosti,
splatenie záväzkov Emitenta z vydaných Dlhopisov nie je zabezpečené treťou osobou (ručiteľom) ani
založením veci alebo práva.
Dlhopisy nepredstavujú poistené pohľadávky (Stredné riziko)

5

Zdroj: Národná banka Slovenska, dostupné na https://www.nbs.sk/sk/menovapolitika/makroekonomicka-databaza/makroekonomicke-ukazovatele-graf
6
Zdroj: Česká národná banka, dostupné na https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace
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Na pohľadávky Majiteľov dlhopisov sa pre prípad neschopnosti Emitenta plniť svoje záväzky z vydaných
Dlhopisov nevzťahuje žiadne zákonné alebo iné poistenie ani právo na plnenie z Garančného fondu
investícií. Tým sa pohľadávky z Dlhopisov líšia napríklad od pohľadávok z vkladov v bankách alebo od
pohľadávok z titulu neschopnosti obchodníka s cennými papiermi plniť svoje záväzky spočívajúce vo
vydaní majetku zákazníkom.
2.3.

Riziká týkajúce sa Zabezpečenia Dlhopisov

Riziko týkajúce sa Zabezpečenia a jeho hodnoty (Vysoké riziko)
Záložné právo k nehnuteľnostiam postupne nadobúdaným z emisie Dlhopisov ako aj prípadné iné
formy Zabezpečenia v zmysle Emisných podmienok budú zriadené až po Dátume emisie. Hodnota
Zabezpečenia môže v čase kolísať a v dobe splatnosti Dlhopisov nemusí zodpovedať rozsahu emisie,
resp. objemu finančných prostriedkov, ktoré bude Emitent v súvislosti s plnením záväzkov z Dlhopisov,
povinný uhradiť. V takom prípade existuje riziko, že Majitelia dlhopisov nedostanú peňažné prostriedky
vo výške, ktorú očakávali, popr. môžu dokonca dostať menej, než do investície do Dlhopisov vložili.
Okrem toho, ocenenie nehnuteľností, ku ktorým má byť zriadené Zabezpečenie (priamo alebo
nepriamo) vo forme záložného práva v prospech Agenta pre zabezpečenie, nemusí odrážať trhovú
hodnotu založených nehnuteľností a nemožno vylúčiť, že k dátumu prípadnej realizácie založenia
nebude hodnota založených nehnuteľností dostatočná na uspokojenie pohľadávok vyplývajúcich z
Dlhopisov.
Riziko vyplývajúce z konštrukcie zabezpečenia Dlhopisov (Vysoké riziko)
Záväzky Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov budú postupne zabezpečované primárne záložným právom
k v budúcnosti nadobudnutým nehnuteľnostiam vo vlastníctve Emitenta, či vo vlastníctve Emitentom
vlastnených nehnuteľnostných spoločností, v prospech Agenta pre zabezpečenie (viď tento prospekt
časť Emisné podmienky), čo je spôsob zabezpečenia v českom a slovenskom práve ešte nedostatočne
vyskúšaný, ku ktorému doteraz neexistuje konzistentná rozhodovacia prax súdov. Nemožno teda
vylúčiť, že tento spôsob zabezpečenia bude súdom uznaný za neplatný, rovnako tak nemožno vylúčiť,
že Agent pre zabezpečenie nebude naďalej môcť vykonávať svoju funkciu a bude nahradený inou
osobou, ktorá napriek snahe Emitenta nemusí byť pre jej výkon dostatočne vybavená ako pôvodný
Agent pre zabezpečenie.
Záložné právo zabezpečujúce Dlhopisy sa vytvára len v prospech jedného Majiteľa dlhopisov, Agenta
pre zabezpečenie. Na účely konštrukcie veriteľskej solidarity, ako je upravená v Emisných
podmienkach, potom musí byť Agent pre zabezpečenie súčasne Majiteľom dlhopisov. Agent pre
zabezpečenie bude tak vo vzťahu ku každému peňažnému záväzku Emitenta na základe Dlhopisov,
spoločným a nerozdielnym veriteľom Emitenta s každým jednotlivým Majiteľom dlhopisov. Žiadny iný
veriteľ nie je voči ostatným veriteľom spoločným a nerozdielnym veriteľom Emitenta. Všetku
zabezpečovaciu dokumentáciu uzatvára iba Agent pre zabezpečenie, ktorý je tak jediným
zabezpečeným veriteľom. Agent pre zabezpečenie by potom mal byť oprávnený (ako spoločný a
nerozdielny veriteľ) požiadať Emitenta o uhradenie akejkoľvek sumy, ktorú bude Emitent povinný
uhradiť ktorémukoľvek Majiteľovi dlhopisov. Agent pre zabezpečenie by tiež mal byť oprávnený v rámci
prípadného insolvenčného konania prihlásiť pohľadávku v celej výške. V rozsahu, v akom uplatňuje a
vykonáva práva zo Zabezpečenia Agent pre zabezpečenie, nemôže takéto práva uplatniť ani vykonávať
samostatne žiaden Majiteľ dlhopisov. V prípade, že Agent pre zabezpečenie bude v omeškaní s
uplatnením či výkonom práv zo Zabezpečenia, môže Majiteľom dlhopisov vzniknúť ujma s týmto
omeškaním spojená, bez toho, aby Majitelia dlhopisov mali možnosť samostatne takéto práva uplatniť
alebo vykonať. Vyššie uvedené môže viesť k tomu, že Majitelia dlhopisov môžu z výťažku z výkonu
Zabezpečenia získať menšie plnenia.
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Keďže však české ani slovenské súdy nemajú skúsenosti s rozhodovaním o úlohe, právach a
povinnostiach Agenta pre zabezpečenie, ako spoločného a nerozdielneho veriteľa Emitenta s každým
jednotlivým Majiteľom dlhopisov, s interpretáciou niektorých ustanovení obsiahnutých v emisných
podmienkach, nemôže Emitent zaručiť, že akékoľvek rozhodnutie súdu negatívne neovplyvní
postavenie Majiteľov dlhopisov, ktorí nie sú v postavení zabezpečeného veriteľa, Zabezpečenie alebo
jeho realizáciu, alebo prihlásenie celej pohľadávky Agentom pre zabezpečenie a následné uspokojenie
celej pohľadávky tak, ako sú tieto kroky v tomto prospekte predvídané. Hoci sa teda Emitent zaviazal
vyvinúť maximálne úsilie, aby Zabezpečenie Dlhopisov bolo platne a účinne zriadené, nemožno vylúčiť
prípadné problémy pri jeho zápise, insolvenčnom konaní či realizácii Zabezpečenia, vzhľadom na to, že
ide o doteraz neoverený spôsob zabezpečenia dlhopisov, ku ktorému doteraz neexistuje konzistentná
rozhodovacia prax súdov.
Vzhľadom na vyššie uvedené, k prípadným otázkam ohľadom účinnosti / fungovania zabezpečenia
pomocou Agenta pre zabezpečenie ako spoločného a nerozdielneho veriteľa Emitenta s každým
jednotlivým Majiteľom dlhopisov a na to, že české ani slovenské súdy ešte konzistentne neposudzovali
prípustnosť spôsobu zabezpečenia obdobného spôsobu Zabezpečenia obsiahnutého v Emisných
podmienkach, nemôže Emitent vylúčiť budúce rozhodnutia súdu, ktoré oslabia alebo vylúčia vznik,
platnosť alebo vymáhateľnosť zriaďovaného Zabezpečenia a nemožno teda vylúčiť prípadné problémy
pri jeho zápise či realizácii a Emitent v tejto súvislosti nerobí žiadne vyhlásenie či ubezpečenie ohľadom
vzniku, platnosti a vymáhateľnosti Zabezpečenia.
Emitent nemôže vylúčiť, že dôjde k zmene Agenta pre zabezpečenie, či už z rozhodnutia Emitenta, z
dôvodu, že súčasný Agent pre zabezpečenie ukončí zmluvu, či z iných dôvodov. Hoci Emitent pri výbere
a nahradení Agenta pre zabezpečenie bude postupovať s dostatočnou obozretnosťou nemožno vylúčiť,
že na osobu, ktorá existujúceho Agenta pre zabezpečenie nahradí, zriadené Zabezpečenie neprejde a
bude potrebné Zabezpečenie zriadiť znova v prospech nového Agenta pre zabezpečenie, alebo že
prípadný nový Agent pre zabezpečenie nebude mať podobnú skúsenosť či reputáciu ako existujúci
Agent pre zabezpečenie a môže existovať riziko, že nebude dostatočne schopný uplatniť a vymáhať
peňažné pohľadávky z Dlhopisov voči Emitentovi, čím môže byť ohrozené uspokojenie týchto
pohľadávok jednotlivých Majiteľov dlhopisov. Hoci je existujúci Agent pre zabezpečenie povinný
poskytnúť Emitentovi v súvislosti s výmenou Agenta pre zabezpečenie všetku súčinnosť, nemôže
Emitent zaručiť, že táto súčinnosť zo strany Agenta pre zabezpečenie bude poskytnutá. Emitent je v
súvislosti so zmenou Agenta pre zabezpečenie povinný postupovať v súlade s Emisnými podmienkami.
Riziko uvoľnenia záložného / podzáložného práva (Stredné riziko)
Uvoľnenie záložného / podzáložného práva podlieha schváleniu Agenta pre zabezpečenie, ktorý
neschváli uvoľnenie v prípade, že Emitent nezíska najmenej ekvivalent obstarávacej ceny alebo plnenie
zodpovedajúce pomernej hodnote nehnuteľnosti vo vzťahu k obstarávacej hodnote obchodných
podielov a akcií s výnimkou prípadov uvedených v Emisných podmienkach. Riziko spočíva v tom, že
Agent pre zabezpečenie schváli uvoľnenie záložného / podzáložného práva, bez splnenia vyššie
uvedenej podmienky.
Riziko predaja založených nehnuteľností (Stredné riziko)
Emitent je oprávnený predať založené nehnuteľnosti iba za primeranú protihodnotu, riziko spočíva
v tom, že Emitent uskutoční predaj založených nehnuteľností za nižšiu než primeranú protihodnotu,
čím dôjde k zníženiu hodnoty majetku Emitenta.
2.4.

Právne a regulačné riziká týkajúce sa Dlhopisov

Riziko zdanenia (Stredné riziko)
Potenciálni kupujúci alebo predávajúci Dlhopisov by si mali byť vedomí, že môžu mať povinnosť odvodu
dane alebo iných poplatkov v súlade s právom alebo zvyklosťami štátu, v ktorom dochádza k prevodu
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Dlhopisov, alebo iného v danej situácii relevantného štátu. V niektorých štátoch nemusia byť k
dispozícii žiadne oficiálne stanoviská daňových úradov alebo súdne rozhodnutia k finančným
nástrojom ako sú Dlhopisy. Potenciálni investori by mali konať podľa odporúčaní svojich daňových
poradcov ohľadom ich individuálneho zdanenia.
Riziká vyplývajúce zo zmeny práva (Stredné riziko)
Emisné podmienky Dlhopisov sa riadia právnymi predpismi platnými k dátumu tohto prospektu. Po
dátume vydania Dlhopisov môže dôjsť k zmene právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na práva a
povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov. Emitent nemôže dávať akékoľvek záruky týkajúce sa dopadov
akéhokoľvek súdneho rozhodnutia alebo zmeny českého alebo slovenského práva alebo úradnej praxe
na hodnotu Dlhopisov po dátume tohto prospektu. V dôsledku zmeny právnych predpisov môže najmä
dôjsť k oslabeniu alebo zhoršeniu vymožiteľnosti práv Majiteľov dlhopisov, k vyššiemu daňovému
a odvodovému zaťaženiu, zhoršeniu povahy Zabezpečenia, či iným negatívnym dopadom pre Majiteľov
dlhopisov.
Riziká spojené s budúcim rozhodnutím súdu (Stredné riziko)
Nemožno vylúčiť budúce rozhodnutia súdu, ktoré oslabia alebo vylúčia vznik, platnosť, alebo
vymáhateľnosť Zabezpečenia a nemožno teda vylúčiť prípadné problémy pri jeho zápise či realizácii
a Emitent v tejto súvislosti nerobí žiadne vyhlásenie či ubezpečenie ohľadom vzniku, platnosti
a vymáhateľnosti Zabezpečenia. Táto skutočnosť môže mať negatívny vplyv na splnenie záväzkov
vyplývajúcich z Dlhopisov.

IV. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Tento prospekt cenného papiera (ďalej len „prospekt“) je nevyhnutné posudzovať ako celok, najmä
časti VI.Údaje o Emitentovi a VII. Podmienky ponuky je nevyhnutné posudzovať spoločne s časťou V.
Emisné podmienky, ktorá nahrádza emisné podmienky a obsahuje podrobné informácie o
emitovaných Dlhopisoch.
Tento prospekt je prospektom v zmysle zákona SR č. 566/2001 Z. z., Zákon o cenných papieroch a
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení
neskorších predpisov (ďalej tiež "Zákon o cenných papieroch"), Nariadenia o prospekte a
Delegovaných nariadení o prospekte, ktorý Emitent vyhotovil ako jeden dokument. Žiadny štátny
orgán, s výnimkou Národnej banky Slovenska, ani iná osoba tento prospekt neschválili. Akékoľvek
prehlásenie v opačnom zmysle je nepravdivé.
Emitent neschválil akékoľvek iné prehlásenie alebo informácie o Emitentovi alebo Dlhopisoch, než aké
sú obsiahnuté v tomto prospekte a jeho prípadných dodatkoch. Na žiadne také iné prehlásenie alebo
informácie sa nemožno spoľahnúť ako na prehlásenie alebo informácie schválené Emitentom.
Za záväzky Emitenta vrátane záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov neručí Slovenská republika ani
ktorákoľvek jej inštitúcia, ministerstvo alebo jej politická súčasť (orgán štátnej správy či samosprávy)
ani žiadna iná osoba, ani ich iným spôsobom nezabezpečuje.
Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky informácie v tomto prospekte uvedené k dátumu vyhotovenia
tohto prospektu. Poskytnutie tohto prospektu kedykoľvek po dátume jeho vyhotovenia neznamená,
že informácie v ňom uvedené sú správne ku ktorémukoľvek okamžiku po dátume jeho vyhotovenia.
Ak dôjde k podstatnej zmene v niektorej skutočnosti uvedenej v prospekte, uverejní Emitent zákonným
spôsobom dodatok k prospektu. Po dátume vyhotovenia prospektu musia záujemcovia o kúpu
Dlhopisov svoje investičné rozhodnutia založiť nielen na informáciách uvedených v prospekte, ale aj
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na ďalších informáciách, ktoré Emitent po dátume vyhotovenia prospektu uverejní, či iných verejne
dostupných informáciách.
Rozširovanie tohoto prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách
obmedzené zákonom. Dlhopisy najmä nebudú registrované v súlade so zákonom o cenných papieroch
Spojených štátov amerických z roku 1933 a nesmú byť ponúkané, predávané alebo odovzdané na
území Spojených štátov amerických alebo osobám, ktoré sú rezidentmi Spojených štátov amerických,
inak, než na základe výnimky z registračnej povinnosti podľa tohto zákona, alebo v rámci obchodu,
ktorý takej registračnej povinnosti nepodlieha.
Osoby, do rúk ktorých sa tento prospekt dostane, sú zodpovedné za dodržiavanie obmedzení, ktoré sa
v jednotlivých krajinách vzťahujú k ponuke, nákupu alebo predaju Dlhopisov alebo držaniu a šíreniu
akýchkoľvek materiálov vzťahujúcich sa k Dlhopisom.
Informácie obsiahnuté v kapitolách tohto prospektu, ktoré sa týkajú zdanenia a vymáhania
súkromnoprávnych nárokov voči Emitentovi sú uvedené iba ako všeobecné informácie vyplývajúce zo
všeobecne záväzných právnych predpisov. Potenciálni nadobúdatelia Dlhopisov by sa v súvislosti s
nadobudnutím Dlhopisov mali spoliehať výhradne na svoju vlastnú analýzu faktorov uvádzaných v
týchto kapitolách a na odporúčania svojich vlastných právnych, daňových a iných odborných poradcov.
Potenciálni nadobúdatelia Dlhopisov by sa vo všeobecnosti mali spoliehať výhradne na vlastnú analýzu
faktorov uvádzaných v tomto prospekte a na svojich vlastných právnych, daňových a iných odborných
poradcov. Nadobúdateľom Dlhopisov, najmä zahraničným, sa odporúča konzultovať so svojimi
právnymi a inými poradcami ustanovenia príslušných právnych predpisov, najmä devízových
a daňových predpisov Slovenskej republiky, krajín, ktorých sú rezidentmi, a iných príslušných štátov
a ďalej všetky príslušné medzinárodné dohody a ich dopad na konkrétne investičné rozhodnutia.
Majitelia dlhopisov, vrátane všetkých prípadných zahraničných investorov sa vyzývajú, aby sa sústavne
informovali o všetkých zákonoch a ostatných právnych predpisoch upravujúcich držanie Dlhopisov,
a rovnako tak predaj Dlhopisov do zahraničia, alebo nákup Dlhopisov zo zahraničia, ako aj akékoľvek
iné transakcie s Dlhopismi a aby tieto zákony a právne predpisy dodržiavali.
Akékoľvek predpoklady a výhľady týkajúce sa budúceho vývoja Emitenta, jeho finančnej situácie,
okruhu jeho podnikateľskej činnosti alebo postavenia na trhu nemožno pokladať za vyhlásenie či
záväzný prísľub Emitenta týkajúci sa budúcich udalostí alebo výsledkov, pretože tieto budúce udalosti
alebo výsledky závisia celkom alebo sčasti na okolnostiach a udalostiach, ktoré Emitent nemôže priamo
alebo v plnom rozsahu ovplyvniť. Potenciálni záujemcovia o kúpu Dlhopisov by mali vykonať vlastnú
analýzu akýchkoľvek vývojových trendov alebo výhľadov uvedených v tomto prospekte, prípadne
vykonať ďalšie samostatné zisťovania a svoje investičné rozhodnutia založiť na výsledkoch takých
samostatných analýz a zisťovaní.
Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, všetky finančné údaje Emitenta vychádzajú z všeobecne aplikovaných
účtovných predpisov Českej republiky. Niektoré hodnoty uvedené v tomto prospekte boli upravené
zaokrúhlením. To okrem iného znamená, že hodnoty uvádzané pre rovnakú informačnú položku sa
môžu na rôznych miestach mierne líšiť a hodnoty uvádzané ako súčet niektorých hodnôt nemusia byť
presným aritmetickým súčtom hodnôt, z ktorých vychádzajú.
Definície uvedené v ktorejkoľvek časti prospektu sú platné aj pre ďalšie časti prospektu, definície
uvedené slovami „ďalej len“, či obdobne, platia aj pre predchádzajúce časti prospektu. Ak odkazuje
text prospektu na článok bez uvedenia špecifickej časti prospektu, má sa tým na mysli článok v rovnakej
časti prospektu, v ktorej sa nachádza daný odkaz. Časti prospektu sú vždy uvedené rímskou číslicou,
články v tomto prospekte sú uvedené kombináciou jednej až troch arabských číslic.
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Tento prospekt je vypracovaný v slovenskom jazyku. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi znením
prospektu v slovenskom jazyku a znením prospektu preloženého do iného jazyka, bude rozhodujúce
znenie prospektu v slovenskom jazyku.
Národná banka Slovenska schválila tento prospekt dňa 7.10.2021. Tento prospekt je platný do 6.10.2022.

V. EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV
Táto časť prospektu nahrádza emisné podmienky dlhopisov (ďalej len "Emisné podmienky")
a upravuje práva a povinnosti Emitenta a Majiteľov dlhopisov, ako aj podrobnejšie informácie o emisii
nepodriadených dlhopisov (ďalej len "Dlhopis") splatných v roku 2027, vydávaných spoločnosťou
FelixInvest, a.s., so sídlom na adrese Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, Česká republika IČ 06346511,
založenou podľa českého práva, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel B,
vložka 8064 (ďalej len "Emitent"). Výnos Dlhopisov je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 7,0
% p.a. z Menovitej hodnoty Dlhopisu.
V súvislosti so záväzkami Emitenta vyplývajúcimi z Dlhopisov Emitent v budúcnosti zriadi, resp.
zabezpečí zriadenie Zabezpečenia (ako je tento pojem definovaný nižšie). Každá zmluva o zriadení
Zabezpečenia bude k dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom dlhopisov (ako sú definovaní ďalej) v bežnej
pracovnej dobe v Určenej prevádzkarni Administrátora (ako je tento pojem definovaný v článku V.11.1
týchto Emisných podmienok), a v sídle Emitenta.
Emitent bude činnosti administrátora spojené so splatením Dlhopisov, vrátane činností platobného
agenta, vykonávať sám, v budúcnosti však Emitent môže poveriť výkonom služieb administrátora
spojených so splatením Dlhopisov inú osobu, s príslušným oprávnením na výkon takejto činnosti (ďalej
len "Administrátor"), s tým že podmienky výkonu funkcie Administrátora budú v tom prípade
upravené zmluvou medzi ním a Emitentom (ďalej len "Zmluva s administrátorom"). Rovnopis Zmluvy
s administrátorom bude k dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom dlhopisov (ako sú definovaní ďalej) v
bežnej pracovnej dobe v Určenej prevádzkarni Administrátora, ako je definovaná v článku V.11.1
týchto Emisných podmienok, a v sídle Emitenta. Poverenie určitej osoby výkonom činnosti
Administrátora Emitent oznámi Majiteľom dlhopisov spôsobom uvedeným v článku V.13 a V.11.2
týchto Emisných podmienok. Do doby, než Emitent poverí určitú osobu výkonom činnosti
Administrátora v súlade s týmito Emisnými podmienkami, budú všetky odkazy v týchto Emisných
podmienkach na "Administrátora" považované za odkazy na "Emitenta".
Agentom pre zabezpečenie je spoločnosť HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO: 05277493, so
sídlom Orlí 483/1, Brno-město, 602 00 Brno (ďalej len "Agent pre zabezpečenie"). Vzťah medzi
Emitentom a Agentom pre zabezpečenie v súvislosti s prípadnou realizáciou Zabezpečenia (ako je tento
pojem definovaný nižšie) v prospech Majiteľov dlhopisov a v súvislosti s niektorými ďalšími
administratívnymi úkonmi v súvislosti so Zabezpečením je upravený zmluvou uzatvorenou medzi
Emitentom a Agentom pre zabezpečenie (ďalej len "Zmluva s agentom pre zabezpečenie"). Rovnopis
Zmluvy s agentom pre zabezpečenie je k dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom dlhopisov v bežnej
pracovnej dobe v sídle Agenta pre zabezpečenie a v sídle Emitenta.
Emitent nemá v úmysle požiadať o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na akomkoľvek regulovanom
trhu.
Tieto Emisné podmienky je Emitent povinný sprístupniť v zmysle § 3 ods. 7, resp. § 3 ods. 11 zákona
č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o dlhopisoch"). Emitent
v súlade s § 3 ods. 4 Zákona o dlhopisoch zodpovedá za údaje uvedené v Emisných podmienkach.
Dlhopisy sú vydané na základe Zákona o dlhopisoch a Zákona o cenných papieroch.
Prospekt Dlhopisov bol vyhotovený v súlade so Zákonom o cenných papieroch, Nariadením
o prospekte a Delegovanými nariadeniami o prospekte.
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Názov Dlhopisu je Dlhopis FelixInvest 2021 II. Vydanie Dlhopisov bolo schválené rozhodnutím jediného
akcionára Emitenta vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Emitenta zo dňa 2.11.2020 a zo
dňa 31.8.2021 a rozhodnutím predstavenstva Emitenta zo dňa 31.8.2021.
S Dlhopismi nie sú spojené žiadne zvláštne práva a povinnosti ani obmedzenia nad rámec tých, ktoré
vyplývajú z týchto Emisných podmienok, resp. z príslušných právnych predpisov, najmä zo Zákona
o dlhopisoch a obmedzení vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa týkajú práv veriteľov
všeobecne.
1.

Všeobecná charakteristika Dlhopisov
1.1.

Druh, forma, podoba a menovitá hodnota; názov

Dlhopisy sú dlhopismi v zmysle Zákona o dlhopisoch a Zákona o cenných papieroch. Dlhopisy sú
vydávané ako listinné cenné papiere znejúce na meno. Každý z Dlhopisov je vydávaný v menovitej
hodnote 30.000 Kč (tridsať tisíc korún českých) (ďalej len „Menovitá hodnota“), resp.
v zodpovedajúcej hodnote inej zákonnej meny Českej republiky, ktorá by českú korunu nahradila;
ustanovenie článku V.7.1 týchto Emisných podmienok sa použije primerane.
S Dlhopismi nebudú spojené žiadne predkupné ani výmenné práva ani žiadne iné zvláštne práva v
zmysle Zákona o dlhopisoch.
Názov Dlhopisu je Dlhopis FelixInvest 2021 II.
ISIN Dlhopisu je: SK4000019782
1.2.

Majitelia dlhopisov; prevod Dlhopisov
1.

Majitelia dlhopisov

Majiteľom Dlhopisu je osoba, ktorá je uvedená v zozname majiteľov Dlhopisov vedeným
Administrátorom (ďalej len "Majiteľ dlhopisov"). Ak zákon alebo rozhodnutie súdu doručené
Emitentovi na adresu Určenej prevádzkarne (ako je tento pojem definovaný v článku V.11.1 týchto
Emisných podmienok) neustanovuje inak, budú Emitent a Administrátor (ak je Administrátor osobou
odlišnou od Emitenta) pokladať každého Majiteľa dlhopisov za ich oprávneného majiteľa vo všetkých
ohľadoch a vykonávať v jeho prospech platby v súlade s týmito Emisným podmienkami. Osoby, ktoré
budú Majiteľmi dlhopisu a ktoré nebudú z akýchkoľvek dôvodov zapísané v zozname majiteľov, musia
o tejto skutočnosti a titule nadobudnutia vlastníctva k Dlhopisom bezodkladne informovať Emitenta,
a to prostredníctvom oznámenia doručeného do Určenej prevádzkarne (ako je tento pojem definovaný
v článku V.11.1 Emisných podmienok).
2.

Prevoditeľnosť Dlhopisov

Prevoditeľnosť Dlhopisov je obmedzená v tom zmysle, že na prevod Dlhopisu je potrebný
predchádzajúci písomný súhlas valného zhromaždenia Emitenta. V prípade, že sa Dlhopis dedí, súhlas
valného zhromaždenia Emitenta sa nevyžaduje. K prevodu Dlhopisov dochádza ich odovzdaním
nadobúdateľovi a vyznačením rubopisu v prospech nadobúdateľa, ktorý musí byť bezpodmienečný a
prechádzajú ním všetky práva s Dlhopismi spojené. V rubopise Dlhopisu je nutné uviesť identifikáciu
nadobúdateľa. Voči Emitentovi je taký prevod účinný až zápisom o zmene Majiteľa dlhopisu do
zoznamu Majiteľov dlhopisov. Akákoľvek zmena v zozname Majiteľov dlhopisov sa považuje za zmenu
vykonanú až v priebehu príslušného dňa, t.j. nie je možné vykonať zmenu v zozname Majiteľov
dlhopisov s účinnosťou k začiatku dňa, v ktorom sa zmena vykonávaná.
1.3.

Oddelenie práva na výnos

Oddelenie práva na výnos Dlhopisov formou vydania kupónov ako samostatných cenných papierov sa
vylučuje.
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1.4.

Dlh Emitenta

Emitent týmto vyhlasuje, že dlhuje Menovitú hodnotu každého Dlhopisu každému Majiteľovi dlhopisu
a každému Majiteľovi dlhopisu sa zaväzuje splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisu a vyplácať výnosy z
Dlhopisov v súlade s týmito Emisnými podmienkami a Zákonom o dlhopisoch.
1.5.

Rating

Emitentovi ani Dlhopisom nebolo udelené ohodnotenie finančnej spôsobilosti (rating) žiadnou
ratingovou agentúrou. Emitent dosiaľ nevydal žiadne dlhové cenné papiere.
2.

Dátum a spôsob úpisu emisie Dlhopisov; Emisný kurz
2.1.

Dátum emisie; Emisný kurz

Dátum emisie Dlhopisov bol stanovený na 1.10.2021 (ďalej len „Dátum emisie“).
Emisný kurz Dlhopisov (ďalej len „Emisný kurz“) k Dátumu emisie bol stanovený na 100 % ich Menovitej
hodnoty (Menovitá hodnota Dlhopisu je 30.000,- Kč).
Predpokladaná celková menovitá hodnota emisie Dlhopisov je 70.050.000 Kč.
2.2.

Lehota na upisovanie emisie dlhopisov

Údaj o predpokladanej celkovej menovitej hodnote emisie Dlhopisov Emitent sprístupní potenciálnym
investorom spolu s týmito Emisnými podmienkami spôsobom, ktorým sa sprístupnia tieto Emisné
podmienky. Emitent je oprávnený vydať Dlhopisy aj v menšej celkovej menovitej hodnote ako je
predpokladaná celková menovitá hodnota emisie Dlhopisov sprístupnená potenciálnym investorom v
súlade s ustanovením predchádzajúcej vety. Emitent je oprávnený vydávať emisiu Dlhopisov aj
postupne (formou tranží).
Lehota na upisovanie Dlhopisov začína plynúť od 0:00 hod. k Dátumu emisie a skončí dňa 30.9.2026
o 24:00 hod., resp. v okamžiku upísania celkovej menovitej hodnoty emisie Dlhopisov, podľa toho,
ktorá z týchto skutočností nastane skôr (ďalej len „Lehota na upisovanie emisie dlhopisov“).
Emitent je oprávnený vydať Dlhopisy kedykoľvek v priebehu Lehoty na upisovanie emisie dlhopisov.
Verejne ponúkať Dlhopisy môže Emitent vždy len na základe platného prospektu Dlhopisov, ak
príslušné právne predpisy nestanovia inak. Emitent zverejní každý právoplatne schválený prospekt
Dlhopisov v čase a spôsobom stanoveným zákonom.
2.3.

Spôsob a miesto úpisu Dlhopisov

Dlhopisy budú až do výšky celkovej menovitej hodnoty Dlhopisov ponúkané Emitentom na úpis a kúpu
(a) formou verejnej ponuky investorom v Slovenskej republike, a (b) ďalším investorom v zahraničí, a
to vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými v každej krajine, v ktorej budú Dlhopisy
ponúkané.
Dlhopisy budú vydané tým investorom (prvonadobúdateľom), ktorí po uzatvorení príslušnej zmluvy
o úpise Dlhopisov uhradia Emisný kurz ku dňu, ktorý stanoví Emitent. Príslušné sumy uvedené v
predchádzajúcej vete budú uhradené na účet Emitenta oznámený Administrátorom na tieto účely
investorom.
3.

Status
3.1.

Status záväzkov Emitenta

Záväzky Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nepodmienené, nepodriadené
a, s výnimkou Zabezpečenia prípadne zriadeného po Dátume emisie podľa ustanovenia článku V.3.2.1
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týchto Emisných podmienok, nezabezpečené záväzky Emitenta, ktoré sú a budú čo do poradia svojho
uspokojenia (a) rovnocenné (pari passu) medzi sebou navzájom a (b) aspoň rovnocenné (pari passu)
voči všetkým ďalším súčasným i budúcim nepodriadeným a nezabezpečeným záväzkom Emitenta, s
výnimkou tých záväzkov Emitenta, u ktorých stanovia inak kogentné ustanovenia právnych predpisov.
Ustanovením predchádzajúceho odseku nie je dotknutá povinnosť Emitenta za podmienok a
spôsobom uvedeným nižšie v článku V.3.2 týchto Emisných podmienok po Dátume emisie zriadiť
Zabezpečenie (ako je tento pojem definovaný v článku V.3.2.1 týchto Emisných podmienok) na
zabezpečenie svojich záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov.
Emitent sa zaväzuje zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými Majiteľmi dlhopisov rovnako.
3.2.

Zabezpečenie Dlhopisov a Agent pre Zabezpečenie
1.

Zabezpečenie Dlhopisov

K Dátumu emisie nie sú záväzky Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov zabezpečené.
Po Dátume emisie budú záväzky Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov v súlade s článkom V.3.2 týchto
Emisných podmienok zabezpečené v prospech Agenta pre zabezpečenie a jeho prostredníctvom pre
ostatných Majiteľov dlhopisov primárne záložným právom k nehnuteľnostiam, ktoré budú
nadobúdané priamym nákupom alebo prevodom akcií či obchodných podielov spoločností vlastniacich
takéto nehnuteľnosti (spoločne ďalej len "Založené nehnuteľnosti"), alebo sekundárne, za podmienok
bližšie upravených v Zmluve s agentom pre zabezpečenie, zriadením podzáložného práva v prípade
nákupu pohľadávok zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam, prípadne zabezpečovacím
prevodom práva alebo podriadením nezabezpečených pohľadávok Emitenta voči spoločnostiam
vlastniacim takéto nehnuteľnosti, alebo tiež zriadením záložného práva k akciám či k obchodným
podielom spoločností vlastniacich takéto nehnuteľnosti, ktorých vlastníkom bude Emitent (ďalej len
“Iné zabezpečenie”), ktoré budú poskytnuté ako zabezpečenie pri financovaní pohľadávkových
obchodov z prostriedkov získaných upísanými Dlhopismi (Založené nehnuteľnosti a Iné zabezpečenie
spoločne ďalej len "Zabezpečenie").
Agent pre zabezpečenie bude vždy záložným veriteľom vo vzťahu k Založeným nehnuteľnostiam bez
ohľadu na osobu záložcu, ktorým môže byť Emitent alebo tretia osoba, na ktorej má Emitent obchodný
podiel alebo akcie, prípadne iná tretia osoba, ktorá na žiadosť Emitenta Založené nehnuteľnosti založila
(ďalej len “Iný poskytovateľ zabezpečenia”).
Zabezpečenie záložným právom k Založeným nehnuteľnostiam bude zriadené tiež v prospech Agenta
pre zabezpečenie vo vzťahu k jeho vlastným pohľadávkam špecifikovaným v Zmluve s agentom pre
zabezpečenie a v každej záložnej zmluve k Založeným nehnuteľnostiam, a to pohľadávkam na
zaplatenie (i) odmeny Agenta pre zabezpečenie za jeho činnosť podľa Zmluvy s agentom pre
zabezpečenie dohodnutej v Dohode o cene služieb (ako je tento pojem definovaný v Zmluve s agentom
pre zabezpečenie), ktorej výška nepresiahne 1% z upísaného objemu Dlhopisov, a nákladov Agenta pre
zabezpečenie vynaložených v súvislosti s činnosťou Agenta pre zabezpečenie, (ii) odmeny Agenta pre
zabezpečenie za výkon záložných práv dohodnutej v Zmluve s agentom pre zabezpečenie a Dohode o
cene služieb (ako je tento pojem definovaný v Zmluve s agentom pre zabezpečenie), ktorej výška
nepresiahne 2% výťažku z výkonu záložných práv, a nákladov Agenta pre zabezpečenie súvisiacich s
výkonom záložných práv a (iii) úrokov z omeškania a zmluvných pokút za omeškanie so zaplatením
pohľadávok Agenta pre zabezpečenie podľa bodov (i) a (ii) (spoločne ďalej len "Pohľadávky agenta pre
zabezpečenie"). Zabzepečenie úhrady Pohľadávok agenta pre zabezpečenie bude dohodnuté až do
úhrnnej výšky 15.000.000,-Kč. Ak to povaha Iného zabezpečenia umožní, obdobné podmienky budú v
Zmluve s Agentom pre zabezpečenie dohodnuté aj pre Iné zabezpečenie.
2.
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Uvoľnenie záložného a / alebo podzáložného práva podlieha schváleniu Agenta pre zabezpečenie.
Agent pre zabezpečenie neschváli uvoľnenie záložného a / alebo podzáložného práva, ak v súvislosti s
uvoľnením záložného a / alebo podzáložného práva Emitent nezíska najmenej ekvivalent obstarávacej
ceny nehnuteľnosti alebo plnenie zodpovedajúce pomernej hodnote nehnuteľnosti vo vzťahu k
obstarávacej hodnote obchodných podielov a akcií, s výnimkou prípadu, kedy k uvoľneniu záložného
práva a / alebo podzáložného práva dochádza na žiadosť Emitenta v súvislosti so zriadením záložného
práva a / alebo podzáložného práva ako prvého v poradí v prospech financujúcej banky (namiesto
Agenta pre zabezpečenie) v súvislosti s nadobudnutím obchodného majetku alebo realizáciou
investičných zámerov Emitenta v rámci hlavnej činnosti Emitenta, kedy môže byť takto zabezpečovaný
Dlh Emitenta, teda plnenie získané od financujúci banky, nižší; to neplatí, ak Schôdza v súlade s týmito
Emisnými podmienkami rozhodne o realizácii Zabezpečenia. Emitent je oprávnený použiť takto získané
prostriedky na ďalšie investície do nehnuteľností v rámci hlavnej činnosti Emitenta. Súhlas s uvoľnením
záložného a / alebo podzáložného práva nepodlieha poplatku podľa bodu V.3.2.8 nižšie.
3.

Agent pre zabezpečenie

Vlastníci dlhopisov sú zastúpení Agentom pre zabezpečenie, ktorý je v postavení spoločného a
nerozdielneho veriteľa s každým jednotlivým Majiteľom dlhopisov ohľadom peňažného záväzku
Emitenta vyplývajúceho z Dlhopisov voči takému Majiteľovi dlhopisov. Za týmto účelom Agent pre
zabezpečenie upíše a bude až do doby konečnej splatnosti Dlhopisov držať najmenej jeden Dlhopis.
Na posilnenie postavenia Majiteľov dlhopisov sa Emitent rozhodol zabezpečiť splatenie Dlhopisov
zabezpečením Založených nehnuteľností, prípadne Iným zabezpečením, pomocou inštitútu Agenta pre
zabezpečenie, ktorý je zmluvne zaviazaný vyplatiť výťažok z realizácie Zabezpečenia Administrátorovi
za účelom jeho výplaty Majiteľom dlhopisov v rozsahu nesplnenia peňažného záväzku Emitenta. V
prípade, že bude činnosti Administrátora vykonávať sám Emitent, bude Agent pre zabezpečenie
zmluvne zaviazaný vyplatiť výťažok z realizácie Zabezpečenia priamo Majiteľom dlhopisov.
Zabezpečenie vznikne až po Dátume emisie. Vzhľadom (i) na hore uvedené, (ii) na prípadné otázky
ohľadom účinnosti / funkčnosti Zabezpečenia pomocou Agenta pre zabezpečenie ako spoločného a
nerozdielneho veriteľa Emitenta s každým jednotlivým Majiteľom dlhopisov a (iii) na to, že slovenské
ani české súdy ešte neposudzovali prípustnosť spôsobu zabezpečenia obdobného spôsobu
Zabezpečenia obsiahnutého v Emisných podmienkach (najmä ako je uvedené nižšie v článkoch V.3.2.7
a V.3.2.8 týchto Emisných podmienok), nemôže Emitent vylúčiť budúce rozhodnutie súdu, ktoré oslabí
alebo vylúči vznik, platnosť alebo vymáhateľnosť Zabezpečenia. Hoci sa Emitent zaväzuje vyvinúť
všetko primerané úsilie, aby Zabezpečenie bolo platne a funkčne zriadené, nemožno vylúčiť prípadné
ťažkosti či omeškanie pri jeho zriadení či realizácii a Emitent v tejto súvislosti nerobí žiadne vyhlásenie
či ubezpečenie ohľadom vzniku, platnosti a vymáhateľnosti Zabezpečenia. Jeho povinnosti podľa
ostatných ustanovení týchto Emisných podmienok (najmä podľa článku V.3.2.6) tým nie sú dotknuté.
Pri plnení funkcie Agenta pre zabezpečenie je Agent pre zabezpečenie povinný postupovať s odbornou
starostlivosťou, v súlade so záujmami Majiteľov dlhopisov a je viazaný ich pokynmi vo forme
rozhodnutia schôdze Majiteľov dlhopisov (ďalej len "Schôdza"), ako je uvedené nižšie. V prípade, že
Agent pre zabezpečenie zanikne bez právneho nástupcu alebo nebude môcť vykonávať svoju bežnú
podnikateľskú činnosť (z dôvodu odňatia príslušných podnikateľských oprávnení, insolvenčného
konania, a pod.) alebo v prípade hrubého porušenia povinností pri výkone funkcie Agenta pre
zabezpečenie zo strany Agenta pre zabezpečenie alebo iného ukončenia zmluvy s Agentom pre
zabezpečenie, Emitent bez zbytočného odkladu zvolá Schôdzu a navrhne, aby Schôdza vyslovila súhlas
s tým, aby výkonom funkcie Agenta pre zabezpečenie v súvislosti s Dlhopismi bola poverená iná osoba
s oprávnením na výkon takejto činnosti (ďalej len "Nový agent pre zabezpečenie"). Táto zmena však
nesmie spôsobiť Majiteľom dlhopisov ujmu. Za týmto účelom potom Emitent bezodkladne uzavrie s
Novým agentom pre zabezpečenie novú zabezpečovaciu dokumentáciu, ktorá bude vo všetkých
podstatných ohľadoch zhodná s aktuálnou zabezpečovacou dokumentáciou a súčasný Agent pre
zabezpečenie je povinný poskytnúť v súvislosti s výmenou Agenta pre zabezpečenie všetku súčinnosť.
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Výmenu Agenta pre zabezpečenie Emitent bez zbytočného odkladu oznámi Majiteľom dlhopisov v
súlade s článkom V.13 týchto Emisných podmienok.
4.

Agent pre zabezpečenie ako spoločný a nerozdielny veriteľ

Agent pre zabezpečenie je spoločným a nerozdielnym veriteľom s každým jednotlivým Majiteľom
dlhopisov (ohľadom peňažného záväzku Emitenta vyplývajúceho z Dlhopisov voči takému Majiteľovi
dlhopisov) oddelene a všetko Zabezpečenie je zriadené v prospech Agenta pre zabezpečenie. Žiadny z
Majiteľov dlhopisov (okrem Agenta pre zabezpečenie) nie je voči inému Majiteľovi dlhopisov (okrem
Agenta pre zabezpečenie) spoločným a nerozdielnym veriteľom voči Emitentovi. Úpisom či kúpou
Dlhopisov ďalej ustanovuje každý Majiteľ dlhopisov Agenta pre zabezpečenie, aby pôsobil ako jeho
splnomocnenec a zmocňuje Agenta pre zabezpečenie, aby vystupoval ako jediná strana
zabezpečovacej dokumentácie (v prospech ktorej sa zriaďuje Zabezpečenie) a aby svojim menom a na
účet príslušného Majiteľa dlhopisov vykonával všetky práva, právomoci, oprávnenia a rozhodovacie
práva, ktoré vyplývajú zo zabezpečovacej dokumentácie. Agent pre zabezpečenie je oprávnený
a povinný v súlade s príslušným rozhodnutím Schôdze ako spoločný a nerozdielny veriteľ s každým
príslušným jednotlivým Majiteľom dlhopisov (ohľadom peňažného záväzku Emitenta vyplývajúceho
z Dlhopisov voči takému Majiteľovi dlhopisov) požadovať po Emitentovi uhradenie akejkoľvek čiastky,
ktorou je Emitent povinný uhradiť ktorémukoľvek Majiteľovi dlhopisov ohľadom peňažného záväzku
Emitenta vyplývajúceho z Dlhopisov.
5.

Zriadenie Zabezpečenia

Emitent alebo Iný poskytovateľ zabezpečenia na žiadosť Emitenta najneskôr v lehote šiestich (6)
mesiacov od zápisu vlastníctva v prospech Emitenta alebo Iného poskytovateľa zabezpečenia v katastri
nehnuteľností k nehnuteľnostiam nadobudnutým z prostriedkov získaných z upísaných Dlhopisov na
svoje náklady zriadi zabezpečenie v prospech Agenta pre zabezpečenie prostredníctvom záložného
práva v prvom poradí k Založeným nehnuteľnostiam alebo podzáložného práva zriadením
podzáložného práva, v prípade nákupu pohľadávok zabezpečených záložným právom
k nehnuteľnostiam, a toto zabezpečenie bude riadne udržiavať v plnom rozsahu až do okamžiku
splnenia všetkých svojich záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov alebo do dňa predaja Založenej
nehnuteľnosti Emitentom alebo ním ovládanou osobou za primeranú protihodnotu; to neplatí, ak
Agent pre zabezpečenie na žiadosť Emitenta umožní namiesto záložného práva zriadeného vo svoj
prospech v prvom poradí k Založeným nehnuteľnostiam zriadenie záložného práva v prvom a/lebo v
jedinom poradí v prospech financujúci banky na zabezpečenie Dlhu Emitenta, teda dlhového
peňažného plnenia získaného od financujúci banky v súvislosti s realizáciou investičných zámerov
Emitenta v rámci hlavnej činnosti Emitenta, najmä so zhodnotením Založených nehnuteľností.
Za účelom zriadenia zabezpečenia k Založeným nehnuteľnostiam Agent pre zabezpečenie uzatvorí
s Emitentom alebo v spolupráci s Emitentom s Iným poskytovateľom zabezpečenia Záložnú zmluvu
a podá v lehote šiestich (6) mesiacov od zápisu vlastníctva v prospech Emitenta alebo takéhoto Iného
poskytovateľa zabezpečenia v katastri nehnuteľností k nehnuteľnostiam nadobudnutým
z prostriedkov získaných z upísaných Dlhopisov návrh na vklad záložného práva do katastra
nehnuteľností, respektíve zabezpečí podanie takéhoto návrhu v uvedenej lehote; obdobne bude
postupovať pri zriadení podzáložného práva.
Každá takáto záložná zmluva bude k dispozícii na nahliadnutie každému z Majiteľov dlhopisov v
Určenej prevádzkarni (ako je tento pojem definovaný v článku V.11.1 Emisných podmienok).
Ak Agent pre zabezpečenie v súlade s týmito Emisnými podmienkami (i) umožní na žiadosť Emitenta
zriadenie záložného práva k nadobúdaným nehnuteľnostiam v prospech financujúcej banky alebo(ii)
uvoľní na žiadosť Emitenta záložné právo zriadené vo svoj prospech v prvom poradí k Založeným
nehnuteľnostiam na účely zriadenia záložného práva v prospech financujúcej banky, poskytne Emitent
Agentovi pre zabezpečenie niektoré z Iných zabezpečení podľa článku V.3.2.1 týchto Emisných
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podmienok tak, aby jeho hodnota zodpovedala najmenej výške prostriedkov použitých na obstaranie
nehnuteľností alebo obchodných podielov a akcií, získaných z upísaných Dlhopisov, pričom dodatočné
zabezpečenie zriadením záložného práva k akciám či k obchodným podielom spoločností vlastniacich
takéto nehnuteľnosti, ktorých vlastníkom je Emitent, má vždy prednosť pred ostatnými formami Iného
zabezpečenia.
Za účelom zriadenia Iného zabezpečenia Agent pre zabezpečenie uzatvorí s Emitentom alebo v
spolupráci s Emitentom s Iným poskytovateľom zabezpečenia záložnú zmluvu k akciám či k obchodným
podielom spoločností vlastniacich nehnuteľnosti nadobudnuté z prostriedkov získaných z upísaných
Dlhopisov, ktorých vlastníkom je a alebo sa má stať Emitent, a /alebo inú zmluvu nevyhnutnú na
zriadenie Iného zabezpečenia podľa článku V.3.2.1 týchto Emisných podmienok, a to v lehote šiestich
(6) mesiacov od (a) zápisu vlastníctva v prospech Emitenta alebo Iného poskytovateľa zabezpečenia
v katastri nehnuteľností k nehnuteľnostiam nadobudnutým čiastočne z prostriedkov získaných
z upísaných Dlhopisov a čiastočne z prostriedkov od financujúcej banky, alebo (b) od výmazu záložného
práva Agenta pre zabezpečenie k predmetným Založeným nehnuteľnostiam z katastra nehnuteľností,
v prípade uvoľnenia záložného práva k Založeným nehnuteľnostiam v prospech financujúcej banky.
Každá takáto zmluva bude k dispozícii na nahliadnutie každému z Majiteľov dlhopisov v Určenej
prevádzkarni (ako je tento pojem definovaný v článku V.11.1 Emisných podmienok).
6.

Postup v prípade omeškania so zriadením Zabezpečenia

Pokiaľ nedôjde k zriadeniu a vzniku Zabezpečenia v lehotách uvedených v článku V.3.2.5 týchto
Emisných podmienok, či pokiaľ dôjde v rozpore s týmito Emisnými podmienkami čiastočne alebo
celkom k zániku Zabezpečenia v zhora uvedenom rozsahu bez získania primeranej protihodnoty
z predaja Založenej nehnuteľnosti Emitentom, je Emitent povinný okamžite zvolať Schôdzu, na ktorej
zdôvodní túto skutočnosť. Schôdza následne rozhodne prostou väčšinou hlasov prítomných Majiteľov
dlhopisov o ďalšom postupe, vrátane prípadného predĺženia lehoty k zriadeniu a vzniku Zabezpečenia,
stanovenia lehoty k novému zriadeniu Zabezpečenia.
V prípade, že v dobe od zvolania schôdze do dátumu konania Schôdze dôjde k zriadeniu a vzniku
Zabezpečenia v rozsahu stanovenom týmito Emisnými podmienkami, Emitent Schôdzu odvolá
rovnakým spôsobom, akým bola zvolaná. Pokiaľ Schôdza nebude odvolaná a Zabezpečenie bolo
zriadené a vzniklo v súlade s týmito Emisnými podmienkami, Emitent na počiatku Schôdze informuje
prítomných Majiteľov dlhopisov o tejto skutočnosti a Schôdza ďalej nerozhoduje.
V prípade, že Schôdza nie je uznášaniaschopná, stávajú sa všetky Dlhopisy predčasne splatnými
k dátumu Schôdze, avšak iba v prípade, že najneskôr k dátumu Schôdze nedošlo k zriadeniu a vzniku
Zabezpečenia v lehotách uvedených v článku V.3.2.5 týchto Emisných podmienok, či pokiaľ došlo
čiastočne či celkom k zániku Zabezpečenia v zhora uvedenom rozsahu.
V prípade, že nastane predčasná splatnosť Dlhopisov, je Emitent povinný takéto Dlhopisy (spolu
s dosiaľ nevyplateným úrokovým výnosom) splatiť v súlade s článkom V.9.2 týchto Emisných
podmienok. Ďalej sa postupuje podľa ustanovení článkov V.9.2, V.9.4 a V.9.5 týchto Emisných
podmienok.
V prípade, že Emitent nesplní svoju povinnosť okamžite zvolať Schôdzu podľa prvého odseku tohto
bodu V.3.2.6 ani v dodatočnej primeranej lehote do jedného mesiaca odo dňa, keď dôjde k omeškaniu
so splnením tejto jeho povinnosti, bude Agent pre zabezpečenie bez zbytočného odkladu informovať
členov dozornej rady, a súbežne je oprávnený zvolať Schôdzu vlastníkov dlhopisov. Náklady na
organizáciu a zvolanie zasadnutia Schôdze hradí Emitent.
Predmetom takto zvolanej Schôdze bude informovanie Majiteľov dlhopisov o vzniknutom porušení a
predloženie návrhu na jeho riešenie.
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7.

Vymáhanie záväzkov Emitenta prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie

Agent pre zabezpečenie je oprávnený ako spoločný a nerozdielny veriteľ s každým príslušným
jednotlivým Majiteľom dlhopisov (ohľadom peňažitého záväzku Emitenta vyplývajúceho z Dlhopisov
voči takému Majiteľovi dlhopisov) požadovať od Emitenta uhradenie akejkoľvek čiastky, ktorú je
Emitent povinný uhradiť ktorémukoľvek Majiteľovi dlhopisov ohľadom peňažitého záväzku Emitenta
vyplývajúceho z Dlhopisov, vrátane ich vymáhania prostredníctvom realizácie Zabezpečenia (ktoré je
zriadené iba v prospech Agenta pre zabezpečenie). Z tohoto dôvodu sú všetci Majitelia dlhopisov
povinní vykonávať svoje práva z Dlhopisov, ktoré by mohli akokoľvek ohroziť existenciu alebo kvalitu
Zabezpečenia (vrátane uplatnenia vymáhania akejkoľvek peňažitej pohľadávky voči Emitentovi na
základe Dlhopisov prostredníctvom realizácie zabezpečenia), jedine v súčinnosti s Agentom pre
zabezpečenie a jeho prostredníctvom. O vymáhaní dlhov Emitenta prostredníctvom Agenta pre
zabezpečenie, vrátane realizácie Zabezpečenia potom rozhoduje Schôdza zvolaná v súlade s týmito
Emisnými podmienkami, pokiaľ nastane ktorýkoľvek Prípad neplnenia záväzkov (ako je tento pojem
definovaný nižšie v týchto Emisných podmienkach). O vymáhaní záväzkov Emitenta prostredníctvom
Agenta pre zabezpečenie, postupe a spôsobe takého vymáhania vrátane realizácie Zabezpečenia,
rozhodne Schôdza prostou väčšinou hlasov prítomných Majiteľov dlhopisov s tým, že zároveň určí aj
spoločný postup a spôsob realizácie založenia v súlade so zákonom.
8.

Postup Agenta pre zabezpečenie pri vymáhaní záväzkov a realizácii
Zabezpečenia

Pokiaľ nastane ktorýkoľvek Prípad neplnenia záväzkov a následne Schôdza v súlade s článkom V.3.2.7
týchto Emisných podmienok rozhodne o vymáhaní záväzkov Emitenta prostredníctvom Agenta pre
zabezpečenie a o prípadnej realizácii Zabezpečenia (vrátane spôsobu realizácie Zabezpečenia), bude
Agent pre zabezpečenie postupovať v súlade s rozhodnutím Schôdze, vrátane realizácie Zabezpečenia
určeným spôsobom, a to bezodkladne po tom, čo mu bude Emitentom, Administrátorom (ak je
Administrátor osobou odlišnou od Emitenta), či ktorýmkoľvek Majiteľom dlhopisov doručený zápis
z danej Schôdze. Výťažok z realizácie Zabezpečenia potom Agent pre zabezpečenie po odpočítaní
Pohľadávok agenta pre zabezpečenie a ďalších prípadných nákladov na výkon záložných a iných práv,
prevedie na účet Administrátora za účelom jeho výplaty Majiteľom dlhopisov v súlade s týmito
Emisnými podmienkami. Prípadný zostatok potom bude Administrátorom vrátený Emitentovi. V
prípade, že bude činnosti Administrátora vykonávať sám Emitent, bude Agent pre zabezpečenie
zmluvne zaviazaný vyplatiť výťažok z realizácie Zabezpečenia priamo Majiteľom dlhopisov. V priebehu
výkonu svojich povinností bude Agent pre zabezpečenie informovať Majiteľov dlhopisov o postupe
realizácie a o obsahu každého oznámenia alebo dokladu, ktorý v súvislosti s realizáciou Zabezpečenia
získa či vyhotoví, a to spôsobom určeným v príslušnom rozhodnutí Schôdze. V prípade, že výťažok
z realizácie Zabezpečenia nebude postačovať k úhrade všetkých pohľadávok z Dlhopisov, budú
jednotliví Majitelia dlhopisov uspokojení z výťažku realizácie Zabezpečenia pomerne a neuspokojená
časť pohľadávok z Dlhopisov bude vymáhateľná proti Emitentovi v súlade s právnymi predpismi.
9.

Zodpovednosť Agenta pre zabezpečenie

Agent pre zabezpečenie nezodpovedá Majiteľom dlhopisov za (i) neplatnosť, neúčinnosť alebo
nevymáhateľnosť Zabezpečenia, (ii) obsah akejkoľvek zabezpečovacej zmluvy a akýchkoľvek ďalších
dokumentov súvisiacich so Zabezpečením, vrátane dohodnutých spôsobov realizácie Zabezpečenia,
(iii) zvolený spôsob realizácie Zabezpečenia, ak je tento spôsob v súlade s rozhodnutím Schôdze alebo
zabezpečovacími zmluvami, (iv) konania alebo opomenutia v súvislosti s hedgovými zmluvami či
Zabezpečením, ani za (v) akúkoľvek ujmu spôsobenú Emitentovi alebo Majiteľom dlhopisov pri plnení
jeho povinností ako Agenta pre zabezpečenie, okrem ujmy spôsobenej zámerne alebo z hrubej
nedbanlivosti Agenta pre zabezpečenie. Povinnosť Agenta pre zabezpečenie k náhrade škody je však v
rozsahu, aký umožňujú právne predpisy, obmedzená tak, že (i) škoda nebude zahŕňať ušlý zisk a (ii)
vyššie nahradzovaná škoda Agentom pre zabezpečenie nepresiahne výšku jeho odmeny, ktorú dostane
podľa Zmluvy s agentom pre zabezpečenie.
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4.

Ďalšie povinnosti Emitenta
4.1.

Negatívny záväzok

Emitent sa zaväzuje, že do doby splnenia všetkých svojich peňažných záväzkov vyplývajúcich zo
všetkých Dlhopisov vydaných a nesplatených v súlade s týmito Emisnými podmienkami nezriadi ani
neumožní zriadenie žiadneho zabezpečenia akýchkoľvek svojich Dlhov, záložnými alebo inými
obdobnými právami tretích osôb, ktoré by obmedzili práva Emitenta k jeho súčasnému alebo
budúcemu majetku alebo príjmom, pokiaľ nebude uznesením Schôdze schválené inak. Ustanovenie
predchádzajúceho odstavca sa nevzťahuje na:
(a)

akékoľvek zabezpečenie zriadené na zabezpečenie peňažných záväzkov vyplývajúcich zo
všetkých Dlhopisov FelixInvest 2021 I vydaných a nesplatených v súlade s emisnými
podmienkami pre Dlhopisy FelixInvest 2021 I;

(b)

akékoľvek práva tretích osôb (s výnimkou záložných práv), aké sa obvykle poskytujú v rámci
podnikateľskej činnosti vykonávanej Emitentom alebo zriadené v súvislosti s obvyklými
operáciami Emitenta, vrátane bežných zaťažení (vecných bremien) zriadených v prospech
prevádzkovateľov štandardných inžinierskych sietí; alebo

(c)

akékoľvek záložné alebo iné obdobné práva tretích osôb (súčasné či budúce) vyplývajúce zo
zmluvných ustanovení Emitenta existujúce k Dátumu emisie Dlhopisov; alebo

(d)

akékoľvek záložné alebo iné obdobné práva viaznuce na obchodnom majetku Emitenta v dobe
jeho nadobudnutia, alebo za účelom zabezpečenia Dlhov Emitenta vzniknutých výhradne
v súvislosti s nadobudnutím takého majetku či jeho časti, vrátane akýchkoľvek záložných alebo
iných obdobných práv v prospech financujúcich bánk v súvislosti s nadobudnutím obchodného
majetku alebo realizáciou investičných zámerov Emitenta v rámci bežnej obchodnej činnosti
Emitenta, a to aj s prioritou takých práv voči Zabezpečeniu; alebo

(e)

akékoľvek záložné alebo iné obdobné práva tretích osôb vyplývajúce zo zákona alebo vzniknuté
na základe súdneho alebo správneho rozhodnutia.

Pre účely týchto Emisných podmienok znamená „Dlh“ akúkoľvek povinnosť Emitenta zaplatiť
akékoľvek dlžné čiastky a ďalej ručiteľské záväzky Emitenta prevzaté za záväzky tretích osôb
spočívajúce v povinnosti zaplatiť akékoľvek dlžné čiastky; pre účely tejto definície Dlhov znamenajú
„ručiteľské záväzky“ záväzky Eminenta prevzaté za záväzky tretích osôb vo forme ručiteľského
prehlásenia či inej formy ručenia, zmenkového rukojemstva, či prevzatie spoločného a nerozdielneho
záväzku.
4.2.

Zákaz realizácie vybraných transakcií

Neuplatní sa.
4.3.

Ďalšie povinnosti Emitenta
1.

Úkony vyžadujúce predchádzajúce schválenie Schôdze

Emitent sa zaväzuje, že do doby splnenia všetkých svojich platobných dlhov vyplývajúcich zo všetkých
Dlhopisov vydaných a dosiaľ nesplatených v súlade s týmito Emisnými podmienkami bez
predchádzajúceho schválenia uznesením Schôdze podľa článku V.14 týchto Emisných podmienok:
(a)
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nezmení ani nezruší hlavný predmet svojho podnikania a hlavné ciele Emitenta definované
v tomto prospekte (s výnimkou zmien vyvolaných výhradne zmenou právnych predpisov), bude
vo všetkých podstatných ohľadoch zachovávať rozsah svojho podnikateľského oprávnenia
a bude zachovávať v platnosti všetky povolenia a licencie nevyhnutné k riadnemu výkonu svojej
hlavnej podnikateľskej činnosti a/alebo k plneniu svojich záväzkov;
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(b)

nepredá, nedaruje ani inak nescudzí jednou alebo viacerými zmluvami alebo sériou zmlúv svoje
aktíva (alebo akúkoľvek ich časť), pokiaľ by súhrnná hodnota týchto aktív po dobu trvania
akýchkoľvek záväzkov z Dlhopisov presiahla čiastku vo výške 300 mil. Kč (slovami tristo
miliónov korún českých) s výnimkou predaja Založených nehnuteľností za primeranú
protihodnotu podľa článku V.3.2.2;

(c)

nezvýši akúkoľvek svoju Finančnú zadĺženosť voči celkovej hodnote dlhopisov vydaných podľa
týchto Emisných podmienok a emisných podmienok Dlhopisov FelixInvest 2021 I nad pomer 6:1
(slovami šesť ku jednej), pričom zvýšenie Finančnej zadĺženosti môže byť iba vo forme úveru
alebo pôžičky, ktoré môžu byť zabezpečené iba aktívami Emitenta obstaranými z týchto
prostriedkov. „Finančná zadĺženosť“ sa na účely týchto Emisných podmienok rozumie vo
vzťahu k určitej osobe akékoľvek jej peňažné záväzky, ktoré vyplývajú: (i) zo zmluvy o úvere či
zmluvy o pôžičke, (ii) zo zmluvy o otvorení akreditívu či inej obdobnej zmluvy, (iii) z vydania či
vydávania akýchkoľvek dlhových cenných papierov či obdobných nástrojov finančného trhu
s výnimkou uvedenou nižšie v tomto odseku, (iv) z akéhokoľvek záväzku vzťahujúceho sa
na užívanie akéhokoľvek predmetu právnych vzťahov, pokiaľ by takýto záväzok bol podľa
účtovných štandardov považovaný za finančný alebo kapitálový leasing, (v) z postúpenia alebo
diskontu pohľadávok, (vi) z akejkoľvek inej transakcie (vrátane kúpnej zmluvy s odloženou
dobou dodania tovaru či splatnosti kúpnej ceny dlhšej než 180 dní), ktorá ma rovnaký
ekonomický účinok ako pôžička či úver, (v) z akejkoľvek derivátovej transakcie, ktorá má
chrániť pred pohybom sadzby či ceny alebo ktorá má z takejto fluktuácie ťažiť (keď hodnota
tejto derivátovej transakcie bude vypočítaná iba na základe jej aktuálnej precenenej trhovej
hodnoty), (vi) z akéhokoľvek záväzku spätného odškodnenia alebo náhrady záväzkov
vzťahujúceho sa k ručeniu, odškodneniu, akreditívu, dlhopisu alebo akémukoľvek inému
inštrumentu vydanému bankou alebo inou finančnou inštitúciou, a (vii) z ručenia alebo záväzku
odškodnenia vzťahujúcemu sa k skutočnostiam uvedeným v bodoch (i) až (vi) vyššie. Finančnou
zadĺženosťou nie je prijatie akejkoľvek dotácie alebo účasť v dotačnom programe, respektíve
investícia Emitenta znížená o takú dotáciu ani pokračovanie vo vydávaní emisie Dlhopisov či
vydanie ďalšej emisie dlhopisov za obdobných emisných podmienok;
2.

Ďalšie povinnosti

Emitent sa zaväzuje, že do doby splnenia všetkých svojich peňažných záväzkov vyplývajúcich zo
všetkých Dlhopisov vydaných a dosiaľ nesplatených v súlade s týmito Emisnými podmienkami:
(a)

bude so starostlivosťou riadneho hospodára uskutočňovať všetky komerčne primerané právne
a faktické úkony riadne tak, aby nebola znížená hodnota Založených nehnuteľností, najmä
bude riadne a včas opravovať a udržiavať v dobrom stave všetky budovy a stavby (pričom
primárne bude vymáhať udržiavanie v dobrom stave od nájomcov v súlade s nájomnými
zmluvami), stroje a zariadenia a iné veci, ktoré budú v ktorejkoľvek dobe tvoriť akúkoľvek časť,
súčasť, príslušenstvo alebo budú inak patriť k Založeným nehnuteľnostiam a bude riadne
chrániť svoje vlastnícke právo k Založeným nehnuteľnostiam proti akýmkoľvek nárokom tretích
osôb, nie však na ujmu Majiteľov dlhopisov;

(b)

bude riadne a včas plniť všetky svoje informačné povinnosti, ktoré ako emitent Dlhopisov má
alebo bude mať voči Majiteľom dlhopisov podľa platných právnych predpisov Slovenskej
republiky, Českej republiky a týchto Emisných podmienok, a zabezpečí, že všetky finančné
výkazy, ktoré je Emitent povinný predkladať Majiteľom dlhopisov podľa platných právnych
predpisov Slovenskej republiky, Českej republiky a týchto Emisných podmienok, budú
Majiteľom dlhopisov sprístupnené aj na webových stránkach Emitenta;

(c)

je povinný poistiť alebo mať poistený náležitým spôsobom všetok svoj majetok u renomovanej
poisťovne, a to v rozsahu, ktorý zodpovedá hodnote poisťovaného majetku, proti rizikám
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obvyklým, najmä proti krádeži, zničeniu, stratám a iným škodám. Emitent je povinný mať
poistené najmä všetky Založené nehnuteľnosti; a
(d)

poskytne všetku potrebnú súčinnosť a bude robiť všetky potrebné úkony a kroky na to, aby bolo
zriadené a vzniklo platné, účinné a vymáhateľné Zabezpečenie, a ďalej na zachovanie, ochranu
alebo prípadné vymáhanie Zabezpečenia v súlade s týmito Emisnými podmienkami a / alebo
príslušnou zmluvou o zriadení Zabezpečenia.
5.

Výnos Dlhopisov

Výnos Dlhopisov je určený pevnou úrokovou sadzbou vo výške 7,0 % p.a.
Výnos sa vypočíta ako súčin:
(i) Menovitej hodnoty Dlhopisu;
(ii) pevnej úrokovej sadzby podľa predchádzajúcej vety ; a
(iii) podielu počtu dní aktuálneho obdobia a počtu dní aktuálneho roku („Act/Act“ podľa pravidla
ICMA č. 251), pričom:
1) „počtom dní aktuálneho obdobia“ sa rozumie skutočný počet dní príslušného (aktuálneho)
obdobia medzi aktuálnym termínom výplaty výnosu Dlhopisov a bezprostredne
predchádzajúcim termínom výplaty výnosu Dlhopisov alebo (ak taký termín nie je)
Dátumom emisie Dlhopisov;
2) „aktuálnym rokom“ sa rozumie obdobie od Dátumu emisie Dlhopisov do dňa prvého
výročia Dátumu emisie Dlhopisov (vrátane) a každé ďalšie obdobie odo dňa nasledujúceho
po poslednom dni predchádzajúceho obdobia do prvého výročia posledného dňa
predchádzajúceho obdobia (vrátane), podľa toho, do ktorého z týchto období spadá
príslušný termín výplaty výnosu Dlhopisov; a
3) „počtom dní aktuálneho roku“ sa rozumie súčin počtu dní aktuálneho obdobia a počtu
termínov výplaty výnosu Dlhopisov za aktuálny rok, t.j. báza pre výpočet výnosu je Act/Act
podľa pravidla ICMA č.251.
V prípade, že medzi dňom, kedy sa Majiteľ dlhopisu stal prvonadobúdateľom Dlhopisu a dňom
najbližšieho termínu výplaty výnosu Dlhopisu, neuplynulo jedno celé úrokové obdobie, bude Majiteľovi
dlhopisu (prípadne jeho právnemu nástupcovi) za dané úrokové obdobie vyplatená alikvotná časť
výnosu daného Dlhopisu.
Výnos Dlhopisov bude vyplácaný v nasledujúcich termínoch: 31.3.2022, 30.9.2022, 31.3.2023,
30.9.2023, 31.3.2024, 30.9.2024, 31.3.2025, 30.9.2025, 31.3.2026, 30.9.2026, 31.3.2027, 30.9.2027.
Ak pripadne termín výplaty výnosu Dlhopisov na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, za termín výplaty
výnosu Dlhopisov sa považuje najbližší nasledujúci Pracovný deň, pričom Majiteľ Dlhopisu nemá nárok
na úrok alebo akékoľvek iné plnenie za takýto odklad termínu výplaty výnosu Dlhopisov.
Výplatu výnosu Dlhopisu za príslušné obdobie dostane iba ten Majiteľ Dlhopisu, ktorý bude Majiteľom
dlhopisu podľa zoznamu Majiteľov dlhopisov vedeným Emitentom v súlade s platnými právnymi
predpismi a Emisnými podmienkami v Pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dátumu ex-kupón
(15.3.2022 (k termínu výplaty výnosu 31.3.2022), 15.9.2022 (k termínu výplaty výnosu 30.9.2022),
15.3.2023 (k termínu výplaty výnosu 31.3.2023), 15.9.2023 (k termínu výplaty výnosu 30.9.2023),
15.3.2024 (k termínu výplaty výnosu 31.3.2024), 15.9.2024 (k termínu výplaty výnosu 30.9.2024),
15.3.2025 (k termínu výplaty výnosu 31.3.2025), 15.9.2025 (k termínu výplaty výnosu 30.9.2025),
15.3.2026 (k termínu výplaty výnosu 31.3.2026), 15.9.2026 (k termínu výplaty výnosu 30.9.2026),
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15.3.2027 (k termínu výplaty výnosu 31.3.2027) a 15.9.2027 (k termínu výplaty výnosu 30.9.2027)).
Emitent sa zaväzuje vyplácať výnos Dlhopisov v súlade s týmito Emisnými podmienkami. Ak akýkoľvek
peňažný záväzok v súvislosti s akýmkoľvek Dlhopisom nie je Emitentom riadne splatený v termíne jeho
splatnosti, je Emitent s plnením takého záväzku v omeškaní, a to až do (i) dňa, keď Majiteľom dlhopisov
budú vyplatené všetky v tom čase splatné sumy, alebo (ii) dňa, keď Administrátor (ak je Administrátor
osobou odlišnou od Emitenta) oznámi Majiteľom dlhopisov, že obdržal všetky sumy splatné v súvislosti
s Dlhopismi, iba ak by po tomto oznámení došlo k ďalšiemu neoprávnenému zadržaniu alebo
odmietnutiu platieb, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
6.

Splatenie a odkúpenie Dlhopisov
6.1.

Konečné splácanie

Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov Emitentom alebo k odkúpeniu Dlhopisov
Emitentom a ich zániku, ako je stanovené nižšie, zaväzuje sa Emitent splatiť celú Menovitú hodnotu
Dlhopisov jednorazovo dňa 30.9.2027 (ďalej len „Deň konečnej splatnosti dlhopisov), a to v súlade
s článkom V.7 týchto Emisných podmienok.
6.2.

Predčasné splatenie z rozhodnutia Emitenta

Emitent je oprávnený z vlastného rozhodnutia, vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca až do
posledného dňa kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom nastane
Deň konečnej splatnosti dlhopisov, písomným oznámením Majiteľom dlhopisov určiť, že všetky (nie
len niektoré) Dlhopisy sa stávajú predčasne splatné. Oznámenie Emitenta o predčasnej splatnosti
Dlhopisov musí obsahovať určenie dňa, ku ktorému sa Dlhopisy stanú predčasne splatnými (taký deň
ďalej len „Deň predčasnej splatnosti dlhopisov z rozhodnutia Emitenta“) a musí byť urobené
najmenej 90 dní pred takýmto Dňom predčasnej splatnosti dlhopisov z rozhodnutia Emitenta.
Oznámenie Emitenta o predčasnej splatnosti Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta je neodvolateľné
a zaväzuje Emitenta k predčasnému splateniu všetkých Dlhopisov v súlade s týmito Emisnými
podmienkami. V takom prípade budú všetky nesplatené Dlhopisy Emitentom splatené ku Dňu
predčasnej splatnosti dlhopisov z rozhodnutia Emitenta, a to v Menovitej hodnote každého Dlhopisu,
spolu s príslušnou časťou neuhradeného výnosu.
Čiastka, ktorú bude Emitent povinný zaplatiť Majiteľom dlhopisov v Deň predčasnej splatnosti z
rozhodnutia Emitenta bude vypočítaná pre každý Dlhopis spôsobom uvedeným v článku V.9.3 nižšie.
Každý Majiteľ dlhopisov kúpou alebo akýmkoľvek iným nadobudnutím Dlhopisov súhlasí s možnosťou
predčasného splatenia z rozhodnutia Emitenta, pričom táto dohoda predstavuje písomné vymedzenie
práv a povinností Emitenta a Majiteľov dlhopisov.
6.3.

Odkúpenie Dlhopisov

Emitent je oprávnený Dlhopisy za podmienok nižšie uvedených kedykoľvek odkupovať na trhu alebo
inak akýmkoľvek spôsobom za akúkoľvek cenu.
6.4.

Zrušenie a zánik Dlhopisov odkúpených Emitentom

Dlhopisy odkúpené Emitentom nezanikajú a je na uvážení Emitenta, či ich bude držať v majetku
Emitenta a prípadne ich znovu predá, alebo či rozhodne o zániku a zrušení týchto Dlhopisov ku dňu
doručenia rozhodnutia o zrušení a zániku Administrátorovi, prípadne k inému, neskoršiemu dňu
uvedenému v rozhodnutí Emitenta.
6.5.

Domnienka splatenia

Ak Emitent v súlade s týmito Emisnými podmienkami poverí úlohou Administrátora tretiu osobu,
potom v prípade, že Emitent uhradí takto poverenému Administrátorovi celú čiastku splatnú
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v súvislosti so splatením Dlhopisov v súlade s ustanoveniami týchto Emisných podmienok, všetky
záväzky Emitenta z Dlhopisov budú považované za úplne splatené ku dňu pripísania príslušných čiastok
na príslušný účet Administrátora.
6.6.

Dispozície s prostriedkami na účte Administrátora

S prostriedkami, ktoré Emitent uhradí na účet u Administrátora (ak je Administrátor osobou odlišnou
od Emitenta) na účely výplaty výnosu z Dlhopisov, resp. splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov, nie je
Emitent oprávnený disponovať (s výnimkou úrokových výnosov z nich) a Administrátor ich v súlade s
týmito Emisnými podmienkami použije na výplatu Majiteľom dlhopisov.
7.

Platby
7.1.

Mena platieb

Emitent sa zaväzuje splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisov a uhrádzať príslušný úrokový výnos výhradne
v českých korunách, prípadne inej zákonnej mene Českej republiky, ktorá by českú korunu nahradila.
Menovitá hodnota Dlhopisov a príslušný úrokový výnos bude uhrádzaný Majiteľom dlhopisov za
podmienok stanovených týmito Emisným podmienkami a daňovými, devízovými a inými príslušnými
právnymi predpismi Slovenskej a Českej republiky platnými a účinnými v čase vykonania príslušnej
platby a v súlade s nimi.
V prípade, že (a) česká koruna, prípadne iná zákonná mena Českej republiky, ktorá by českú korunu
nahradila, zanikne a bude nahradená menou EUR a (b) ak to nebude v rozpore s kogentným
ustanovením právneho predpisu, bude (i) denominácia takých Dlhopisov zmenená na EUR, a to v
súlade s platnými právnymi predpismi, a (ii) všetky peňažné záväzky z takýchto Dlhopisov budú
automaticky a bez ďalšieho oznámenia Majiteľom dlhopisov splatné v EUR, pričom ako výmenný kurz
predmetnej meny alebo národnej menovej jednotky na EUR bude použitý oficiálny kurz (tj. pevný
prepočítací kurz) v súlade s platnými právnymi predpismi. Takéto nahradenie príslušnej meny alebo
národnej menovej jednotky (i) sa v žiadnom ohľade nedotkne existencie záväzkov Emitenta
vyplývajúcich z Dlhopisov alebo ich vymáhateľnosti a (ii) pre vylúčenie pochybností nebude
považované ani za zmenu Emisných podmienok ani za Prípad neplnenia záväzkov podľa týchto
Emisných podmienok.
7.2.

Deň výplaty

Splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov bude Emitentom vykonané prostredníctvom Administrátora k
dátumu určenému podľa príslušných ustanovení týchto Emisných podmienok (každý takýto deň podľa
zmyslu ďalej tiež len "Deň konečnej splatnosti dlhopisov" alebo "Deň predčasnej splatnosti dlhopisov
z rozhodnutia Emitenta“ alebo "Deň predčasnej splatnosti dlhopisov pri porušení“ alebo každý z týchto
dní a zároveň aj každý z dní výplaty výnosu v zmysle týchto Emisných podmienok tiež len "Deň
výplaty"), pričom "Dňom splatnosti dlhopisov" sa rozumie ako Deň konečnej splatnosti dlhopisov, tak
aj Deň predčasnej splatnosti dlhopisov z rozhodnutia Emitenta a Deň predčasnej splatnosti dlhopisov
pri porušení (resp. Deň predčasnej splatnosti dlhopisov).
Ak pripadne Deň výplaty na iný ako Pracovný deň, vznikne Emitentovi povinnosť zaplatiť predmetnú
čiastku v najbližší nasledujúci Pracovný deň (ďalej len "Doložka pracovného dňa"), bez toho, aby bol
povinný platiť úrok z omeškania alebo akejkoľvek inej dodatočnej čiastky za taký časový odklad.
"Pracovným dňom" sa na účely týchto Emisných podmienok rozumie akýkoľvek kalendárny deň
(okrem soboty a nedele), v ktorom sú banky v Slovenskej alebo Českej republike bežne otvorené pre
verejnosť a v ktorom sa vykoná vysporiadanie medzibankových platieb v eurách.
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7.3.

Určenie práva na obdržanie výplaty súvisiacej s Dlhopismi

Dátum ex-kupónov je stanovený na: (i) 15.3.2022 (k termínu výplaty výnosu 31.3.2022), (ii) 15.9.2022
(k termínu výplaty výnosu 30.9.2022), (iii) 15.3.2023 (k termínu výplaty výnosu 31.3.2023), (iv)
15.9.2023 (k termínu výplaty výnosu 30.9.2023), (v) 15.3.2024 (k termínu výplaty výnosu 31.3.2024),
(vi) 15.9.2024 (k termínu výplaty výnosu 30.9.2024), (vii) 15.3.2025 (k termínu výplaty výnosu
31.3.2025), (viii) 15.9.2025 (k termínu výplaty výnosu 30.9.2025), (ix) 15.3.2026 (k termínu výplaty
výnosu 31.3.2026), (x) 15.9.2026 (k termínu výplaty výnosu 30.9.2026), (xi) 15.3.2027 (k termínu
výplaty výnosu 31.3.2027) a (xii) 15.9.2027 (k termínu výplaty výnosu 30.9.2027) (ďalej len „Dátum exkupón“).
Dátum ex-istina je stanovený na 15.9.2027 (ďalej len „Dátum ex-istina“).
Výnosy z Dlhopisov a Menovitá hodnota Dlhopisov budú vyplácané osobám, ktoré budú preukázateľne
Majiteľmi dlhopisov podľa aktuálnej evidencie Dlhopisov vedenej Emitentom ku koncu pracovnej doby
v príslušný Rozhodný deň (ako je definovaný nižšie) (ďalej len „Oprávnená osoba“).
Rozhodný deň pre účely splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov a/alebo výplaty výnosov z Dlhopisov
znamená jeden Pracovný deň bezprostredne predchádzajúci:
a) príslušnému Dátumu ex-kupón v prípade výplaty výnosu Dlhopisu, resp.
b) príslušnému Dátumu ex-istina v prípade splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov,
(ďalej len “Rozhodný deň”)
Pre účely určenia príjemcu výnosu alebo Menovitej hodnoty Dlhopisov nebude Emitent ani
Administrátor (ak bude osobou odlišnou od Emitenta) prihliadať k prevodom Dlhopisov uskutočnených
počínajúc dňom bezprostredne nasledujúcim po Rozhodnom dni až do príslušného Dňa výplaty.
7.4.

Uskutočňovanie platieb

Administrátor bude uskutočňovať platby Oprávneným osobám bezhotovostným prevodom na ich účet
vedený v banke v Slovenskej alebo Českej republike podľa inštrukcie, ktorú príslušná Oprávnená osoba
oznámi Administrátorovi na adresu Určenej prevádzkarne vierohodným spôsobom najneskôr 5 (päť)
Pracovných dní pred Dňom výplaty. Inštrukcia bude mať formu podpísaného písomného vyhlásenia (s
úradne osvedčeným podpisom alebo podpismi), ktoré bude obsahovať dostatočnú informáciu o vyššie
spomínanom účte, umožňujúce Administrátorovi platbu vykonať (taká inštrukcia spolu s prípadnými
prílohami ďalej len "Inštrukcia"). Inštrukcia musí mať obsah a formu vyhovujúcu rozumným
požiadavkám Administrátora, pričom Administrátor bude oprávnený vyžadovať dostatočne uspokojivý
dôkaz o tom, že osoba, ktorá Inštrukciu podpísala, je oprávnená menom Oprávnenej osoby takú
Inštrukciu podpísať. Takýto dôkaz treba Administrátorovi doručiť taktiež najneskôr 5 (päť) Pracovných
dní pred Dňom výplaty. V tomto ohľade bude Administrátor najmä oprávnený požadovať (i)
predloženie plnomocenstva v prípade, že za Oprávnenú osobu bude konať zástupca, a (ii) dodatočné
potvrdenie Inštrukcie od Oprávnenej osoby. Akákoľvek Oprávnená osoba, ktorá v súlade s akoukoľvek
príslušnou medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia (ktorej je Česká republika
zmluvnou stranou) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnenie, je povinná doručiť Administrátorovi, spolu
s Inštrukciou ako jej neoddeliteľnou súčasťou doklad o svojom daňovom domicile a ďalšie doklady,
ktoré si môže Administrátor a príslušné daňové orgány vyžiadať. Bez ohľadu na toto svoje oprávnenie
nebudú Administrátor ani Emitent preverovať správnosť a úplnosť takýchto Inštrukcií a neponesú
žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním Oprávnenej osoby s doručením Inštrukcie ani
nesprávnosťou či inou chybou takejto Inštrukcie. V prípade originálov cudzích úradných listín alebo
úradného overenia v cudzine si Administrátor môže vyžiadať poskytnutie príslušného vyššieho alebo
ďalšieho overenia, resp. apostily podľa Haagskeho dohovoru o apostilácii (podľa toho, čo je
relevantné). Administrátor môže ďalej žiadať, aby všetky dokumenty vyhotovené v cudzom jazyku boli
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opatrené úradným prekladom do českého jazyka. Ak Inštrukcia obsahuje všetky náležitosti podľa tohto
článku V.7.4, je Administrátorovi oznámená v súlade s týmto článkom V.7.4 a vo všetkých ostatných
ohľadoch spĺňa požiadavky tohto článku V.7.4, je považovaná za riadnu.
Povinnosť uhradiť výnos Dlhopisu, resp. splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisu sa považuje za splnenú
riadne a včas, ak je príslušná suma poukázaná Oprávnenej osobe v súlade s riadnou Inštrukciou podľa
tohto článku V.7.4 a ak je najneskôr v príslušný deň splatnosti danej sumy (i) pripísaná na účet banky
takejto Oprávnenej osoby v clearingovom centre Českej národnej banky, ak ide o platbu v českých
korunách alebo o platbu v mene, ktorá českú korunu nahradí (ak bude v nej, vykonáva zúčtovanie
prostredníctvom zúčtovacieho centra Českej národnej banky) alebo (ii) odpísaná z účtu
Administrátora, ak ide o platbu v inej mene ako v českých korunách (s výnimkou meny, ktorá českú
korunu nahradí, ak bude v nej, vykonáva zúčtovanie prostredníctvom zúčtovacieho centra Českej
národnej banky). V prípade, že zúčtovanie platieb v mene, ktorá českú korunu nahradí, nebude
uskutočňované prostredníctvom clearingového centra Českej národnej banky, potom povinnosť splatiť
danú sumu sa považuje za splnenú riadne a včas, pokiaľ je príslušná suma poukázaná Oprávnenej
osobe v súlade s riadnou Inštrukciou podľa tohoto článku V.7.4 a pokiaľ je najneskôr v príslušný deň
splatnosti takej sumy odpísaná z účtu Administrátora. Pokiaľ Administrátor neobdržal od Oprávnenej
osoby riadnu Inštrukciu v súlade s týmto článkom V.7.4 Emisných podmienok, potom sa povinnosť
uhradiť výnos, resp. splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisu považuje voči takej Oprávnenej osobe za
splnenú riadne a včas, pokiaľ je príslušná čiastka poukázaná Oprávnenej osobe v súlade s riadnou
Inštrukciou podľa tohoto článku V.7.4 a pokiaľ je najneskôr do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa,
kedy Administrátor obdržal riadnu Inštrukciu pripísaná na účet banky takej Oprávnenej osoby
v clearingovom centre Českej národnej banky, resp. odpísaná z účtu Administrátora, ak sa jedná
o platbu v inej mene než v českých korunách (podľa toho, čo je relevantné), pričom platí, že taká
Oprávnená osoba nemá nárok na akýkoľvek úrok či doplatok za časový odklad.
Emitent ani Administrátor nie sú zodpovední za oneskorenie výplaty akejkoľvek dlžnej čiastky
spôsobené tým, že (i) Oprávnená osoba včas nedodala riadnu Inštrukciu alebo ďalšie dokumenty či
informácie požadované v tomto článku V.7.4, (ii) taká Inštrukcia, dokumenty alebo informácie boli
neúplné, nesprávne alebo nepravé alebo (iii) také oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami, ktoré
nemohol Emitent alebo Administrátor ovplyvniť, a Oprávnenej osobe v takom prípade nevzniká žiadny
nárok na akýkoľvek doplatok, či úrok alebo iný výnos za takto spôsobený časový odklad príslušnej
platby.
Za platobné miesto sa považuje Určená prevádzkareň.
7.5.

Zmena spôsobu a miesta uskutočňovania výplat

Emitent spoločne s Administrátorom (ak je Administrátor osobou odlišnou od Emitenta) je oprávnený
rozhodnúť o zmene spôsobu a miesta uskutočňovania výplat, pričom taká zmena nesmie spôsobiť
Majiteľom dlhopisov ujmu. Toto rozhodnutie bude Majiteľom dlhopisov oznámené v súlade s článkom
V.13 týchto Emisných podmienok.
8.

Zdanenie

Výnos Dlhopisu bude zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov v čase vyplácania výnosov.
Tam, kde to budú vyžadovať príslušné právne predpisy účinné v čase výplaty výnosu, budú z platieb
Majiteľom dlhopisov zrážané príslušné dane a poplatky. Emitent nebude povinný vykonať ďalšie platby
Majiteľom Dlhopisov náhradou za takéto zrážky daní alebo poplatkov.
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9.

Predčasná splatnosť Dlhopisov v prípadoch neplnenia záväzkov
9.1.

Prípady neplnenia záväzkov

Pokiaľ nastane ktorákoľvek z nižšie uvedených skutočností a taká skutočnosť bude trvať (každá z takých
skutočností ďalej tiež len „Prípad neplnenia záväzkov“):
(a)

Omeškanie s peňažným plnením - akákoľvek platba súvisiaca s Dlhopismi nebude vyplatená v
súlade s týmito Emisným podmienkami dlhšie ako 60 (šesťdesiat) Pracovných dní po dni jej
splatnosti; alebo

(b)

Porušenie iných povinností z Emisných podmienok - Emitent nesplní alebo nedodrží akúkoľvek
svoju podstatnú povinnosť (inú ako povinnosť uvedenú vyššie v ods. (a) tohto článku V.9.1)
vyplývajúcu z týchto Emisných podmienok (vrátane povinností uvedených v článku 4 týchto
Emisných podmienok) a takéto porušenie zostane nenapravené dlhšie ako 60 (šesťdesiat)
Pracovných dní odo dňa, kedy bol Emitent na túto skutočnosť písomne upozornený
ktorýmkoľvek Majiteľom dlhopisu (ktorý nebol k takému dátumu splatený alebo odkúpený
alebo zrušený) listom doručeným Emitentovi alebo Administrátorovi do miesta Určenej
prevádzkarne; alebo

(c)

Neplnenie ostatných záväzkov Emitenta (Cross-Default) - akékoľvek Dlhy Emitenta (i) nebudú
uhradené pri splatnosti alebo počas akejkoľvek pôvodne stanovenej dodatočnej lehoty
splatnosti (tzv. grace period) alebo náhradnej lehoty dodatočne dohodnutej s veriteľom, popr.
nedôjde k inej dohode s veriteľom o dobe splatnosti týchto Dlhov, alebo (ii) akýkoľvek taký Dlh
bude vyhlásený za splatný pred pôvodným dátumom splatnosti v dôsledku existencie prípadu
porušenia (ako je definovaný v príslušnej zmluve, ktorej stranou je Emitent). Prípad porušenia
podľa tohto odst. (C) nenastane, ak úhrnná výška Dlhov podľa bodu (i) alebo (ii) je v prípade
Emitenta nižšia ako 100 mil. Kč (slovami: sto miliónov korún českých) (alebo ekvivalent tejto
sumy v inej mene alebo menách). Prípad porušenia uvedený v tomto odst. (C) takisto
nenastane, keď Emitent v dobrej viere a riadne namieta zákonom predpísaným spôsobom
neexistenciu povinnosti plniť čo do jej výšky alebo dôvodu a platbu uskutoční v lehote uloženej
právoplatným rozhodnutím príslušného súdu alebo iného orgánu, ktorým bol uznaný povinným
túto povinnosť plniť. "Dlhy" znamenajú na účely tohto odseku akýkoľvek peňažný záväzok
Emitenta vyplývajúci z (i) akýchkoľvek ďalších emisií dlhopisov, vrátane emisie Dlhopisov
FelixInvest 2021 I, (ii) bankových a iných úverov a pôžičiek vrátane príslušenstva, (iv) všetkých
ostatných foriem dlhového financovania, (iii) swapových zmlúv, termínovaných menových a
úrokových obchodov a iných derivátov a (iv) akýchkoľvek ručení poskytnutých Emitentom;
alebo

(d)

Platobná neschopnosť, likvidácia, insolvencia a pod. - nastane akákoľvek nižšie uvedená
udalosť: (i) Emitent sa stane platobne neschopným, zastaví úhradu svojich Dlhov a / alebo nie
je schopný po dlhšiu dobu plniť svoje splatné Dlhy, alebo (ii) je vymenovaný správca alebo
likvidátor vo vzťahu k Emitentovi alebo k akejkoľvek časti jeho majetku, majetku alebo príjmov,
alebo (iii) Emitent na seba podá insolvenčný návrh alebo návrh na moratórium, alebo (iv) bude
zistený úpadok alebo hroziaci úpadok Emitenta akýmkoľvek súdom, alebo (v) insolvenčný návrh
bude príslušným súdom zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka, alebo (vi) príslušným
súdom bude vydané právoplatné rozhodnutie alebo bude prijaté platné uznesenie o zrušení
Emitenta s likvidáciou, alebo (vii) bude realizované záložné alebo iné obdobné právo tretej
osoby, ktoré by obmedzilo právo Emitenta k jeho súčasnému alebo budúcemu majetku alebo
príjmom, ktorých celková hodnota presahuje v prípade Emitenta sumu 100 mil. Kč (slovami: sto
miliónov korún českých) (alebo jej ekvivalent v akejkoľvek inej mene), alebo (viii) bude
realizované exekučné konanie na majetok Emitenta pre vrátenie pohľadávky, ktorej celková
hodnota presahuje sumu 100 mil. Kč (slovami: sto miliónov korún českých) (alebo ekvivalent v
akejkoľvek inej mene); alebo
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(e)

Premeny - v dôsledku premeny Emitenta, v rámci ktorej bude Emitent vystupovať ako
zúčastnená osoba (najmä zlúčenie, splynutie, prevod imania na akcionára, rozdelenie či
odštiepenie), alebo prevodu obchodného závodu alebo jeho časti prejdú záväzky z Dlhopisov
na osobu, ktorá výslovne neuzná (právne platným a vykonateľným spôsobom) všetky záväzky
Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov, s výnimkou prípadov, keď (i) takéto prevzatie dlhov Emitenta
z Dlhopisov vyplýva zo zákona (pričom o tomto účinku takého zlúčenia, splynutia, rozdelenia
alebo prevodu podniku alebo jeho časti nie je rozumných pochýb); alebo (ii) Schôdza vopred
takú premenu Emitenta alebo prevod obchodného závodu alebo jeho časti schváli; alebo

(f)

Zmena predmetu podnikania - Emitent prestane byť z vlastného rozhodnutia alebo z
rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť v
odbore obchodná činnosť v oblasti nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových
priestorov a / alebo Emitent stratí akékoľvek povolenie, súhlasy a licencie, ktoré sú potrebné
na vykonávanie jeho hlavnej podnikateľskej činnosti alebo také povolenia, súhlasy alebo
licencie prestanú byť platné a účinné a Emitent nezabezpečí nápravu v lehote 60 (šesťdesiat)
dní odo dňa, keď došlo k uplynutiu alebo ukončeniu platnosti a účinnosti takýchto povolení;
alebo

(g)

Porušenie súdnych rozhodnutí - Emitent je v omeškaní s plnením peňažného záväzku
prevyšujúceho sumu 100 mil. Kč (slovami: sto miliónov korún českých) (alebo ekvivalent tejto
sumy v inej mene alebo menách), ktorý mu bol uložený na základe vykonateľného súdneho,
rozhodcovského alebo správneho rozhodnutia či iného opatrenia s obdobnými účinkami po
dobu dlhšiu ako 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní; alebo

(h)

Porušenie či spochybnenie Zabezpečenia - Emitent akýmkoľvek podstatným spôsobom poruší
akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o zriadení Zabezpečenia a / alebo spochybní
akýmkoľvek spôsobom svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zriedení Zabezpečenia alebo
ich urobí akýmkoľvek spôsobom neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné. Emitent urobí
akýkoľvek úkon smerujúci k zhoršeniu postavenia Majiteľov dlhopisov, resp. Agenta pre
zabezpečenie ako spoločného zástupcu Majiteľov dlhopisov, pokiaľ takýto úkon môže
akýmkoľvek podstatným spôsobom zhoršiť schopnosť Emitenta splniť riadne a včas všetky svoje
záväzky z Dlhopisov;

potom môže ktorýkoľvek Majiteľ dlhopisov podľa svojej úvahy písomným oznámením určeným
Emitentovi a podaným Administrátorovi na adresu Určenej prevádzkarne (ďalej len "Oznámenie o
predčasnom splatení") požiadať o predčasné splatenie všetkých Dlhopisov, ktorých je majiteľom, a to
ku Dňu predčasnej splatnosti dlhopisov pri porušení (ako je tento pojem definovaný v článku V.9.2
ďalej) v súlade s článkom V.9.3 týchto Emisných podmienok.
9.2.

Splatnosť predčasne splatných Dlhopisov

Všetky sumy splatné Emitentom ktorémukoľvek Majiteľovi dlhopisov podľa posledného odseku článku
V.9.1 týchto Emisných podmienok sa stávajú splatnými k poslednému Pracovnému dňu v mesiaci
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Majiteľ dlhopisov doručil Administrátorovi do Určenej
prevádzkarne príslušné Oznámenie o predčasnom splatení určené Emitentovi (ďalej len "Deň
predčasnej splatnosti dlhopisov pri porušení") (Deň predčasnej splatnosti dlhopisov z rozhodnutia
Emitenta a Deň predčasnej splatnosti dlhopisov pri porušení spoločne označované aj ako „Deň
predčasnej splatnosti dlhopisov“).
9.3.

Čiastka predčasného splatenia

Emitent je povinný v Deň predčasnej splatnosti dlhopisov splatiť Majiteľovi dlhopisov žiadajúcemu
o predčasné splatenie Menovitú hodnotu každého Dlhopisu, vo vzťahu ku ktorému nastal Deň
predčasnej splatnosti, spolu s príslušnou alikvotnou časťou úrokového výnosu Dlhopisu.
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9.4.

Stiahnutie Oznámenia o predčasnom splatení Dlhopisov

Oznámenie o predčasnom splatení môže byť jednotlivým Majiteľom dlhopisov vzaté späť, avšak len vo
vzťahu k ním vlastneným Dlhopisom a len ak takéto odvolanie je adresované Emitentovi a doručené
Administrátorovi na adresu Určenej prevádzkarne skôr, než sa príslušné sumy stávajú podľa článku
V.9.2 týchto Emisných podmienok splatnými. Stiahnutie Oznámenia o predčasnom splatení však nemá
vplyv na Oznámenie o predčasnom splatení ostatných Majiteľov dlhopisov.
9.5.

Ďalšie podmienky predčasného splatenia Dlhopisov

Na predčasné splatenie Dlhopisov podľa tohoto článku V.9 sa inak primerane použijú ustanovenia
článku V.6 týchto Emisných podmienok.
10.

Premlčanie

Práva z Dlhopisov sa premlčujú uplynutím 10 (desiatich) rokov odo dňa, kedy mohli byť prvýkrát
uplatnené.
11.

Administrátor
1.

Administrátor a Určená prevádzkareň

Ak nedôjde k zmene v súlade s článkom V.11.2 týchto Emisných podmienok, bude činnosť
Administrátora vykonávať Emitent a určená prevádzkareň a výplatné miesto Administrátora (ďalej len
„Určená prevádzkareň“) nachádzajúce sa na nasledujúcej adrese:
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, Česká republika
2.

Ďalší a iný Administrátor a Určená prevádzkareň

Emitent si vyhradzuje právo kedykoľvek vymenovať iného alebo ďalšieho Administrátora a určiť inú
alebo ďalšiu Určenú prevádzkareň. Ak dôjde k zmene Administrátora alebo Určenej prevádzkarne
sprístupní Emitent Majiteľom dlhopisov akúkoľvek zmenu Určenej prevádzkarne a Administrátora a
úplné znenie Emisných podmienok po vykonanej zmene spôsobom uvedeným v článku V.13 týchto
Emisných podmienok. Akákoľvek takáto zmena nadobudne účinnosť uplynutím lehoty 15 (pätnástich)
kalendárnych dní odo dňa takéhoto oznámenia, ak v takomto oznámení nie je určený neskorší dátum
účinnosti. V každom prípade však akákoľvek zmena, ktorá by inak nadobudla účinnosť menej ako 30
(tridsať) kalendárnych dní pred alebo po Dni výplaty akejkoľvek sumy v súvislosti s Dlhopismi,
nadobudne účinnosť 30. (tridsiatym) dňom po takomto Dni výplaty.
Zmeny predpokladané týmto článkom V.11.2 nesmú spôsobiť Majiteľom dlhopisov ujmu.
3.

Vzťah Administrátora a Majiteľov dlhopisov

Ak Emitent v súlade s týmito Emisnými podmienkami poverí úlohou Administrátora tretiu osobu,
takýto poverený Administrátor koná v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy
s administrátorom ako zástupca Emitenta a jeho právny vzťah k Majiteľom dlhopisov vyplýva iba zo
Zmluvy s administrátorom.
12.

Zmeny a vzdanie sa nárokov

Ak Emitent v súlade s týmito Emisnými podmienkami poverí úlohou Administrátora tretiu osobu,
Emitent a takýto poverený Administrátor sa môžu bez súhlasu Majiteľov dlhopisov dohodnúť na (i)
akejkoľvek zmene ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy s administrátorom, pokiaľ ide výhradne o zmenu
formálnu vedľajšej alebo technickej povahy, ak je vykonaná na opravu zrejmého omylu alebo je
vyžadovaná platnou právnou úpravou a (ii) akejkoľvek inej zmene a vzdania sa nárokov z akéhokoľvek
porušenia niektorého z článkov Zmluvy s administrátorom, ktoré podľa rozumného názoru Emitenta a
administrátora nespôsobí Majiteľom dlhopisov ujmu.
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13.

Oznámenia

Akékoľvek oznámenie Majiteľom dlhopisov podľa Emisných podmienok bude platné, ak bude
uverejnené v českom alebo slovenskom jazyku na internetovej stránke Emitenta na adrese
www.felixinvest.cz v časti, v ktorej Emitent uverejňuje informácie o ním vydávaných dlhopisoch. Ak
stanovujú kogentné právne predpisy pre uverejnenie niektorého z oznámenia podľa týchto Emisných
podmienok iný spôsob, bude takéto oznámenie považované za platne uverejnené jeho uverejnením
spôsobom predpísaným príslušným právnym predpisom. V prípade, že bude niektoré oznámenie
uverejňované viacerými spôsobmi, bude sa za dátum takéhoto oznámenia považovať dátum jeho
prvého uverejnenia.
Akékoľvek oznámenie Emitentovi v zmysle týchto Emisných podmienok bude riadne uskutočnené,
pokiaľ bude doručené na adresu jeho sídla.
14.

Schôdza Majiteľov dlhopisov
14.1.

Pôsobnosť a zvolanie Schôdze
1.

Právo zvolať Schôdzu

Emitent môže zvolať schôdzu Majiteľov dlhopisov (tj. Schôdzu), ak je to potrebné na rozhodnutie
o spoločných záujmoch Majiteľov dlhopisov, a to v súlade s týmito Emisnými podmienkami a platnými
právnymi predpismi. Emitent je povinný bez zbytočného odkladu zvolať Schôdzu v prípadoch
uvedených v článku V.14.1.2 týchto Emisných podmienok. Majiteľ dlhopisov alebo Majitelia dlhopisov
môžu zvolať Schôdzu iba v prípadoch stanovených zákonom alebo týmto Emisnými podmienkami.
Schôdza môže byť zvolaná aj dozornou radou Emitenta. Náklady na organizáciu a zvolanie Schôdze
hradí zvolávateľ, ak príslušné právne predpisy nestanovujú inak. Zvolávateľ, ak ním je Majiteľ dlhopisov
alebo Majitelia dlhopisov, je povinný najneskôr v deň oznámenia konania Schôdze (viď článok V.14.1.3
týchto Emisných podmienok) (i) doručiť Administrátorovi (resp. aj Emitentovi, ak ide o Schôdzu zvolanú
Majiteľom dlhopisov alebo Majiteľmi dlhopisov) žiadosť o obstaranie dokladu o počte všetkých
Dlhopisov oprávňujúcich k účasti na ním, resp. nimi, zvolávanej Schôdzi, t.j. výpis z príslušnej evidencie
emisie Dlhopisov, a (ii) tam, kde to je relevantné, uhradiť Administrátorovi zálohu na náklady súvisiace
s jeho službami v súvislosti so Schôdzou. Riadne a včasné doručenie žiadosti podľa vyššie uvedeného
bodu (i) a úhrada zálohy na náklady podľa bodu (ii) vyššie sú predpokladom pre platné zvolanie
Schôdze. Ak zvoláva Majiteľ dlhopisov alebo Majitelia dlhopisov Schôdzu, je Emitent povinný poskytnúť
k tomu všetku potrebnú súčinnosť. Agent pre zabezpečenie sa pre potreby tohto článku považuje za
Majiteľa dlhopisu s tým, že náklady ním zvolanej Schôdze z dôvodu porušenia povinností Emitenta sú
hradené Emitentom.
Ak Emitent vydal viac ako jednu emisiu dlhopisov, môže zvolať Schôdzu majiteľov ako spoločnú
schôdzu majiteľov všetkých vydaných a nesplatených dlhopisov (ďalej len „Spoločná schôdza
majiteľov“). Spoločná schôdza majiteľov však nie je oprávnená na schvaľovanie zmeny Emisných
podmienok.
2.

Schôdza povinne zvolávaná Emitentom

Emitent je povinný bez zbytočného odkladu zvolať Schôdzu a vyžiadať si jej prostredníctvom stanovisko
Majiteľov dlhopisov v prípade:
(a)

ak Emitent mešká s uspokojením práv spojených s Dlhopismi;

(b)

na základe písomnej žiadosti majiteľov aspoň 10 – tich % menovitej hodnoty príslušnej emisie
Dlhopisov;
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(c)

návrhu zmeny alebo zmien Emisných podmienok, pokiaľ sa súhlas Schôdze k takej zmene či
zmenám vyžaduje podľa platných právnych predpisov (ďalej spoločne len „Zmeny zásadnej
povahy“);

(d)

v ďalších prípadoch stanovených aktuálne platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
vzťahujúcich sa na Dlhopisy.

Ak prebieha podľa právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu tvoriaceho
Európsky hospodársky priestor (ďalej len „členský štát“) reorganizácia alebo iné porovnateľné riešenie
úpadku Emitenta, Emitent nemusí Schôdzu zvolať.
3.

Oznámenie o zvolaní Schôdze

Zvolávateľ oznámi konanie Schôdze spôsobom stanoveným v článku V.13 týchto Emisných podmienok,
a to v lehote najneskôr 15 (pätnásť) kalendárnych dní pred dňom konania Schôdze. Ak je zvolávateľom
Majiteľ dlhopisov alebo Majitelia dlhopisov, sú povinní oznámenie o zvolaní Schôdze doručiť
Emitentovi na adresu Určenej prevádzkarne najneskôr 30 kalendárnych dní pred navrhovaným
dátumom stretnutia, aby Emitent mohol zabezpečiť uverejnenie oznámenia spôsobom stanoveným v
článku V.13 týchto Emisných podmienok, a to v lehote najneskôr 15 (pätnásť) kalendárnych dní pred
dňom konania Schôdze. Oznámenie o zvolaní Schôdze musí obsahovať aspoň (i) údaje potrebné na
jednoznačnú identifikáciu Emitenta, (ii) označenie Dlhopisov, ktorých sa má Schôdza týkať, minimálne
v rozsahu názov Dlhopisu, Dátum emisie a ISIN, (iii) miesto, dátum a hodinu konania Schôdze, pričom
miestom konania Schôdze môže byť iba miesto v Prahe alebo v Brne, dátum konania Schôdze musí
pripadať na deň, ktorý je Pracovným dňom a hodina konania Schôdze nesmie byť skôr ako o 11:00
hod., (iv) program rokovania Schôdze, vrátane prípadného návrhu zmeny Emisných podmienok a ich
zdôvodnenie a vrátane úplných návrhov uznesení k jednotlivým bodom rokovania a (v) deň, ktorý je
Rozhodným dňom pre účasť na Schôdzi. Záležitosti, ktoré neboli zaradené na navrhovaný program
rokovania Schôdze, možno na tejto Schôdzi rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých Majiteľov
dlhopisov. Ak odpadne dôvod pre zvolanie Schôdze, odvolá ju zvolávateľ rovnakým spôsobom, akým
bola zvolaná.
14.2.

Osoby oprávnené zúčastniť sa Schôdze a hlasovať na nej
1.

Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi

Oprávnenie zúčastniť sa Schôdze a hlasovať na nej má iba osoba (ďalej len "Osoba oprávnená k účasti
na Schôdzi"), ktorá bola Majiteľom dlhopisu siedmy (7.) deň predchádzajúci dňu konania Schôdze (deň
konania Schôdze je nazývaný ako "Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi"), pričom príslušná osoba musí
byť uvedená v zozname Majiteľovi dlhopisov k začiatku Rozhodného dňa pre účasť na Schôdzi. Na
prevody Dlhopisov uskutočnené po Rozhodnom dni pre účasť na Schôdzi sa neprihliada. Na prevody
listinných Dlhopisov na meno oznámené Emitentovi v priebehu dňa konania Schôdze sa neprihliada.
2.

Hlasovacie právo

Ak zákon výslovne nestanoví inak, Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi má toľko hlasov z celkového
počtu hlasov, koľko zodpovedá pomeru medzi Menovitou hodnotou Dlhopisov, ktorých bola
Majiteľom dlhopisov k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi a celkovou menovitou hodnotou
Dlhopisov, ktorých Majiteľmi dlhopisov k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi boli ostatné Osoby
oprávnené k účasti na Schôdzi, ktoré sa zúčastnia Schôdze. S Dlhopismi, ktoré boli v majetku Emitenta
k Rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi a ktoré neboli Emitentom predčasne splatené v zmysle článku
V.6.5 týchto Emisných podmienok, nie je spojené hlasovacie právo a nezapočítavajú sa na účely
uznášaniaschopnosti Schôdze. Ak rozhoduje Schôdza o odvolaní Spoločného zástupcu, nemôže
Spoločný zástupca (ak je Osobou oprávnenou k účasti na schôdzi) vykonávať hlasovacie právo spojené
s Dlhopismi, ktoré vlastní, a jeho hlasovacie práva sa nezapočítavajú do celkového počtu hlasov
potrebných na to, aby Schôdza bola uznášaniaschopná.
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3.

Účasť ďalších osôb na Schôdzi

Emitent je povinný zúčastniť sa Schôdze, a to buď osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenca.
Ďalej sú oprávnení zúčastniť sa Schôdze zástupcovia Administrátora (ak je Administrátor osoba odlišná
od Emitenta), Agent pre zabezpečenie, Spoločný zástupca (ak nie je inak Oprávnenou osobou k účasti
na Schôdzi) a hostia prizvaní Eminentom a/alebo Administrátorom.
14.3.

Priebeh Schôdze, rozhodovanie Schôdze
1.

Uznášaniaschopnosť

Schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastňujú Osoby oprávnené k účasti na Schôdzi, ktoré boli k
Rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi Majiteľmi dlhopisov, ktorých menovitá hodnota predstavuje
viac ako 50% (päťdesiat percent) celkovej menovitej hodnoty vydaných a doteraz nesplatených
Dlhopisov. Spoločná schôdza majiteľov je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastnia majitelia dlhopisov,
ktorých menovitá hodnota predstavuje k rozhodnému dňu pre účasť na schôdzi majiteľov viac ako 50
% menovitej hodnoty nesplatenej časti emisie každej dovtedy vydanej emisie. Ak sa nerieši program
rokovania schôdze majiteľov spoločný všetkým emisiám, je nutná účasť majiteľov 50 % menovitej
hodnoty nesplatenej časti emisie tých emisií, ktorých sa problematika dotýka.
Ak nie je Schôdza, ktorá má rozhodovať o zmene Emisných podmienok, schopná sa uznášať, zvolávateľ
zvolá, ak je to naďalej potrebné, náhradnú Schôdzu tak, aby sa konala najskôr po 2 (dvoch) týždňoch
a najneskôr do 6 (šiestich) týždňov odo dňa, na ktorý bola zvolaná pôvodná Schôdza. Konanie
náhradnej Schôdze s nezmeneným programom rokovania sa oznámi Majiteľom dlhopisov najneskôr
do 15 (pätnástich) dní odo dňa, na ktorý bola zvolaná pôvodná Schôdza. Náhradná Schôdza je
uznášaniaschopná bez ohľadu na podmienky uvedené v prvej vete tohto článku V.14.3.1. Pred začatím
Schôdze poskytne Emitent, sám alebo prostredníctvom Administrátora, informáciu o počte všetkých
Dlhopisov, ohľadom ktorých sú Osoby oprávnené k účasti na Schôdzi v súlade s týmito Emisným
podmienkami oprávnené sa Schôdze zúčastniť a hlasovať na nej. Vlastné Dlhopisy vo vlastníctve
Emitenta k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi sa na účely tohto článku V.14.3.1 nezapočítavajú.
2.

Predseda Schôdze

Schôdzi zvolanej Emitentom predsedá predseda menovaný Emitentom. Schôdzi zvolanej Majiteľom
dlhopisov alebo Majiteľmi dlhopisov predsedá predseda zvolený jednoduchou väčšinou hlasov
prítomných Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi, pričom do zvolenia predsedu predsedá Schôdzi
osoba určená zvolávateľom a voľba predsedu musí byť prvým bodom programu Schôdze, ktorú
nezvoláva Emitent.
3.

Spoločný zástupca

Schôdza môže uznesením zvoliť fyzickú alebo právnickú osobu za spoločného zástupcu a poveriť ho
činnosťami podľa ustanovenia § 5d odst. 2 Zákona o dlhopisoch (ďalej len "Spoločný zástupca").
Takéhoto Spoločného zástupcu môže Schôdza odvolať rovnakým spôsobom, akým bol zvolený, alebo
ho nahradiť iným Spoločným zástupcom. Spoločný zástupca oznámi pred svojím ustanovením do
funkcie Majiteľom dlhopisov skutočnosti, ktoré by pre nich mohli mať význam pre posúdenie, či je tu
stret ich záujmov so záujmom Spoločného zástupcu, alebo takýto konflikt hrozí. Pred ustanovením
Spoločného zástupcu do funkcie Schôdza v rozhodnutí taktiež určí, ako sa postupuje, ak dôjde ku
konfliktu záujmu Spoločného zástupcu so záujmami Majiteľov dlhopisov, alebo ak bude hroziť takýto
konflikt, po ustanovení Spoločného zástupcu do funkcie.
Spoločný zástupca je oprávnený menom všetkých Majiteľov dlhopisov uplatňovať, s výnimkou
hlasovacieho práva, práva spojené s Dlhopismi v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí Schôdze, ďalej je
oprávnený kontrolovať plnenie Emisných podmienok zo strany Emitenta a robiť v mene všetkých
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Majiteľov dlhopisov ďalšie úkony či inak chrániť záujmy Majiteľov dlhopisov, a to v rozsahu určenom v
rozhodnutí Schôdze.
V rozsahu, v ktorom uplatňuje práva spojené s Dlhopismi Spoločný zástupca, nemôžu Majitelia
dlhopisov uplatňovať takéto práva samostatne. Tým nie je dotknuté právo Schôdze odvolať
Spoločného zástupcu, prípadne určiť iného Spoločného zástupcu.
Pri výkone svojej funkcie je Spoločný zástupca povinný konať s náležitou starostlivosťou a v súlade so
záujmami všetkých Majiteľov dlhopisov, ktoré mu sú alebo musia byť známe, a je viazaný pokynmi
Schôdze. To neplatí, ak také pokyny odporujú právnym predpisom alebo ak vyžadujú konanie, ktoré
nie je v súlade so spoločnými záujmami všetkých Majiteľov dlhopisov.
4.

Rozhodovanie Schôdze

Schôdza o predložených otázkach rozhoduje formou uznesenia. Ak zákon výslovne nestanoví inak,
uznesenie, ktorým sa (i) schvaľuje návrh podľa článku V.14.1.2 (a) týchto Emisných podmienok alebo
(ii) ustanovuje či odvoláva Spoločný zástupca alebo (iii) sa odvoláva Agent pre zabezpečenie, je
potrebný súhlas aspoň ¾ (troch štvrtín) hlasov prítomných Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi. Na
prijatie ostatných uznesení stačí jednoduchá väčšina hlasov prítomných Osôb oprávnených k účasti na
Schôdzi.
5.

Odročenie Schôdze

Ak počas jednej hodiny od stanoveného začiatku Schôdze nie je táto Schôdza uznášaniaschopná,
potom (i) v prípade, že bola zvolaná na žiadosť Majiteľa dlhopisov alebo Majiteľov dlhopisov, bude taká
Schôdza bez ďalšieho rozpustená a (ii) v prípade, že bola zvolaná Emitentom, bude taká Schôdza
odročená na dobu a miesto, ktoré určí predseda tejto Schôdze. O konaní náhradnej Schôdze platia
obdobne ustanovenia o konaní riadnej Schôdze.
14.4.

Niektoré ďalšie práva Majiteľov dlhopisov
1.

Dôsledok hlasovania proti niektorým uzneseniam Schôdze

Ak Schôdza (i) súhlasila so Zmenami zásadnej povahy alebo (ii) rozhodla o zmenách náležitostí
Dlhopisov uvedených v § 3 ods. 1 písm. d), e), f), k), m) a n) Zákona o dlhopisoch (v zmysle § 5b ods. 4
Zákona o dlhopisoch), potom Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi, ktorá podľa zápisu z tejto Schôdze
hlasovala na Schôdzi proti návrhu uznesenia Schôdze alebo sa príslušnej Schôdza nezúčastnila (ďalej
tiež len "Žiadateľ"), môže do 30 (tridsiatich) dní od sprístupnenia uznesenia príslušnej Schôdze
požadovať vyplatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov, ktorých bola majiteľom k Rozhodnému dňu pre
účasť na Schôdzi a ktoré od takéhoto okamihu nescudzila. Toto právo musí byť Žiadateľom uplatnené
do 30 (tridsiatich) dní odo dňa sprístupnenia uznesenia Schôdze podľa V.14.5 týchto Emisných
podmienok písomným oznámením (ďalej tiež len "Žiadosť") určeným Emitentovi a doručeným
Administrátorovi na adresu Určenej prevádzkarne, inak zaniká. Uvedené sumy sa stávajú splatnými 30
(tridsať) dní po dni, kedy bola Žiadosť doručená Administrátorovi (taký deň, mimo iných dní takto
označených v týchto Emisných podmienkach, tiež "Deň predčasnej splatnosti dlhopisov").
Ak Schôdza odsúhlasí zmeny náležitostí Dlhopisov uvedených v § 3 ods. 1 písm.
d), e), f), k), m) a n) Zákona o dlhopisoch (v zmysle § 5b ods. 4 Zákona o dlhopisoch), môže Žiadateľ
okrem vyplatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov požiadať aj o zachovanie práv a povinností Emitenta a
Majiteľa dlhopisu podľa pôvodných Emisných podmienok. Majiteľ dlhopisu nie je oprávnený
uplatňovať práva podľa prvej vety, ak ide o zmenu, na ktorú sa vzťahuje doložka o spoločnom postupe
(CAC) uvedená v Emisných podmienkach pri vydaní Dlhopisov, alebo o zmenu menovitej hodnoty
Dlhopisu bez vplyvu na výšku záväzku Emitenta. Na Žiadosť o zachovanie práv a povinností sa použijú
primerane ustanovenia o Žiadosti podľa predchádzajúceho odseku.
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O priebehu Schôdze sa vyhotoví notárska zápisnica. Pokiaľ Schôdza odsúhlasila Zmenu zásadnej
povahy, alebo odsúhlasila zmenu náležitostí Dlhopisov uvedených v § 3 ods. 1 písm.
d), e), f), k), m) a n) Zákona o dlhopisoch (v zmysle § 5b ods. 4 Zákona o Dlhopisoch), uvedú sa
v notárskej zápisnici mená tých Majiteľov dlhopisov, ktorí so Zmenou zásadnej povahy, resp. zmenou
náležitostí Dlhopisov uvedených v § 3 ods. 1 písm. d), e), f), k), m) a n) Zákona o dlhopisoch (v zmysle
§ 5b ods. 4 Zákona o Dlhopisoch) súhlasili, a počty kusov Dlhopisov, ktoré každý z týchto Majiteľov
dlhopisov mal vo svojom vlastníctve k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi.
2.

Uznesenie o predčasnej splatnosti Dlhopisov

Ak Schôdza nesúhlasila so Zmenami zásadnej povahy uvedenými v článku V.14.1.2 týchto Emisných
podmienok, resp. nesúhlasila so zmenou náležitostí Dlhopisov uvedených v § 3 ods. 1 písm.
d), e), f), k), m) a n) Zákona o dlhopisoch (v zmysle § 5b ods. 4 Zákona o Dlhopisoch), potom môže
Schôdza súčasne rozhodnúť o tom, že ak bude Emitent postupovať v rozpore s jej uznesením, je
Emitent povinný predčasne splatiť tým Majiteľom dlhopisov, ktorí o to požiadajú Menovitú hodnotou
Dlhopisov spolu s príslušnou časťou nevyplateného úrokového výnosu. Žiadosť podľa predchádzajúcej
vety je potrebné urobiť písomným oznámením určeným Emitentovi a doručením Administrátorovi na
adresu Určenej prevádzkarne. Emitent je povinný v takomto prípade splatiť žiadateľovi príslušnú
čiastku spôsobom a na mieste, ktoré pre splatenie Dlhopisu stanovujú tieto Emisné podmienky
najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia žiadosti (taký deň, mimo iných dní takto
označených v týchto Emisných podmienkach, tiež "Deň predčasnej splatnosti dlhopisov").
3.

Náležitosti Žiadosti

V Žiadosti podľa článku V.14.4.1 alebo V.14.4.2 týchto Emisných podmienok je nutné uviesť počet
kusov Dlhopisov, o ktorých splatenie je v súlade s príslušným článkom žiadané. Žiadosť musí byť
písomná, podpísaná žiadateľom alebo osobami, oprávnenými menom žiadateľa konať, pričom ich
podpisy musia byť úradne osvedčené. Žiadateľ musí v rovnakej lehote doručiť Administrátorovi na
adresu Určenej prevádzkarne aj všetky dokumenty požadované pre vykonanie výplaty podľa článku 7
týchto Emisných podmienok.
14.5.

Zápis z rokovania

O priebehu Schôdze sa vyhotoví notárska zápisnica. Emitent je povinný do 30 (tridsiatich) dní odo dňa
konania Schôdze sprístupniť sám alebo prostredníctvom ním poverenej osoby (najmä Administrátora)
všetky rozhodnutia Schôdze, a to spôsobom, ktorým sprístupnil tieto Emisné podmienky. Zápis zo
Schôdze je Emitent povinný uschovať do doby premlčania práv z Dlhopisov. Zápis zo Schôdze je k
dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom dlhopisov v bežnej pracovnej dobe v Určenej prevádzkarne.
15.

Rozhodné právo, jazyk, spory

Dlhopisy sú vydávané na základe platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä
na základe Zákona o dlhopisoch. Práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov sa budú riadiť a vykladať
v súlade s právom Slovenskej republiky. Tieto Emisné podmienky môžu byť preložené do angličtiny,
prípadne aj do ďalších jazykov. V takom prípade, ak dôjde k rozporu medzi jazykovými verziami, bude
rozhodujúca verzia slovenská. Akékoľvek prípadné spory medzi Emitentom a Majiteľmi dlhopisov
vyplývajúce z Dlhopisov a týchto Emisných podmienok alebo s nimi súvisiace budú riešené príslušnými
súdmi Slovenskej republiky.
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VI.ÚDAJE O EMITENTOVI
1.

Zodpovedné osoby, informácie o tretích stranách, správy expertov a schválenie príslušným
orgánom
1.1.

Všetky osoby zodpovedné za informácie uvedené v prospekte

Osobou zodpovednou za údaje uvedené v prospekte je Emitent – spoločnosť FelixInvest, a.s., so sídlom
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, Česká republika, IČ: 063 46 511, zapísaná v obchodnom registri
vedenom Krajským súdom v Brne, pod sp. zn. B 8064, menom ktorej koná predseda predstavenstva,
pán Mgr. David Šeich.
1.2.

Vyhlásenie osôb zodpovedných za prospekt

Emitent, za ktorého koná pán Mgr. David Šeich, predseda predstavenstva vyhlasuje, že:
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•

podľa jeho najlepších znalostí sú informácie obsiahnuté v prospekte v súlade so skutočnosťou,

•

podľa jeho najlepších znalostí v prospekte neboli zamlčané žiadne skutočnosti, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho význam pre správne hodnotenie Emitenta alebo Dlhopisov,

•

prospekt schválila Národná banka Slovenska, ako príslušný orgán na základe § 120 ods. 1
Zákona o cenných papieroch

•

Národná banka Slovenska schvaľuje prospekt len ako dokument, ktorý spĺňa normy úplnosti,
zrozumiteľnosti a konzistentnosti uvedené v Nariadení o prospekte,

•

schválenie prospektu Národnou bankou Slovenska by sa nemalo považovať za potvrdenie
Emitenta,

•

schválenie prospektu Národnou bankou Slovenska by sa nemalo považovať za potvrdenie
kvality cenných papierov, ktoré sú predmetom prospektu, a

•

investori by mali uskutočniť vlastné posúdenie, pokiaľ ide o vhodnosť investovania do
Dlhopisov

FelixInvest, a.s. - Prospekt cenného papiera

1.3.

Vyhlásenie alebo správa znalca

Tento dokument neobsahuje žiadne údaje zo správy znalcov.
Správy audítora k účtovným závierkam za rok 2018, 2019 a 2020 boli spracované na základe žiadosti
Emitenta a finančné údaje z týchto účtovných závierok boli zaradené do tohto prospektu so súhlasom
audítora.
1.4.

Informácie od tretích strán

Emitent v článku VI.7.2 prospektu Informácie o všetkých známych trendoch, neistotách, nárokoch,
záväzkoch a udalostiach s podstatným vplyvom na vyhliadky Emitenta čerpal z nasledujúcich zdrojov:
https://www.kurzy.cz/zpravy/573550-jake-trendy-lze-ocekavat-na-realitnim-trhu-v-roce-2021-a-jakna-nich-vydelat/
https://www.hypoindex.cz/clanky/nemovitosti-v-roce-2021-jaka-je-prognoza-realitnich-makleru/
https://finlord.cz/2021/01/investice-nemovitosti-nemovitostni-trendy/
https://www.maxima.cz/blog/ceny-nemovitosti-proc-rostou-a-jak-se-budou-vyvijet/
Emitent vyhlasuje a potvrdzuje, že informácie z vyššie uvedených zdrojov boli presne reprodukované
a že podľa vedomostí Eminenta a v miere, v ktorej je schopný to zistiť z informácií zverejnených treťou
stranou neboli vynechané žiadne skutočnosti, v dôsledku ktorých by boli reprodukované informácie
nepresné alebo zavádzajúce.
2.

Štatutárni audítori
2.1.

Mená a adresy audítorov Emitenta

Účtovné závierky, z ktorých boli vybrané historické finančné údaje, uvedené v tomto prospekte, boli
overené spoločnosťou BK AUDIT spol. s r.o., IČ: 645 73 354, so sídlom Dvorecká 1165/1, Podolí, 147 00
Praha 4, Česká republika.
2.2.

Zmena audítora v období, za ktoré sú uvedené historické finančné údaje

V období, za ktoré sú uvedené historické finančné údaje nedošlo k žiadnej zmene audítora Emitenta.
3.

Rizikové faktory

Údaje o Rizikových faktoroch, ktoré sú špecifické pre Emitenta a ktoré môžu ovplyvniť schopnosť
Emitenta splniť jeho záväzky, týkajúce sa Dlhopisov voči investorom sú podrobne popísané v tomto
prospekte v časti III Rizikové faktory.
4.

Základné údaje o Emitentovi
4.1.

História a vývoj Emitenta
1.

Obchodné meno Emitenta

Obchodné meno Emitenta je FelixInvest, a.s.
2.

Miesto registrácie a registračné číslo Emitenta

Emitent je zapísaný v Obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Brne pod sp. zn. B 8064,
IČ: 06346511. Krajinou registrácie je Česká republika. Emitentovi bolo pridelené LEI č.
097900CAKA0000006086.
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Tel. č.: +420 539 050 600
3.

Dátum registrácie a doba trvania Emitenta, pokiaľ nejde o dobu neurčitú

Spoločnosť FelixInvest, a.s. vznikla ku dňu 15.8.2017 a bola založená na dobu neurčitú.
4.

Sídlo a právna forma Emitenta, právne predpisy, kontaktné údaje

Emitent má sídlo na adrese Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, Česká republika, tel. č. 00420 539 050
600. Právna forma Emitenta je „akciová spoločnosť“. Emitent bol založený a riadi sa právom Českej
Republiky, najmä zákonom č. 90/2012 Zb., o obchodných korporáciách a družstvách, zákonom č.
89/2012 Zb., občiansky zákonník, zákonom č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v platnom znení, zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmu v platnom znení, zákonom č.
235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, zákonom č. 280/2009 Zb., daňový poriadok
v platnom znení, zákonom č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v platnom znení a ďalšími, pri rešpektovaní
všetkých ostatných relevantných zákonov Českej republiky.
Emitent vykonáva svoju činnosť na adrese svojho sídla.
Kontaktné údaje:
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, Česká republika
Tel: 00420 539 050 600, e-mail: office@felixinvest.cz
Webová stránka: www.felixinvest.cz.
Informácie na webovej lokalite Emitenta netvoria súčasť prospektu s výnimkou prípadu, keď sú
uvedené informácie do prospektu začlenené odkazom.
Prevádzková doba Po – Pia 10:00 - 17:00
5.

Najnovšie dôležité udalosti špecifické pre Emitenta

Emitent si nie je vedomý žiadnej udalosti, ktorá by mala podstatný význam pri hodnotení platobnej
schopnosti Emitenta, s výnimkou plánovanej emisie Dlhopisov, teda emisie a prípadného umiestnenia
Dlhopisov v objeme do 70.050.000,- Kč, ktoré budú ponúknuté na základe tohto prospektu a
plánovanej emisie Dlhopisov FelixInvest 2021 I, teda emisie a prípadného umiestnenia Dlhopisov
FelixInvest 2021 I v objeme do 210.000.000,- Kč, ktoré budú ponúknuté na základe Prospektu
FelixInvest 2021 I.
6.

Úverové ratingy

Emitentovi, Dlhopisom ani Dlhopisom FelixInvest 2021 I nebolo udelené ohodnotenie finančnej
spôsobilosti (rating) žiadnou ratingovou agentúrou.
7.

Významné zmeny v štruktúre v štruktúre prijímania úverov a financovania

K dátumu vyhotovenia prospektu nedošlo od vzniku Emitenta k žiadnym zmenám v štruktúre
prijímania úverov Emitentom alebo financovania Emitenta.
8.

Opis očakávaného financovania činností emitenta

Emitent plánuje svoje ďalšie investičné činnosti financovať z výťažkov emisie Dlhopisov, z výťažkov
emisie Dlhopisov FelixInvest 2021 I, ako aj prostredníctvom externého, predovšetkým bankového
financovania.
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4.2.

Investície
1.

Popis hlavných investícií uskutočnených od dátumu poslednej zverejnenej
účtovnej závierky.

V rokoch 2019 a 2020 Emitent uzavrel exkluzívne zmluvy o financovaní a realizácii projektov na
projekty v Prahe a v Brne. Jedná sa o projekty polyfunkčných a administratívnych budov a projekt
bytovej výstavby.
5.

Prehľad podnikateľskej činnosti
5.1.

Hlavné činnosti
1.

Opis hlavných činností Emitenta

Predmetom podnikania Emitenta zapísaným v príslušnom obchodnom registri je prenájom
nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov a správa vlastného majetku.
Emitent plánuje realizovať investičnú výstavbu nehnuteľností, obchodovať s komerčnými
nehnuteľnosťami, nehnuteľnosťami určenými na bývanie ako aj pozemkami určenými pre výstavbu.
Emitent bude nadobúdať obchodné podiely v spoločnostiach realizujúcich investičnú výstavbu, vlastniť
nehnuteľnosti alebo pozemky určené pre výstavbu. Túto činnosť chce Emitent vykonávať tiež
prostredníctvom na to v budúcnosti založených projektových dcérskych spoločností. Ako doplnkovú
činnosť má Emitent v úmysle obchodovať s pohľadávkami zabezpečenými hnuteľnými vecami.
Emitent mieni kumulovať finančné prostriedky a podnikať v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami a
pozemkami určenými pre výstavbu, realizovať investičnú výstavbu, a takisto poskytovať pôžičky
zabezpečené nehnuteľnosťami.
Emitent plánuje realizovať investičnú výstavbu a nadobúdať obchodné podiely v spoločnostiach
realizujúcich investičnú výstavbu. Realizáciou investičnej výstavby sa myslí najmä príprava územia pre
výstavbu, zabezpečenie projekčných prác, vybavenie potrebných stavebných povolení a zákonných
povinností spojených s investičnou výstavbou, výber stavebného zhotoviteľa a realizáciu interného aj
externého dozoru priebehu investičnej výstavby. Investičnú výstavbu plánuje Emitent realizovať najmä
pri projektoch, kde disponuje exkluzívnymi zmluvami o financovaní a realizácii projektov, ale tiež u
iných investičných príležitostí s vysokou pridanou hodnotou.
Emitent zamýšľa obchodovať s nehnuteľnosťami a pozemkami určenými pre výstavbu prostredníctvom
kúpy, darovania, aukcií, dobrovoľných aj nedobrovoľných dražieb, výberových konaní alebo kúpy iných
práv umožňujúcich nadobudnutie nehnuteľností, a to sám alebo prostredníctvom svojich dcérskych
spoločností. Nehnuteľnosťami sa rozumejú všetky nehnuteľnosti v najširšom slova zmysle, teda najmä
pozemky, budovy, bytové aj nebytové jednotky, nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve,
spoluvlastníctve i družstevnom vlastníctve, a to so všetkými súčasťami, príslušenstvom a právami a
povinnosťami, ktoré sú s nadobudnutím nehnuteľnosti spojené. Emitent má v úmysle nadobúdať
obchodné podiely v spoločnostiach vlastniacich nehnuteľnosti alebo pozemky určené pre výstavbu.
Obchodný model Emitenta bude založený na kladnom rozdiele medzi skutočnou trhovou hodnotou a
cenou, za ktorú budú v daný moment ponúkané nehnuteľnosti zaťažené právnymi či faktickými
vadami, či nehnuteľnosti, ktorých vlastníci potrebujú rýchlo získať finančné prostriedky z predaja
týchto nehnuteľností. Tento cenový rozdiel je spôsobený výrazne nižším dopytom, ktorý je dôsledkom
nemožnosti získať na predmetnú nehnuteľnosť hypotéku. Odstránením vád teda tento problém
odpadá. Emitent k vyhľadávaniu vhodných príležitostí plánuje využiť vlastné zdroje aj zdroje
sprostredkujúcich subjektov. Emitent bude v tomto trhovom segmente tiež fungovať ako
sprostredkovateľ. Emitent plánuje podnikať aj v oblasti správy nehnuteľností.
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Emitent chce obchodovať s pohľadávkami zabezpečenými nehnuteľnosťami, pričom bude obchodovať
aj s pohľadávkami voči štátu, územno-samosprávnym celkom či municipalitám.
2.

Informácie o realizačnom tíme Emitenta

Emitent chce vo vymedzených oblastiach svojho podnikania využiť rozsiahlych skúseností svojho
realizačného tímu.
Súčasťou tímu Emitenta bude interný a externý tím disponujúci mnohými rokmi skúseností s riadením
investičných projektov, projektovým a finančným riadením nehnuteľnostných projektov. Súčasťou
interného a externého tímu budú ľudia so skúsenosťami s dlhopisovými a finančnými produktmi.
V internom a externom tíme budú ľudia so skúsenosťami s realizáciou stavebných projektov,
stavebného dozoru a riadenia projektovej prípravy stavieb.
Emitent nadviazal spoluprácu s tímami projekčných kancelárií, spoločností zabezpečujúcich stavebný
dozor a rozpočtovanie. Rovnako tak Emitent nadviazal zmluvnú spoluprácu s renomovanými
daňovými, znaleckými a právnickými kanceláriami pre zabezpečenie vysokého štandardu svojej
činnosti.
Pre prípadnú činnosť poskytovania pôžičiek zabezpečených nehnuteľnosťami, nadviazal Emitent
spoluprácu s externými špecialistami so skúsenosťami z oblasti bankovníctva a z pôsobenia v
manažmente bánk pôsobiacich v Českej republike a v Slovenskej republike.
K vyhľadávaniu relevantných príležitostí v oblasti trhu s nehnuteľnosťami Emitent nadviazal spoluprácu
s externými realitnými kanceláriami, realitnými sprostredkovateľmi a obchodníkmi s nehnuteľnosťami.
3.

Uvedenie významných nových produktov alebo služieb

Emitent okrem hore popísaných činností neplánuje v najbližšej dobe uvedenie nových produktov či
služieb.
5.2.

Hlavné trhy

Emitent plánuje realizovať svoje činnosti najmä v Českej republike, Slovenskej republike, ale aj v ďalších
krajinách EÚ.
V Českej republike sa Emitent chce zameriavať najmä na regióny Hlavné mesto Praha, Brno, bývalé
okresné mestá Juhomoravského kraja (Blansko, Boskovice, Břeclav, Hodonín, Znojmo), a väčšie mestá
a obce v Stredočeskom kraji (napr. Kladno, Beroun, Kutná Hora, Mělník, Příbram).
Na území Slovenskej republiky sa Emitent plánuje zamerať najmä na investície v Bratislave a
Bratislavskom samosprávnom kraji. V ďalších krajinách EÚ bude Emitent investovať v prípade
obchodov s vysokou pridanou hodnotou, chce sa zamerať najmä na stredné a väčšie mestá v Poľsku a
Spolkovej republike Nemecko.
Emitent plánuje nákup majetkových podielov v iných obchodných spoločnostiach, avšak keďže sa bude
vždy jednať iba o čisto nehnuteľnostné spoločnosti, ako sú popísané vyššie, môže sa na tieto prípady
plne vztiahnuť popis a informácie o hlavných činnostiach Emitenta a o trendoch na realitnom trhu.
Emitentov podiel na trhu, na ktorom pôsobí je zanedbateľný. Presný podiel na trhu, na ktorom pôsobí
Emitent nepozná.
6.

Organizačná štruktúra
6.1.

Popis skupiny, ktorej je Emitent členom a postavenia Emitenta v skupine

Emitent nie je súčasťou skupiny.
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6.2.

Závislosť emitenta na iných subjektoch v skupine

Emitent nie je súčasťou skupiny (koncernu) a nie je teda pri svojom podnikaní a hospodárení
prevádzkovo závislý na inej spoločnosti, s výnimkou projektových spoločností, prostredníctvom
ktorých bude v budúcnosti realizovať svoje investičné činnosti.
7.

Informácie o trendoch
7.1.
Vyhlásenie o tom, že nedošlo k žiadnej podstatnej negatívnej zmene výhľadov
Emitenta

Emitent vyhlasuje, že nedošlo k žiadnym podstatným nepriaznivým zmenám vo vyhliadkach Emitenta
od dátumu jeho poslednej uverejnenej auditovanej účtovnej závierky ani k žiadnym významným
zmenám finančnej výkonnosti Emitenta od konca posledného finančného obdobia, za ktoré boli
uverejnené finančné informácie, až do dátumu prospektu.
Činnosť Emitenta v budúcnosti môže byť ovplyvnená skutočnosťami popísanými v časti „Rizikové
faktory“.
7.2.
Informácie o všetkých známych trendoch, neistotách, nárokoch, záväzkoch a
udalostiach s podstatným vplyvom na vyhliadky Emitenta
Svoju obchodnú stratégiu Emitent opiera o verejne dostupné analýzy a štúdie vlastných analytikov
realitného trhu. Napriek ekonomickému útlmu stále kontinuálne rastú ceny nehnuteľností, najmä
projektov určených pre bývanie, ako aj vybraných projektov kancelárskych priestorov. V posledných
dvoch rokoch dochádzalo ku kontinuálnemu zvyšovaniu cien nehnuteľností určených na bývanie, ako
aj komerčných nehnuteľností. U niektorých segmentov nehnuteľností určených na bývanie rast cien
prekračuje 7% p.a, rovnako tak dochádza k nárastu cien nájomného v nehnuteľnostiach určených na
bývanie a komerčných prenájmoch. Cenová hladina realitného trhu rastie vo všetkých segmentoch,
ktorým sa Emitent chce venovať.
Emitent si je vedomý nastupujúcej fázy prepadu ekonomík, no napriek tomu trend rastu cien
nehnuteľností určených na bývanie ako aj komerčných nehnuteľností podľa analytikov Emitenta aj
nezávislých analytikov bude aj v ďalších rokoch pokračovať. Dá sa teda očakávať relevantné
zhodnotenie investovaných prostriedkov.
Emitent chce využiť situáciu začínajúcej finančnej krízy ako príležitosti k nákupom nehnuteľností za
výhodné ceny, nákupom nehnuteľností v dražbách, nákupom nehnuteľností založených v prospech
bánk, pri ktorých došlo k prerušeniu splácania a následnému zosplatneniu záväzkov zabezpečených
nehnuteľnosťami.
Analýzy niektorých komerčných bánk predpokladajú až 35% -ný výpadok schopnosti svojich klientov
splácať úvery riadne v dôsledku situácie spôsobenej pandémiou COVID-19. Emitent si je vedomý, že
iba časť úverov je zabezpečená nehnuteľnosťami, pri ktorých možno hľadať príležitosti v podobe
speňaženia zálohu. Možno očakávať trend, v rámci ktorého sa komerčné banky budú snažiť o
konsolidáciu svojich portfólií prostredníctvom predaja založených hnuteľností. To poskytuje príležitosť
pre obchodníka na realitnom trhu. Podobný trend sa očakáva aj v segmente subjektov poskytujúcich
nebankové úverové financovanie. S niekoľkými významnými subjektmi na nebankovom trhu uzavrel
Emitent predbežné dohody o spolupráci v prípade potreby predaja založených nehnuteľností.
Emitent naopak nevidí ako kľúčovú oblasť svojho záujmu investície do nákupných centier, výrobných
areálov, logistických centier či objektov slúžiacich na ubytovanie hostí (hotelov, penziónov atď.), pri
ktorých podľa analytikov možno očakávať previs ponuky nad dopytom (v prípade výrobných areálov)
či rizikovosti vybraného sektoru (ubytovacie kapacity s ohľadom na situáciu spôsobenú pandémiou
COVID-19). Investície v tejto oblasti plánuje Emitent realizovať len v prípade výnimočne výhodných
príležitostí s veľmi vysokou pridanou hodnotou investície.
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V rámci popisu očakávaných trendov vychádza okrem iných z nasledovných zdrojov:
https://www.kurzy.cz/zpravy/573550-jake-trendy-lze-ocekavat-na-realitnim-trhu-v-roce-2021-a-jakna-nich-vydelat/
https://www.hypoindex.cz/clanky/nemovitosti-v-roce-2021-jaka-je-prognoza-realitnich-makleru/
https://finlord.cz/2021/01/investice-nemovitosti-nemovitostni-trendy/
https://www.maxima.cz/blog/ceny-nemovitosti-proc-rostou-a-jak-se-budou-vyvijet/
8.

Prognózy alebo odhady zisku

Emitent prognózu ani odhad zisku v prospekte neuvádza a do dátumu vypracovania prospektu
nezverejnil žiadnu prognózu ani odhad zisku.
9.

Správne, riadiace a dozorné orgány

Štatutárnym orgánom Emitenta je predstavenstvo, ktoré má v čase vyhotovenia tohto prospektu
jedného člena. Predseda predstavenstva koná za Emitenta samostatne. Funkciu predsedu
predstavenstva zastáva Mgr. David Šeich.
Dozorným orgánom Emitenta je dozorná rada. V čase vyhotovenia tohto prospektu má dozorná rada
jedného člena. Členom dozornej rady je pani Jitka Konečná.
9.1.
Mená, obchodné adresy a funkcie, aké zastávajú u Emitenta členovia orgánov
Emitenta
Obchodnými adresami všetkých osôb, ktoré sú členmi orgánov Emitenta je sídlo Emitenta: Purkyňova
648/125, 612 00 Brno, Česká republika (ďalej bez špecifikácie, alebo len „Brno“).
Funkcia

Meno

Činnosť mimo Emitenta s významom pre Emitenta

Predstavenstvo
Člen/predseda
predstavenstva

Mgr. David Šeich

žiadna

Jitka Konečná

žiadna

Mgr. David Šeich

žiadna

Dozorná rada
Člen dozornej rady

Vedúci manažment
Generálny riaditeľ
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9.2.

Stret záujmov na úrovni správnych, riadiacich a dozorných orgánov

Emitent si nie je vedomý žiadneho možného konfliktu záujmov medzi povinnosťami osôb uvedených v
článku VI.9.1 k Emitentovi a ich súkromnými záujmami alebo ich inými povinnosťami.
Žiadne obmedzenia medzi osobami uvedenými v článku VI.9.1 o disponovaní s ich podielmi na cenných
papieroch Emitenta po určitú dobu neboli dohodnuté a neexistujú.
9.3.

Postupy dozornej rady
1.

Údaje o Emitentovom kontrolnom výbore, vrátane mien členov výborov
a súhrnu právomocí tohto výboru

Kontrolným orgánom Emitenta je dozorná rada, ktorej obsadenie je popísané v článku VI.9.1 tejto časti
prospektu. Právomoci dozornej rady sú upravené stanovami a zákonom ČR č. 89/2012 Zb., Zákon o
obchodných korporáciách (ďalej len "Zákon o obchodných korporáciách") a patrí medzi ne najmä:
•

Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na činnosť spoločnosti
a prerokúva správu o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku.

•

Dozorná rada kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, stanov spoločnosti
a uznesení valného zhromaždenia.

•

Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa
činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné zápisy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou
a či podnikateľská činnosť spoločnosti sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi,
stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

•

Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú, prípadne aj priebežnú
účtovnú uzávierku a návrh na rozdelenie ziskov alebo úhradu straty a predkladá svoje
stanovisko valnému zhromaždeniu.

•

Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak tak stanoví zákon, alebo ak to vyžadujú záujmy
spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia.

•

Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje spoločnosť v riadení pred súdmi a inými
orgánmi proti členovi predstavenstva.

•

Dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu a predstavenstvu svoje vyjadrenia,
odporučenia a návrhy.

Dozorná rada spoločnosti má jedného člena, ktorý je volený a odvolávaný valným zhromaždením. Člen
dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou
podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
Funkčné obdobie dozornej rady je päťročné. Opätovná voľba členov dozornej rady je možná.
Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť písomným vyhlásením doručeným spoločnosti.
Nesmie tak však urobiť v dobe, ktorá je pre spoločnosť nevhodná. Odstúpenie je člen dozornej rady
povinný oznámiť spoločnosti. Výkon funkcie sa končí uplynutím jedného mesiaca od doručenia tohto
oznámenia, ak neschváli príslušný orgán spoločnosti na žiadosť odstupujúceho iný okamžik zániku
funkcie. Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu dozornej rady, ak má dozorná rada viac členov.
Dozorná rada môže byť aj jednočlenná.
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Predseda je povinný zvolať zasadnutie dozornej rady vždy, ak o to požiada niektorý z členov dozornej
rady, predstavenstva alebo písomne ktorýkoľvek akcionár, ak súčasne uvedie naliehavý dôvod jej
zvolania. Zasadnutie dozornej rady sa koná v sídle spoločnosti, iba ak by sa dozorná rada uzniesla inak.
Dozorná rada môže podľa svojej úvahy prizvať na zasadnutie aj členov iných orgánov spoločnosti, jej
zamestnancov alebo akcionárov.
O priebehu zasadania dozornej rady a prijatých uzneseniach sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje
predseda dozornej rady. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú.
Náklady spojené so zasadnutiami aj s ďalšou činnosťou dozornej rady znáša spoločnosť.
Na prijatie uznesení vo všetkých záležitostiach predložených dozornou radou je potrebné, aby pre nich
hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov dozornej rady. Každý člen dozornej rady má jeden hlas.
Emitent vyhlasuje, že neexistuje iný kontrolný výbor ani výbor pre odmeny.
2.

Vyhlásenie o dodržiavaní režimu riadneho riadenia a správy spoločnosti
(corporate governance)

Emitent sa v súčasnej dobe riadi a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré
stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy Českej republiky, najmä Zákon o obchodných
korporáciách.
3.

Postupy a opatrenia k zabráneniu stretu záujmov a zneužitia výťažku emisie

Nad rámec obvyklej kontrolnej činnosti dozornej rady bude na účely zvýšenia ochrany Majiteľov
dlhopisov, zabránenia konfliktu záujmov a zneužívaniu výťažkov emisie Dlhopisov menovaný dozornou
radou spomedzi jej členov jeden člen, ktorý bude povinný vykonávať rozšírenú dozornú a kontrolnú
funkciu najmä v týchto oblastiach:
•

zvýšený dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov;

•

zvýšený dohľad nad dodržiavaním zákazu realizácie vylúčených transakcií;

•

zvýšený dohľad nad použitím výťažku emisie Dlhopisov výhradne v súlade s článkom VII.3.2
časti VII prospektu;

•

zvýšený dohľad nad riadnym prijímaním a využívaním peňažných prostriedkov od verejnosti;

•

ďalšia zvýšená dozorná a kontrolná činnosť v oblasti zabránenia stretu záujmov a zneužívania
výťažkov emisie Dlhopisov.

Ak je dozorná rada jednočlenná, potom vyššie uvedené povinnosti vykonáva jediný člen dozornej rady.
V prípade zistenia akéhokoľvek porušenia povinností Emitenta, alebo v prípade dôvodného
podozrenia, že k porušeniu povinnosti Emitenta dôjde, s výnimkou porušenia povinností Emitenta vo
vzťahu k Agentovi pre zabezpečenie, bude poverený člen dozornej rady bez zbytočného odkladu
informovať o daných zisteniach ostatných členov dozornej rady (ak nie je dozorná rada jednočlenná) a
Agenta pre zabezpečenie.
V prípade, že bude povereným členom dozornej rady zistené obzvlášť závažné porušenie Emitenta v
spojitosti s vyššie uvedeným, je poverený člen dozornej rady súčasne povinný aj zvolať Schôdzu
Majiteľov dlhopisov. Náklady na organizáciu a zvolávanie zasadnutia hradí v takom prípade Emitent.
Predmetom takto zvolanej Schôdze bude informovanie Majiteľov dlhopisov o vzniknutom porušení a
predloženie návrhu na jeho riešenie.
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Poverený člen dozornej rady je oprávnený posúdiť žiadosť o udelenie výnimky zo zákazu realizácie
vylúčených transakcií a v prípade, že dôjde k záveru, že takáto transakcia je pre Emitenta a Majiteľov
dlhopisov prínosná a nepoškodí ich záujmy, môže výnimku udeliť.
V opačnom prípade, zvolá poverený člen dozornej rady Schôdzu v súlade s článkom V.14.1.1 Emisných
podmienok a postúpi rozhodnutie o udelení výnimky Schôdzi.
Funkčné obdobie povereného člena dozornej rady je jeden rok. Po uplynutí funkčného obdobia zvolí
Dozorná rada povereného člena pre ďalšie funkčné obdobie.
10.

Hlavní akcionári
10.1. Vlastníci Emitenta, ovládajúce osoby, povaha kontroly Emitenta a opatrenia proti
zneužitiu kontroly

Emitent má jedného akcionára, a to Mgr. Davida Šeicha, trvalo bytom Štefánikova 652, 664 61 Rajhrad,
ktorý drží akcie zodpovedajúce 100 % podielu na základnom imaní a 100 % podielu na hlasovacích
právach v spoločnosti.
Povaha kontroly zo strany akcionárov Emitenta vyplýva z vlastnených podielov na základnom imaní
Emitenta.
Opatrenia na zabezpečenie, aby kontrola nebola zneužívaná, vyplývajú zo všeobecne záväzných
právnych predpisov. Osobitné opatrenia nad rámec všeobecne záväzných predpisov Emitent neprijal.
10.2. Popis všetkých Emitentovi známych dohôd, ktoré môžu následne viesť k zmene
kontroly nad Emitentom.
Emitentovi nie sú známe žiadne dohody, ktoré by mohli viesť k zmene kontroly nad Emitentom,
rovnako tak Emitentovi nie sú známe informácie o zmluvách medzi akcionármi, ktoré môžu mať za
následok sťaženie prevoditeľnosti akcií alebo hlasovacích práv.
11.

Finančné údaje o aktívach a pasívach, finančnej situácii a zisku a stratách Emitenta

Účtovné závierky Emitenta sú vypracované podľa českých účtovných štandardov pre účtovné jednotky,
ktoré vedú účtovníctvo podľa vyhlášky č. 410/2009 Sb. (ČR), vykonávajúcej niektoré ustanovenia
zákona č. 563/1991 Sb. (ČR), o účtovníctve. Podľa týchto predpisov Emitent nie je povinný
vypracovávať závierky podľa IFRS. Emitent vyhlasuje, že závierky podľa IFRS ani dobrovoľne nikdy
nevypracoval, resp. nezverejnil.
11.1.

Historické finančné údaje
1.

Vybrané finančné údaje za rok 2018

Súvaha v zjednodušenom rozsahu zostavená k 31. 12. 2018 (v tisícoch Kč)
Minulé
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Označ.

(1.1.2018 – 31.12.2018)

číslo
riadka

AKTÍVA

(1.1.2017 –
31.12.2017)

Brutto

B.

59

Korekcia

Netto

Netto

AKTÍVA SPOLU

A.+B.+C.+D.

001

+2000

+0

+2000

+2000

Stále aktíva

B.l.+... B.lII.

003

+200

+0

+200

+200
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B.III.

Dlhodobý finančný majetok

B.lII.1.+… B.lII.x

027

+200

+0

+200

+200

B.III.1.

Podiely – ovládaná alebo ovládajúca osobaúčty 043, 061. ()096AÚ

028

+200

+0

+200

+200

C.

Obežné aktíva

C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.

037

+1800

+0

+1800

+1800

C.II.

Pohľadávky

C.II.1+C.II.2.+C.II.3

046

+1800

+0

+1800

+1800

C.II.2.

Krátkodobé pohľadávky

C.II.2.1.+ C.II.2x

057

+1800

+0

+1800

+1800

C.II.2.4.

Pohľadávky – ostatné

C.II.2.4.1.+…C.II.2.4.6.

061

+1800

+0

+1800

+1800

C.II.2.4.1

Pohľadávky za spoločníkovúčty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, ()391AÚ

062

+1800

+0

+1800

+1800

Označ.

číslo
riadka

PASÍVA

Bežné účtovné obdobie

Minulé obdobie

(1.1.2018 – 31.12.2018)

(1.1.2017 – 31.12.2017)

Netto

Netto

PASÍVA SPOLU

A.+B.+C.+D.

001

+2000

+2000

A.

Vlastný kapitál

A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+ A.V.+A.VI.

002

+2000

+2000

A.I.

Základný kapitál

A.I.1.+… A.I.x

C03

+2000

+2000

A.I.1.

Základný kapitál

účty 411 alebo 491

004

+2000

+2000

Výkaz ziskov a strát v zjednodušenom rozsahu zostavený za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (v
tisícoch Kč)
Skutočnosť v účtovnom období
Označ.

číslo
riadka

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Sledovanom

Minulom

(1.1.2018 – 31.12.2018)

(1.1.2017 – 31.12.2017)

účty 601, 602

OOi

+0

+0

A.I.+…A.x

003

+0

+0

účty 504

OfW

+0

+0

účty 501, 502, 503

005

+0

+0

•

• Prevádzkový výsledok hospodárenia I.+I.x.+II.+II.x+III.-A.B.-C.-D.-E.-F.

030

+0

+0

••

Výsledok hospodárenia pred zdanením

•

049

+0

+0

••

Výsledok hospodárenia po zdanení

•• -L.

053

+0

+0

•••

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

•• - M.

055

+0

+0

1.

Tržby z predaja výrobkov a služieb

A

Výkonová spotreba

A.1.

Náklady vynaložené na predané

A.2.

Spotreba materiálu a energie
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•

Čistý obrat za účtovné obdobie

I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.

+0

056

+0

Prehľad o zmenách vlastného kapitálu v zjednodušenom rozsahu zostavený za obdobie od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018 (v tisícoch Kč)
Skutočnosť v účtovnom období
Označ.

PREHĽAD O ZMENÁCH VLASTNÉHO KAPITÁLU

číslo
riadka

Sledovanom

Minulom

(1.1.2018 – 31.12.2018)

(1.1.2017 – 31.12.2017)

A. Základný kapitál zapísaný v obchodnom registri (účty 411, 491)

AI.

Počiatočný zostatok

A4.

Konečný zostatok

účty 411, 491

001

+2000

+2000

004

+2000

+2000

C. Základný kapitál A +/- B. so zohľadnením účtu (-)252

C.1.

Počiatočný zostatok A. +/- B.

A.1. + B.1.

009

+2000

+2000

C.6.

Konečný zostatok A. +/- B. so zohľadnením účtu (-)252 C.1.
+ C.5.

014

+2000

+2000

Vlastný kapitál spolu

X.1.

Počiatočný zostatokC.1. + C.2. + D.1. + E.1. + F.1. + G.1. +
H.1. + I.1. + J.1. + K.1. + L.1. + M.1.

055

+2000

+2000

X.4.

Konečný zostatok

058

+2000

+2000

X.1.+ X.2. - X.3.

2.

Vybrané finančné údaje za rok 2019

Súvaha v zjednodušenom rozsahu zostavená k 31. 12. 2019 (v tisícoch Kč)
Minulé
obdobie

Bežné účtovné obdobie
Označ.

číslo
riadka

AKTÍVA

(1.1.2018 –
31.12.2018)

(1.1.2019 – 31.12.2019)

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

AKTÍVA SPOLU

A.+B.+C.+D.

C01

+1800

+0

+1800

+2000

B.

Stále aktíva

B.l.+…+ B.III.

003

+0

+0

+0

+200

B.W.

Dlhodobý finančný majetok

B.III.1.+…+B.III.

027

+0

+0

+0

+200

B.III.1.

Podiely – ovládaná alebo ovládajúca osobaÚČTY 043. 061.
(-)096AÚ

028

+0

+0

+0

+200

C.

Obežné aktíva

C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.

037

+1800

+0

+1800

+1800

Ciel.

Pohľadávky

C.II.1+C.II.2.+C.II.3..

046

+0

+0

+0

+1800

C.II.2.

Krátkodobé pohľadávky

C.II.2.1.+…+ C.II.2.X

057

+0

+0

+0

+1800
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C.ll.2.4.

Pohľadávky ostatné

C.II.2.4.1.+.+ C.II.2.4.6.

061

+0

+0

+0

+1800

C.ll.2.4.1

Pohľadávky za spoločníkovúčty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ. ()391AÚ

062

+0

+0

+0

+1800

CIV.

Peňažné prostriedky

C.IV.1-...+C.IV.x.

075

+1800

+0

+1800

+0

C.IV.1.

Peňažné prostriedky v pokladnici

účty 211, 213. 261

076

+1800

+0

+1800

+0

Označ.

číslo
riadka

PASÍVA

Bežné účtovné obdobie

Minulé obdobie

(1.1.2019 – 31.12.2019)

(1.1.2018 – 31.12.2018)

Netto

Netto

PASÍVA SPOLU

A. +B. +C. +D.

001

+1800

+2000

A.

Vlastný kapitál

A.I.+A.I|. +A.III.+A.IV. +A.V. +A.VI,

002

+1800

+2000

A.I.

Základný kapitál

A.I.1.+...+A.l.x.

003

+2000

+2000

A.I.1.

Základný kapitál

účty 411 alebo 491

004

+2000

+2000

A.V.

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (*/-)
Aktíva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV -B. -C. -D. -A.Vl

021

-200

+0

Výkaz ziskov a strát v zjednodušenom rozsahu zostavený za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 (v
tisícoch Kč)
Skutočnosť v účtovnom období
Označ.

číslo
riadka

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Sledovanom

Minulom

(1.1.2019 – 31.12.2019)

(1.1.2018 – 31.12.2018)

účty 601, 602

001

+0

+0

A.1.+…+ A.x.

003

+0

+0

účty 504

004

+0

+0

účty 501, 502, 503

005

+0

+0

*

*Prevádzkový výsledok hospodárenia (+/-)l. +l.x. +II. +II.x.
+III. +A. -B. -C. -D. -E. -F.

030

+0

+0

K.

Ostatné finančné náklady účty 561. 563. 564. 565. 566.
567. 568. 569. 598

047

+200

+0

•

Finančný výsledok hospodárenia (+/-)IV.+V. +Vl. + VII. -G. H. -I. -J. -K.

048

-200

+0

••

Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)

•

049

-200

+0

••

Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)

•• -L.

053

-200

+0

1.

Tržby z predaja výrobkov a služieb

A.

Výkonová spotreba

A.1.

Náklady vynaložené na predaný tovar

A.2.

Spotreba materiálu a energie
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•••

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (*/-)

•• -M.

055

-200

+0

*

Čistý obrat za účtovné obdobie = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.
+VII.
I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.

056

+0

+0

Prehľad o zmenách vlastného kapitálu v zjednodušenom rozsahu zostavený za obdobie od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019 (v tisícoch Kč)
Skutočnosť v účtovnom období
Označ.

číslo
riadka

PREHĽAD O ZMENÁCH VLASTNÉHO KAPITÁLU

Sledovanom

Minulom

(1.1.2019 – 31.12.2019)

(1.1.2018 – 31.12.2018)

A. Základný kapitál zapísaný v obchodnom registri (účty 411, 491)

A.1.

Počiatočný zostatok

A.4.

Konečný zostatok

účty 411. 491

001

+2000

+2000

004

+2000

+2 000 i

C. Základný kapitál A +/- B. so zohľadnením účtu (-)252

C.1.

Počiatočný zostatok A. +/- B.

A.1. + B.1.

009

+2000

+2 000 í

C.6.

Konečný zostatok A. +/- B. so zohľadnením účtu (- J25Z C.1.
+ C.5.

014

+2000

+2000

L ZISK/strata za účtovné obdobie po zdanení

L.2.

Zvýšenie

043

-200

+0

L4.

Konečný zostatok

050

-200

+o;

Vlastný kapitál spolu

X.1.

Počiatočný zostatokC.1. + C.2. + D.1. + E.1. + F.1. + G.1. +
H.1. + I.1. + J.1. + K.1. + L.1. + M.1.

055

+2000

+2000

X.2.

Zvýšenie A.2. + B.2. + C.3. + D.2. + E.2. + F.2. + G.2. + H.2. +
I.2. + J.2. + K.2. + L.2. + M.2.

056

-200

+0

X.4.

Konečný zostatok

058

+1800

+2000

3.

X.1. + X.2. - X.3.

Vybrané finančné údaje za rok 2020:

Súvaha v zjednodušenom rozsahu zostavená k 31.12.2020 (v tisícoch Kč)
Označ.

riadka

AKTÍVA SPOLU
A.+B.+C
.+D.

C.

Bežné účtovné
obdobie (1.1.2020
– 31.12.2020)

číslo

AKTÍVA

001

. 037

Obežné aktíva

Bru
tto

Korekcia

Minulé obdobie
(1.1.2019 –
31.12.2019)
Netto

Netto

+1 800
+1 800

+0
+0

+1 800
+1 800

+1 800
+1 800

C.I.+C.II.+C.III.+C.IV

C.IV.

Peňažné
prostriedky

C.IV.1.

Peňažné
prostriedky v
pokladnici
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C.IV.1+...+C.IV.x.

075

+1 800

+0

+1 800

+1 800

účty 211, 213, 261

076

+1 800

+0

+1 800

+1 800
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Označ.

PASÍVA
PASÍVA SPOLU

A.

Vlastný kapitál

A.I.

Základný kapitál

A.+B.+C.+D.

A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.
V.+A.VI.

číslo

Bežné účtovné obdobie

Minulé obdobie

riadka

(1.1.2020 – 31.12.2020)

(1.1.2019 – 31.12.2019)

Netto

001

Netto

002

+1 800
+1 653

+1 800
+1 800

003

+2 000

+2 000

004
018

+2 000
-200

+2 000
+0

019

-200

+0

021

-147

-200

023
029

+33
+33

+0
+0

045

+33

+0

051

+8

+0

A.I.1.+...+A.I.x.

A.I.1.

Základný kapitál

A.IV.

Výsledok hospodárenia
minulých rokov (+/-)

A.IV.1.

Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých
rokov (+/-)

účty 411 alebo 491
A.IV.1.+...+A.IV.x.

účty 428, 429

A.V.

Výsledok hospodárenia
bežného účtovného obdobia
(+/-)

B.+C.

Cudzie zdroje

C.

Záväzky

Aktíva - A.1.-A.II.-A.III.A.IV -B.-C.-D.-A.VI
B.+C.

C.I.+C.II.+C.III.

C.II.

Krátkodobé záväzky
C.II.1.+...+C.II.x.

C.II.4.

Záväzky z obchodných vzťahov
účty 321, 325

Výkaz ziskov a strát v zjednodušenom rozsahu zostavený za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 (v
tisícoch Kč)
Označ.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Skutočnosť v účtovnom období

č.r.

Sledovanom (1.1.2020 –
31.12.2020)

Minulom (1.1.2019 – 31.12.2019)

A.

Výkonová spotreba A.1.+...+A.x.

003

+147

+0

A.3.

Služby

006

+147

+0

030
047

-147
+0

+0
+200

048

+0

-200

049

-147

-200

053

-147

-200

055

-147

-200

*
K.

účty 511, 512, 513, 518

* Prevádzkový výsledok hospodárenia (+/-) I.+I.x.+II.+II.x.+III.-A.-B.-C.-D.-E.-F.
Ostatné finančné náklady

účty 561,

563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 598

*

Finančný výsledok hospodárenia (+/-)
.
IV.+V.+VI.+VII.-G.-H.-I.-J.-K

**

Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)
*

**

Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)
** - L

***

.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-)
** - M.

Prehľad o zmenách vlastného kapitálu v zjednodušenom rozsahu zostavený za obdobie od 1. 1. 2020
do 31.12.2020 (v tisícoch Kč)
Označ.

PREHĽAD O ZMENÁCH VLASTNÉHO KAPITÁLU

číslo
riadka

Skutočnosť v účtovnom období
Sledovanom
(1.1.2020 – 31.12.2020)

Minulom
(1.1.2019– 31.12.2019)

A. Základný kapitál zapísaný v obchodnom registri (účty 411, 491)
A.1.

Počiatočný zostatok

001

+2 000

+2 000

004

+2 000

+2 000

účty 411, 491

A.4.
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Koncový zostatok
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C. Základný kapitál A. +/- B. so zohľadnením účtu (-)252
C.1.

Počiatočný zostatok A. +/- B.

009

+2 000

+2 000

014

+2 000

+2 000

A.1. + B.1.

C.6.

Koncový zostatok A. +/- B. so zohľadnením účtu (-)252
C.1. + C.5.

J. Strata účtovných období (účet 429 + zostatok na strane MD účtu 431)
J.1.

Počiatočný zostatok

039

-200

+0

042

-200

+0

účty 429, 431

J.4.

Koncový zostatok

L. Zisk/strata za účtovné obdobie po zdanení
L.2.

Zvýšenie

048

L.4.

Koncový zostatok

050

-147
-147

-200
-200

C.1. + C.2. +D.1.+ E.1. + F.1. +

055

+1 800

+2 000

A.2. + B.2.+ C.3. + D.2. + E.2. + F.2. +

056

-147

-200

058

+1 653

+1 800

Vlastný kapitál spolu
X.1.

Počiatočný zostatok
G.1. + H.1. + I.1. + J.1.+ K.1. + L.1. + M.1.

X.2.

Zvýšenie
G.2. + H.2. + I.2. + J.2. + K.2. + L.2. + M.2.

X.4.

Koncový zostatok
X.1. + X.2. - X.3.

11.2.

účtovné závierky

Účtovná závierka za obdobie od 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018 overená audítorom je uvedená v prílohe 1
tohto prospektu.
Účtovná závierka za obdobie od 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019 overená audítorom je uvedená v prílohe 2
tohto prospektu.
Účtovná závierka za obdobie od 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 overená audítorom je uvedená v prílohe 3
tohto prospektu.
Emitent nie je povinný zostavovať a nezostavuje konsolidované účtovné závierky.
11.3.

Priebežné a iné finančné údaje
1.

Štvrťročné alebo polročné finančné údaje

Ku dňu tohto prospektu Emitent nezverejnil žiadnu priebežnú účtovnú závierku.
11.4.

Audit historických ročných finančných údajov
1.

Vyhlásenie o overení

Historické finančné údaje boli overené oprávneným audítorom, ktorý je špecifikovaný v článku VI.2.1
tejto časti prospektu.
2.

Ďalšie údaje, ktoré boli overené audítormi

Tento prospekt, okrem historických finančných údajov, nečerpá zo žiadnych ďalších zdrojov, ktoré by
overil audítor.
3.

Zdroje neoverených údajov

Historické finančné údaje Emitenta sú čerpané z audítorsky overenej účtovnej závierky ku koncu
kalendárneho roku 2018, z audítorsky overenej účtovnej závierky ku koncu kalendárneho roku 2019 a
z audítorsky overenej účtovnej závierky ku koncu kalendárneho roku 2020.
4.
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Posledný rok, ku ktorému boli finančné údaje overené
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Posledné overenie finančných údajov Emitenta (audítorom) bolo uskutočnené k 31. 12. 2020.
11.5.

Súdne a rozhodcovské konania

Emitent vyhlasuje, že nie je účastníkom správneho, súdneho ani rozhodcovského konania, ktoré by
mohlo mať alebo malo negatívny vplyv na jeho finančnú situáciu alebo ziskovosť. Uvedené vyhlásenie
sa vzťahuje na dobu odo dňa založenia spoločnosti do dátumu tohto prospektu. Emitent nemá
vedomosť o tom, že by akékoľvek konanie podľa prvej vety hrozilo.
11.6.

Významná zmena finančnej alebo obchodnej situácie Emitenta

Emitent vyhlasuje, že od konca posledného finančného obdobia, za ktoré boli zverejnené overené
finančné údaje, nedošlo k žiadnej významnej zmene jeho finančnej alebo obchodnej situácie.
12.

Doplňujúce informácie
12.1.

Základné imanie
1.

Čiastka upísaného imania, počet a druhy akcií, ktoré ju tvoria

Základné imanie spoločnosti je 2.000.000 Kč.
Počet vydaných akcií je 20 kusov, každá akcia v menovitej hodnote 100.000 Kč a ich emisný kurz bol
splatený v plnej výške. Emitent vydal akcie iba jedného druhu, a to kmeňové akcie vo forme na meno,
v listinnej podobe.
12.2.

Spoločenská zmluva a stanovy
1.

Registrácia a ciele Emitenta

Emitent je zapísaný v obchodnom registri, vedenom krajským súdom v Brne, pod sp. zn. B 8064,
IČ: 06346511.
Emitent bol založený za účelom tvorby zisku, na dobu neurčitú.
Predmetom podnikania podľa Stanov spoločnosti je „prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových
priestorov“ a „správa vlastného majetku“.
Ciele a zámery Emitenta v rámci podnikateľskej činnosti Emitenta sú podrobne popísané v tomto
prospekte. Ciele a zámery Emitenta nie sú špecifikované v zakladateľských dokumentoch Emitenta.
13.

Významné zmluvy

Žiadne významné zmluvy uzavreté mimo rámec bežného podnikania Emitenta dosiaľ neboli uzavreté
ani dohodnuté.
14.

Dostupné dokumenty

Emitent vyhlasuje, že po dobu platnosti prospektu je možné podľa potreby nahliadnuť do týchto
dokumentov (alebo ich kópií):
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•

Zakladateľská zmluva a stanovy Emitenta;

•

Účtovná závierka Emitenta (2018), účtovná závierka Emitenta (2019); účtovná závierka
Emitenta (k 31.12.2020)

•

Prospekt cenného papiera obsahujúci časť V nahrádzajúcu emisné podmienky;

•

Zmluvy o zriadení Zabezpečenia;
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•

Zmluva s Agentom pre zabezpečenie;

a to vo fyzickej podobe v sídle Emitenta v pracovných dňoch v dobe od 10.00 hod do 17.00 hod ako aj
na webovej stránke Emitenta www.felixinvest.cz.

VII. OPIS CENNÝCH PAPIEROV A PODMIENKY PONUKY
1.

Zodpovedné osoby, informácie o tretích stranách, správy expertov a schválenie príslušným
orgánom

Údaje o Zodpovedných osobách, správach expertov, schváleniach príslušným orgánom a informácie
o tretích stranách, sú obsiahnuté v časti VI tohto prospektu „Údaje o Emitentovi“.
2.

Rizikové faktory

Významné riziká, ktoré sú špecifické pre ponúkané Dlhopisy sú popísané v časti III tohto prospektu
„Rizikové faktory“.
3.

Nevyhnutné informácie
3.1.

Záujmy fyzických a právnických osôb zainteresovaných na emisii/ponuke

Podľa vedomia Emitenta nemá žiadna z fyzických osôb ani právnických osôb zainteresovaných na emisii
či ponuke Dlhopisov na takej emisii či ponuke záujem, ktorý by bol pre takúto emisiu či ponuku
Dlhopisov neobvyklý.
3.2.

Dôvody ponuky a použitia výnosov

Čistý výťažok emisie Dlhopisov bude, po zaplatení všetkých odmien, nákladov a výdavkov v súvislosti s
emisiou, použitý výhradne na obstarávanie nehnuteľností priamym nákupom, nepriamym nákupom
prostredníctvom účelovo zakladaných dcérskych spoločností s tým, že Emitent umožní týmto dcérskym
spoločnostiam nákup nehnuteľností prostredníctvom príplatku do vlastného imania v súlade s
pravidlom nízkej kapitalizácie podľa zákona, nepriamym nákupom prevodom akcií či obchodných
podielov čisto nehnuteľnostných spoločností, a na financovanie obchodov s pohľadávkami a právami
zabezpečenými nehnuteľnosťami alebo obdobných nehnuteľnostných obchodov a na financovanie
súvisiacich prevádzkových nákladov Emitenta.
K inému, než k vyššie uvedenému účelu nebude výťažok emisie Dlhopisu použitý.
Predpokladaná suma emisných výdavkov spojená s touto emisiou je 9.800.000,- Kč (deväť miliónov
osemstotisíc korún českých), z toho približne 800.000,- Kč na náklady spojené s vydaním emisie
Dlhopisov (správne poplatky, preklady listín, náklady a odmeny za odborné služby poskytované
v súvislosti so schvaľovaním prospektu, priradením ISIN, vydávaním Dlhopisov a súvisiacimi činnosťami
zo strany účtovných a daňových poradcov, finančných poradcov, právnych poradcov a ďalších
odborných poradcov) a približne 9.000.000,- Kč na administráciu (nájmy, autá, mzdy, réžia, atp.).
4.

Informácie týkajúce sa Dlhopisov

Informácie týkajúce sa Dlhopisov vrátane opisu práv spojených s Dlhopismi sú komplexne obsiahnuté
v časti V tohto prospektu „Emisné podmienky“.
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5.

Informácie o zdanení
5.1.
Všeobecné pravidlá zdanenia a odvodová povinnosť v Slovenskej republike a Českej
republike

Daňové právne predpisy členského štátu registrácie investora a členského štátu registrácie Emitenta
môžu mať vplyv na príjem z Dlhopisov.
V nasledujúcom texte je uvedené všeobecné zhrnutie daňových a odvodových povinnosti podľa
slovenských a českých právnych predpisov v súvislosti s nadobudnutím, vlastníctvom a disponovaním
dlhopisov. Uvedené je potrebné chápať tak, že to nie je vyčerpávajúci pohľad na všetky relevantné
súvislosti, ktoré môžu byť významné z hľadiska rozhodnutia investora o kúpe Dlhopisov.
Toto zhrnutie nepopisuje daňové a odvodové súvislosti vyplývajúce z práva iného štátu ako Slovenskej
a Českej republiky. Toto zhrnutie vychádza z právnych predpisov účinných ku dňu, ku ktorému je
vyhotovený tento prospekt a môže podliehať následnej zmene aj s prípadnými retroaktívnymi
účinkami.
Všetky informácie uvedené nižšie sa môžu meniť v závislosti na zmenách v príslušných právnych
predpisoch, ktoré môžu nastať po dátume vyhotovenia tohto prospektu, alebo vo výklade týchto
právnych predpisov, ktorý môže byť po tomto dátume uplatňovaný. V prípade zmeny príslušných
právnych predpisov alebo ich výkladov v oblasti zdaňovania Dlhopisov oproti režimu uvedenému
nižšie, bude Emitent postupovať podľa takéhoto nového režimu. Pokiaľ bude Emitent na základe
zmeny právnych predpisov alebo ich výkladov povinný vykonať zrážky / zaistenia alebo odvody dane z
príjmov z Dlhopisov, nevznikne Emitentovi v súvislosti s vykonaním takýchto zrážok / zaistenia alebo
odvodov voči Majiteľom Dlhopisov povinnosť doplácať akékoľvek dodatočné sumy ako náhradu za
takto vykonané zrážky / zaistenie či odvody.
Toto zhrnutie nerieši prípadné špecifické dôsledky konkrétnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia,
ktoré môžu byť prípadne aplikovateľné u niektorých investorov. Nižšie uvedené informácie netvoria
kompletný opis možných daňových a devízových vplyvov súvisiacich s rozhodnutím kúpiť, držať alebo
predať Dlhopisy.
Ku dňu vyhotovenia prospektu je (i) všeobecná daň z príjmov právnickej osoby v Slovenskej republike
vo výške 21 % a daň zrážkou vo výške 19 %, a (ii) všeobecná daň z príjmov právnickej osoby v Českej
republike vo výške 19% a daň z príjmov fyzických osôb vo výške 15% pre časť základu dane do 48násobku priemernej mzdy a 23% pre časť základu dane presahujúcu 48-násobok priemernej mzdy.
Investorom, ktorí majú záujem o kúpu Dlhopisov sa odporúča, aby sa poradili so svojimi právnymi a
daňovými poradcami o daňových a odvodových povinnostiach v súvislosti s kúpou, predajom a držbou
dlhopisov a prijímania platieb úrokov z Dlhopisov podľa daňových predpisov a predpisov v oblasti
sociálneho a zdravotného poistenia platných v Slovenskej republike, Českej republike a v štátoch, v
ktorých sú rezidentmi, ako i v štátoch, v ktorých výnosy z držby a predaja Dlhopisov môžu byť zdanené.
5.2.

Výnosy z dlhopisov podľa právnych predpisov Slovenskej republiky

Podľa príslušných ustanovení Zákona o dani z príjmov:
1) úroky a ostatné výnosy z dlhopisov plynúce daňovému nerezidentovi nepodliehajú dani
z príjmu v Slovenskej republike;
2) úroky a ostatné výnosy z dlhopisov plynúce daňovému rezidentovi nepodliehajú dani
vyberanej zrážkou, ale budú súčasťou základu dane z príjmov a to s výnimkou daňovníkov, ktorí
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sú fyzickými osobami a daňovníkmi nezaloženými alebo nezriadenými na podnikanie, Fondu
národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska;
3) úroky a ostatné výnosy z dlhopisov plynúce daňovému rezidentovi, ktorým je fyzická osoba
alebo daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie, Fond národného majetku
Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska, podliehajú dani vyberanej zrážkou;
Za výnos plynúci z dlhopisov sa považuje aj výnos, ktorý vzniká pri splatnosti dlhopisu z rozdielu medzi
emisným kurzom pri jeho vydaní a menovitou hodnotou. V prípade predčasného splatenia dlhopisu sa
namiesto menovitej hodnoty použije cena, za ktorú sa dlhopis kúpi späť.
Keďže zákonná úprava dani z príjmu sa môže počas životnosti Dlhopisov zmeniť, výnos z Dlhopisov
bude zdaňovaný v zmysle platných právnych predpisov v čase vyplácania.
Podľa smernice Rady 2003/48/ES, zrážkovej dani by nemali podliehať výnosy z dlhopisov plynúce
fyzickej osobe – daňovníkovi iného členského štátu EÚ, ktorý preukáže, že je rezidentom iného
členského štátu EÚ a súčasne aj konečným príjemcom výnosov. Výplatu výnosov z dlhopisov občanom
iných členských štátov EÚ, závislých území alebo území tretích štátov uvedených v prílohe č. 4 a č. 5
Zákona o dani z príjmov nahlasuje Emitent podľa Zákona o dani z príjmov, ako aj smernice Rady
2003/48/ES, miestne príslušnému správcovi dane. Implementácia smernice Rady 2003/48/ES v
slovenskom práve však nie je jednoznačná a investori z iných členských štátov by sa pravdepodobne
museli spoliehať na priamy účinok smernice Rady 2003/48/ES.
Podľa platného znenia Zákona o dani z príjmov je za vykonanie zrážky zodpovedný ten, kto vypláca
výnosy, teda Emitent (platiteľ dane).
5.3.

Daň z príjmov z predaja dlhopisov podľa právnych predpisov Slovenskej republiky

Zisky z predaja dlhopisov realizované fyzickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom alebo
stálou prevádzkarňou daňového nerezidenta - fyzickej osoby s bydliskom mimo územia Slovenskej
republiky, sa všeobecne zahŕňajú do bežného základu dane z príjmov fyzických osôb. Do základu dane
(čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem z predaja znížený o výdavky preukázateľné
vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s predajom cenných papierov vyššie ako
príjem, na rozdiel sa neprihliada. Pri príjmoch z predaja cenných papierov nie je možné vykázať stratu.
Zisky z predaja dlhopisov realizované právnickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom
alebo stálou prevádzkarňou daňového nerezidenta - právnickej osoby so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, sa zahŕňajú do všeobecného základu dane podliehajúcemu zdaneniu príslušnou
sadzbou dane z príjmov právnických osôb.
Straty z predaja dlhopisov kalkulované kumulatívne za všetky dlhopisy predané v jednotlivom
zdaňovacom období nie sú vo všeobecnosti daňovo uznateľné s výnimkou špecifických prípadov
stanovených zákonom.
Príjmy z predaja dlhopisov realizované slovenským daňovým nerezidentom, ktoré plynú od
slovenského daňového rezidenta alebo stálej prevádzkarne slovenského daňového nerezidenta so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, sú všeobecne predmetom zdanenia príslušnou sadzbou
dane z príjmov, ak nestanoví príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená Slovenskou
republikou inak.
5.4.

Odvody z výnosov z dlhopisov podľa právnych predpisov Slovenskej republiky

Výnosy z dlhopisov pri fyzických osobách, ktoré sú v Slovenskej republike povinne zdravotne poistené,
by nemali podliehať odvodom zo zdravotného poistenia.
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Vzhľadom na opakované nedávne zmeny režimu dane zrážkou a zaťaženia výnosov z dlhopisov
odvodmi je nevyhnutné, aby každý Majiteľ dlhopisov sám zvážil možné povinnosti v tejto oblasti podľa
príslušnej legislatívy vrátane príslušných prechodných ustanovení.
5.5.

Výnosy z dlhopisov podľa právnych predpisov Českej republiky

V prípade majiteľov Dlhopisov - fyzických osôb - sa výnosy z Dlhopisov, ktorými sa na účely dane z
príjmov fyzických osôb rozumie kladný rozdiel medzi nominálnou hodnotou Dlhopisu vyplatenou pri
jeho splatení alebo sumou vyplatenou pri jeho predčasnom splatení a cenou, za ktorú daňovník Dlhopis
nadobudol, alebo cenou určenú podľa zákona upravujúceho oceňovanie majetku ku dňu jeho
bezodplatného nadobudnutia, považujú za príjmy z kapitálového majetku. Majiteľ Dlhopisu - fyzická
osoba - je povinný zahrnúť tieto príjmy do svojho čiastkového základu dane z kapitálového majetku
podliehajúce zdaneniu sadzbou dane vo výške 15% (príp. 23%), a to v rámci vlastného daňového
priznania k dani z príjmov fyzických osôb podaného v Českej republike.
Povinnosť fyzickej osoby, ktorá nie je českým daňovým rezidentom, zdaniť vyššie uvedený príjem z
Dlhopisov v Českej republike podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb, môže byť
modifikovaná príslušnou medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, medzinárodnou
zmluvou alebo dohodou o výmene informácií v daňových záležitostiach pre oblasť daní z príjmov,
vrátane mnohostrannej medzinárodnej zmluvy.
V prípade, že by sa však jednalo o fyzickú osobu, ktorá je českým daňovým nerezidentom a zároveň nie
je daňovým rezidentom (i) iného členského štátu EÚ, (ii) ďalšieho štátu tvoriaceho Európsky
hospodársky priestor, má platiteľ týchto príjmov povinnosť vykonať zaistenie dane vo výške 1% z
čiastky vyplatenej pri odkúpení Dlhopisu.
Príjem v podobe rozdielu medzi vyplatenou menovitou hodnotou Dlhopisu a jeho emisným kurzom pri
vydaní (tzv. diskontované dlhopisy), popr. nadobúdacou cenou Dlhopisu, plynúce právnickej osobe,
ktorá je českým daňovým rezidentom (príp. českej stálej prevádzkarni právnickej osoby, ktorá nie je
českým daňovým rezidentom) alebo českým daňovým nerezidentom, tvorí súčasť všeobecného
základu dane právnickej osoby a podlieha dani z príjmov právnických osôb v sadzbe 19 %7 , a to v rámci
vlastného daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb podaného v Českej republike.
Povinnosť právnickej osoby, ktorá nie je českým daňovým rezidentom, zdaniť vyššie uvedený príjem z
Dlhopisov v Českej republike podaním daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, môže
byť modifikovaná príslušnou medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia,
medzinárodnou zmluvou alebo dohodou o výmene informácií v daňových záležitostiach pre oblasť daní
z príjmov, vrátane mnohostrannej medzinárodnej zmluvy.
V prípade, že by sa však jednalo o právnickú osobu, ktorá je českým daňovým nerezidentom a zároveň
nie je daňovým rezidentom (i) iného členského štátu EÚ, (ii) ďalšieho štátu tvoriaceho Európsky
hospodársky priestor, má platiteľ týchto príjmov povinnosť vykonať zaistenie dane vo výške 1% z
čiastky vyplatenej pri odkúpení Dlhopisu.
Platiteľ výnosov z Dlhopisov môže od príjemcu požadovať poskytnutie údajov potrebných na splnenie
oznamovacích povinností podľa zákona č. 164/2013 Zb. o medzinárodnej spolupráci pri správe daní a
o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 105/2016 Zb., ktorý zhŕňa postupy pri
automatickej výmene informácií na daňové účely podľa globálneho štandardu CRS, postupy podľa
FATCA a smernica Rady 2011/16 / EÚ v znení smernice Rady 2014/107 / EÚ.
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5.6.

Daň z príjmov z predaja dlhopisov podľa právnych predpisov Českej republiky

Príjmy z predaja Dlhopisov (inej osobe ako emitentovi) realizované fyzickou osobou, ktorá je českým
daňovým rezidentom (alebo stálou prevádzkarňou daňového nerezidenta - fyzickej osoby umiestnenou v Českej republike) alebo českým daňovým nerezidentom, ktorý predáva Dlhopisy
českému daňovému rezidentovi, sa zahŕňajú po znížení o daňovú nadobúdaciu cenu do čiastkového
daňového základu dane z príjmov fyzických osôb z ostatných príjmov podliehajúcich zdaneniu sadzbou
dane vo výške 15% (príp. 23%), a to v rámci vlastného daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb podaného v Českej republike.
Povinnosť fyzickej osoby, ktorá nie je slovenským daňovým rezidentom a ktorá predáva Dlhopis
českému daňovému rezidentovi, zdaniť vyššie uvedený príjem z Dlhopisov v Českej republike podaním
daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb, môže byť modifikovaná príslušnou medzinárodnou
zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, medzinárodnou zmluvou alebo dohodou o výmene
informácií v daňových záležitostiach pre oblasť daní z príjmov, vrátane mnohostrannej medzinárodnej
zmluvy.
V prípade, že by sa u predávajúceho Dlhopisu však jednalo o fyzickú osobu, ktorá je českým daňovým
nerezidentom a zároveň nie je daňovým rezidentom (i) iného členského štátu EÚ, (ii) ďalšieho štátu
tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, a platiteľ týchto príjmov (tj. kupujúci) bol českým daňovým
rezidentom, má platiteľ týchto príjmov (tj. kupujúci) povinnosť vykonať zaistenie dane vo výške 1% z
príjmov z predaja investičných nástrojov (tj. Dlhopisu).
Ak Dlhopisy neboli fyzickou osobou zahrnuté do obchodného majetku a doba medzi nadobudnutím a
predajom Dlhopisov presiahla dobu 3 rokov, je príjem z predaja Dlhopisov oslobodený od dane.
Navyše, ak úhrn príjmov z predaja Dlhopisov, resp. všetkých cenných papierov, nepresiahne u fyzickej
osoby v jednom kalendárnom roku sumu 100.000,- Kč, je tento príjem oslobodený od dane aj pri
nedodržaní vyššie uvedeného trojročného časového testu.
Príjmy z predaja Dlhopisov realizované právnickou osobou, ktorá je českým daňovým rezidentom
(alebo stálou prevádzkarňou daňového nerezidenta - právnickej osoby - umiestnenou v Českej
republike) alebo českým daňovým nerezidentom, ktorý predáva Dlhopisy českému daňovému
rezidentovi, sa zahŕňajú do všeobecného základu dane podliehajúceho zdaneniu sadzbou dane z
príjmov právnických osôb 19%8, a to v rámci vlastného daňového priznania k dani z príjmov právnických
osôb podaného v Českej republike.
Povinnosť právnickej osoby, ktorá nie je českým daňovým rezidentom a ktorá predáva Dlhopis
českému daňovému rezidentovi, zdaniť vyššie uvedený príjem z predaja Dlhopisov v Českej republike
podaním daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, môže byť modifikovaná príslušnou
medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, medzinárodnou zmluvou alebo dohodou o
výmene informácií v daňových záležitostiach pre oblasť daní z príjmov, vrátane mnohostrannej
medzinárodnej zmluvy.
V prípade, že by sa u predávajúceho Dlhopisu však jednalo o právnickú osobu, ktorá je českým
daňovým nerezidentom a zároveň nie je daňovým rezidentom (i) iného členského štátu EÚ, (ii) ďalšieho
štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, a platiteľ týchto príjmov (tj. kupujúci) bol českým
daňovým rezidentom, má platiteľ týchto príjmov (tj. kupujúci) povinnosť vykonať zaistenie dane vo
výške 1% zo sumy vyplatenej pri odkúpení Dlhopisu.
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5.7.

Odvody z výnosov z dlhopisov podľa právnych predpisov Českej republiky

Príjmy spojené s predajom či výnosom z Dlhopisov všeobecne v Českej republike nepodliehajú
povinným odvodom na sociálne ani zdravotné poistenie.
6.

Podmienky verejnej ponuky
6.1.

Podmienky, štatistické údaje o ponuke, očakávaný harmonogram a podmienky
žiadosti o ponuku

Predpokladaná celková menovitá hodnota verejne ponúkaných Dlhopisov je 70.050.000,- Kč
(dvestodesať miliónov korún českých). Emitent stanovil Emisný kurz na hodnotu 100 % Menovitej
hodnoty Dlhopisu, tj. na 30.000,- Kč.
Minimálna výška objednávky je jeden Dlhopis. Maximálna výška objednávky bude daná aktuálnym
rozsahom dovtedy neumiestnenej emisie. Objednávky sú prijímané a uspokojované v režime časovej
priority, v prípade previsu dopytu tak nebudú pomerne krátené. Rozsah celkovej ponuky je obmedzený
nepredaným objemom emisie, teda k dátumu zostavenia prospektu sumou 70.050.000,- Kč.
Záujemca môže kontaktovať Emitenta každý pracovný deň od 10:00 do 17:00 na adrese sídla, teda
FelixInvest, a.s., Purkyňova 648/125, 612 00 Brno, Česká republika.
Verejná ponuka Dlhopisov podľa tohto prospektu bude otvorená po dobu 12 mesiacov odo dňa
schválenia tohto prospektu, tj. od 7.10.2021 do 6.10.2022. Dlhopisy budú verejne ponúkané
v Slovenskej republike, prípadne po splnení zákonom stanovených podmienok a v súlade s príslušnými
právnymi predpismi aj na území iného členského štátu Európskej únie. Po splnení zákonom
stanovených podmienok sa predpokladá najmä verejná ponuka v Českej republike.
Predpokladá sa uzavretie zmluvy o úpise (Dlhopisov) medzi záujemcom a Emitentom s vlastnoručným
alebo, za predpokladu sprístupnenia tejto možnosti Emitentom, elektronickým podpisom záujemcu o
Dlhopisy. Predmetom zmluvy bude záväzok Emitenta umožniť upisovateľovi upísať Dlhopisy, tj.
dlhopisy "Dlhopis FelixInvest 2021 II", o menovitej hodnote 30.000,- Kč (tridsať tisíc korún českých),
znejúce na meno, v listinnej podobe, s fixným úročením 7,0 % p.a. na strane jednej a povinnosť
upisovateľa Dlhopisov do piatich pracovných dní, ak nebude v zmluve dohodnuté inak, splatiť Emisný
kurz upísaných Dlhopisov na účet a ku dňu, ktorý stanoví Emitent na strane druhej.
K podpisu zmluvy je nevyhnutné doložiť svoju totožnosť najmenej dvoma osobnými dokladmi, z
ktorých najmenej na jednom musí byť uvedená adresa trvalého bydliska, napríklad občianskym
preukazom a vodičským preukazom.
Ak nebude v zmluve dohodnuté inak, je záujemca povinný uhradiť príslušný Emisný kurz nakúpených
Dlhopisov na bankový účet Emitenta IBAN CZ42 0300 0000 0002 9593 9348 vedený v Československá
obchodní banka, a. s., do piatich pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy o úpise Dlhopisov.
Dlhopisy budú vydané tým investorom (prvonadobúdateľom), ktorí po uzatvorení príslušnej zmluvy
o úpise Dlhopisov uhradia Emisný kurz na účet a ku dňu, ktorý stanoví Emitent.
Emitent si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch neuzavrieť zmluvu o úpise so záujemcom,
napr. v prípade podozrenia, že prostriedky záujemcu na úpis Dlhopisov môžu pochádzať z trestnej
činnosti.
Ak žiadatelia zložia väčšiu sumu, než je príslušný Emisný kurz, bude im preplatok vrátený bez
zbytočného odkladu bankovým prevodom na rovnaký účet, z ktorého bol Emisný kurz uhradený. Ak
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bol Emisný kurz zložený v hotovosti, bude preplatok vrátený na bankový účet príslušného záujemcu,
ktorý Emitentovi písomne oznámi.
Dlhopis či Dlhopisy budú záujemcovi odovzdané v sídle Emitenta, prípadne, na žiadosť záujemcu,
odoslané poštou, resp. kuriérskou službou do rúk záujemcu na adresu uvedenú záujemcom, najneskôr
do 30 dní po zložení príslušného Emisného kurzu. Pri zaslaní Dlhopisov prostredníctvom pošty, resp.
kuriérskej služby Emitent neručí za ich riadne a včasné doručenie, ak s príslušných právnych predpisov
nevyplýva niečo iné. Ak nedôjde k odovzdaniu Dlhopisov v lehote uvedenej vyššie v sídle Emitenta,
alebo ak sa odoslané Dlhopisy vrátia do sídla Emitenta ako nedoručené, uschová Emitent tieto Dlhopisy
na náklady a riziko záujemcu sám alebo prostredníctvom tretích osôb v prospech tohto záujemcu. Ak
si záujemca neprevezme Dlhopisy ani do 60 dní po zložení príslušného Emisného kurzu, je Emitent
oprávnený odstúpiť od zmluvy so záujemcom, ktorý si Dlhopis(y) neprevzal.
Emitent zverejní výsledky verejnej ponuky Dlhopisov podľa tohto prospektu do 30 dní po jej ukončení,
a to diaľkovým prístupom na svojich internetových stránkach na adrese www.felixinvest.cz. Ak nebude
táto forma možná, zverejní výsledok na http://www.idenik.cz.
Neboli ustanovené žiadne prednostné práva, žiadne také práva sa neuplatnia a nemôžu byť
obchodované.
6.2.

Plán distribúcie a prideľovania cenných papierov

Ponuka Dlhopisov nie je obmedzená čo do druhu alebo kategórie investorov. Investorom môže byť
každá tuzemská i zahraničná právnická aj fyzická osoba, ktorej štatút, právny stav a zákony krajiny, v
ktorých pôsobia, jej to umožňujú. Emitent predpokladá prevahu retailových záujemcov.
Dlhopisy budú verejne ponúkané v Slovenskej republike, prípadne po splnení zákonom stanovených
podmienok a v súlade s príslušnými právnymi predpismi aj na území iného členského štátu Európskej
únie. Po splnení zákonom stanovených podmienok sa predpokladá najmä verejná ponuka v Českej
republike.
O pridelenej sume a počte nadobúdaných Dlhopisov sa každý záujemca dozvie priamo pri uzatváraní
zmluvy o úpise. O pridelení cenných papierov rozhoduje iba časová priorita pri uzavretí zmluvy. Pred
realizáciou oznámenia o pridelenej sume nie je možné začať s Dlhopismi obchodovať.
6.3.

Stanovenie ceny

Emitent stanovil Emisný kurz na hodnotu 100 % Menovitej hodnoty Dlhopisu, tj. na 30.000,- Kč.
Dlhopisy budú vydané tým investorom (prvonadobúdateľom), ktorí po uzatvorení príslušnej zmluvy
o úpise Dlhopisov uhradia Emisný kurz na účet a ku dňu, ktorý stanoví Emitent.
Predajná cena bude zverejnená prostredníctvom internetových stránok Emitenta na adrese
www.felixinvest.cz.
Emitent upozorňuje, že takto vypočítaná výška predajnej ceny je záväzná iba pre prvotný prevod od
Emitenta na investora, nie je v žiadnom prípade záväzná pre ďalšie transakcie typu spätný predaj a
pod.
Žiadne ďalšie poplatky nad rámec kúpnej ceny investorom účtované nebudú.
6.4.

Umiestňovanie a upisovanie

Činnosti spojené s vydaním a umiestnením Dlhopisov bude zabezpečovať Emitent vlastnými silami a
prostriedkami najmä s použitím inzercie, v režime verejnej ponuky. Okrem toho môže Emitent
uzatvoriť zmluvu s vybraným obchodníkom s cennými papiermi v Českej republike. Vybraného
obchodníka s cennými papiermi Emitent bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle.
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7.

Prijatie na obchodovanie a spôsob obchodovania
7.1.

Distribúcia na Regulovanom trhu

Dlhopisy nebudú predmetom žiadosti o prijatie na akýkoľvek trh cenných papierov ani do žiadneho
mnohostranného obchodného systému.
7.2.

Regulované trhy alebo rovnocenné trhy

Ku dňu zostavenia prospektu Emitent nevydal ani neuvažuje o vydaní žiadnych cenných papierov, ktoré
by mal v úmysle umiestniť na regulovanom alebo jemu rovnocennom trhu, to sa týka aj ponúkaných
Dlhopisov.
7.3.

Názvy a adresy subjektov, ktoré sa pevne zaviazali konať ako sprostredkovateľ v
sekundárnom obchodovaní

Žiadne osoby sa pevne nezaviazali konať ako sprostredkovateľ v sekundárnom obchodovaní.
8.

Doplňujúce informácie
8.1.

Poradcovia

Základné činnosti spojené s emisiou zabezpečuje Emitent vlastnými silami. Niektoré činnosti súvisiace
s emisiou a verejnou ponukou Dlhopisov zabezpečuje Emitent prostredníctvom právnych poradcov
(napr. činnosti súvisiace s vyhotovením prospektu a zastupovanie v konaní pred NBS v súvislosti so
schválením prospektu), daňových poradcov (napr. vstupy týkajúce sa daňového a odvodového
zaťaženia v ČR a SR), účtovných či finančných poradcov v Slovenskej a Českej republike (napr. vstupy
týkajúce sa účtovných informácií Emitenta či konzultácie súvisiace s umiestením emisie Dlhopisov).
8.2.

Ďalšie informácie, ktoré boli predmetom auditu

S výnimkou účtovných závierok Emitenta za rok 2018, 2019 a 2020 neboli žiadne ďalšie informácie
týkajúce sa Emitenta predmetom auditu alebo prieskumu zo strany štatutárnych audítorov.
8.3.

Rating

Emitentovi ani Dlhopisom nebolo udelené ohodnotenie finančnej spôsobilosti (rating) žiadnou
ratingovou agentúrou. Emitent dosiaľ nevydal žiadne dlhové cenné papiere, ktorým bol udelený rating
akoukoľvek ratingovou agentúrou.
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VIII. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
„Administrátor“ má význam uvedený v časti V, tretí odsek tohto prospektu
„Agent pre zabezpečenie“ má význam uvedený v časti V, štvrtý odsek tohto prospektu
„členský štát“ má význam uvedený v časti V, článok V.14.1.2 tohto prospektu
„ČNB“ má význam uvedený v časti III, článok III.1.3 tohto prospektu
„Dátum emisie“ má význam uvedený v časti V, článok V.2.1 tohto prospektu
„Dátum ex-kupón“ má význam uvedený v časti V, článok V.7.3 tohto prospektu
„Dátum ex-istina“ má význam uvedený v časti V, článok V.7.3 tohto prospektu
„Deň konečnej splatnosti dlhopisov“ má význam uvedený v časti V, článok V.6.1 tohto prospektu
„Deň predčasnej splatnosti dlhopisov“ má význam uvedený v časti V, článok V.9.2 tohto prospektu
„Deň predčasnej splatnosti dlhopisov z rozhodnutia Emitenta“ má význam uvedený v časti V, článok
V.6.2 tohto prospektu
„Deň predčasnej splatnosti dlhopisov pri porušení“ má význam uvedený v časti V, článok V.9.2 tohto
prospektu
„Deň splatnosti dlhopisov“ má význam uvedený v časti V, článok V.7.2 tohto prospektu
„Deň výplaty“ má význam uvedený v časti V, článok V.7.2 tohto prospektu
„Dlhopis“ má význam uvedený v časti V, prvý odsek tohto prospektu
„Dlhopisy FelixInvest 2021 I“ má význam uvedený v časti III, článok III.1.1 tohto prospektu
„Dlh“ má význam uvedený v časti V, článok V.4.1 tohto prospektu
„Dlhy“ má význam uvedený v časti V, článok V.9.1 tohto prospektu
„Dodatočné zabezpečenie“ má význam uvedený v časti V, článok V.3.2.1 tohto prospektu
„Doložka pracovného dňa“ má význam uvedený v časti V, článok V.7.2 tohto prospektu
„ECB“ má význam uvedený v časti III, článok III.1.3 tohto prospektu
„Emitent“ má význam uvedený v časti V, prvý odsek tohto prospektu
„Emisný kurz“ má význam uvedený v časti V, článok V.2.1 tohto prospektu
„Emisné podmienky“ má význam uvedený v časti V, prvý odsek tohto prospektu
„Finančná zadlženosť“ má význam uvedený v časti V, článok V.4.3.1 tohto prospektu
„Iný poskytovateľ zabezpečenia“ má význam uvedený v časti V, článok V.3.2.1 tohto prospektu
„Iné zabezpečenie“ má význam uvedený v časti V, článok V.3.2.1 tohto prospektu
„Inštrukcia“ má význam uvedený v časti V, článok V.7.4 tohto prospektu
„Lehota na upisovanie emisie dlhopisov“ má význam uvedený v časti V, článok V.2.2 tohto prospektu
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„Majiteľ dlhopisov“ má význam uvedený v časti V, článok V.1.2.1 tohto prospektu
„Menovitá hodnota“ má význam uvedený v časti V, článok V.1.1 tohto prospektu
„Nariadenie“ má význam uvedený v časti V, ôsmy odsek tohto prospektu
„Nový agent pre zabezpečenie“ má význam uvedený v časti V, článok V.3.2.3 tohto prospektu
„Oprávnená osoba“ má význam uvedený v časti V, článok V.7.3 tohto prospektu
„Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi“ má význam uvedený v časti V, článok V.14.2.1 tohto prospektu
„Oznámenie o predčasnom splatení“ má význam uvedený v časti V, článok V.9.1 tohto prospektu
„Pohľadávky agenta pre zabezpečenie” má význam uvedený v časti V, článok V.3.2.1 tohto prospektu
„Pracovný deň“ má význam uvedený v časti V, článok V.7.2 tohto prospektu
„Prípad neplnenia záväzkov“ má význam uvedený v časti V, článok V.9.1 tohto prospektu
„prospekt“ má význam uvedený v časti IV, prvý odsek tohto prospektu
„Prospekt FelixInvest 2021 I“ má význam uvedený v časti III, článok III.1.1 tohto prospektu
„Rozhodný deň“ má význam uvedený v časti V, článok V.7.3 tohto prospektu
„Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi“ má význam uvedený v časti V, článok V.14.2.1 tohto prospektu
„Schôdza“ má význam uvedený v časti V, článok V.3.2.3 tohto prospektu
„Spoločná schôdza majiteľov“ má význam uvedený v časti V, článok V.14.1.1 tohto prospektu
„Spoločný zástupca“ má význam uvedený v časti V, článok V.14.3.3 tohto prospektu
„Určená prevádzkareň“ má význam uvedený v časti V, článok V.11.1 tohto prospektu
„Zabezpečenie“ má význam uvedený v časti V, článok V.3.2.1 tohto prospektu
„Založené nehnuteľnosti“ má význam uvedený v časti V, článok V.3.2.1 tohto prospektu
„Zákon o cenných papieroch“ má význam uvedený v časti IV, druhý odsek tohto prospektu
„Zákon o dlhopisoch“ má význam uvedený v časti V, šiesty odsek tohto prospektu
„Zákon o obchodných korporáciách“ má význam uvedený v časti VI, článok VI.9.3.1 tohto prospektu
„Zmeny zásadnej povahy“ má význam uvedený v časti V, článok V.14.1.2 tohto prospektu
„Zmluva s administrátorom“ má význam uvedený v časti V, tretí odsek tohto prospektu
„Zmluva s agentom pre zabezpečenie“ má význam uvedený v časti V, štvrtý odsek tohto prospektu
„Žiadateľ“ má význam uvedený v časti V, článok V.14.4.1 tohto prospektu
„Žiadosť“ má význam uvedený v časti V, článok V.14.4.1 tohto prospektu
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IX. PRÍLOHY
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1.Účtovná závierka k 31. 12. 2018 overená audítorom
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2018, vypracovaná podľa českých účtovných štandardov,
overená audítorom.
Výrok audítora: Podľa názoru audítora účtovná závierka podáva verný a poctivý obraz aktív a pasív
spoločnosti k 31.12.2018, zmien vlastného kapitálu za rok 2018 a nákladov, výnosov a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci 31.12.2018 v súlade s českými účtovnými predpismi.
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2.Účtovná závierka k 31. 12. 2019 overená audítorom
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2019, vypracovaná podľa českých účtovných štandardov,
overená audítorom.
Výrok audítora: Podľa názoru audítora účtovná závierka podáva verný a poctivý obraz aktív a pasív
spoločnosti k 31.12.2019 zmien vlastného kapitálu za rok 2019 a nákladov, výnosov a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci 31.12.2019 v súlade s českými účtovnými predpismi.
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3.Účtovná závierka k 31.12.2020 overená audítorom
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2020, vypracovaná podľa českých účtovných štandardov,
overená audítorom.
Výrok audítora: Podľa názoru audítora účtovná závierka podáva verný a poctivý obraz aktív a pasív
spoločnosti k 31.12.2020, zmien vlastného kapitálu za rok 2020 a nákladov, výnosov a výsledku jej
hospodárenia za rok končiaci 31.12.2020 v súlade s českými účtovnými predpismi.
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Správa nezávislého audítora
k overeniu účtovnej uzávierky za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

spoločnosti

Felixlnvest, a.s.

so sídlom:
Orlí 483/1, Brno-mesto,
602 02 Brno
IČO: 063 46 511

Rozdeľovník:
2 výtlačky
1 výtlačok

Felixlnvest, a.s.
BK AUDIT spol. s r.o.

BK AUDIT spol. s r.o.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Výrok audítora je určený pre akcionárov spoločnosti Felixlnvest, a.s. (do 7. 10. 2020:
SEPHIRON CZECH, a.s.), Orlí 483/1, Brno-mesto, 602 00 Brno (do 28. 8. 2018: Antala Staška
1859/34, Krč, 140 00 Praha 4), IČO 063 46 511, DIČ CZ06346511 (ďalej len „Spoločnosť“),
pre partnerov spoločnosti a potreby zverejnenia.

Výrok audítora
Vykonali sme audit priloženej účtovnej uzávierky spoločnosti Felixlnvest, a.s. Brno, ktorá sa
skladá zo súvahy k 31. 12. 2020, z výkazu ziskov a strát za rok končiaci sa 31. 12. 2020, z
prehľadu o zmenách vlastného kapitálu za rok 2020 a z prílohy tejto účtovej uzávierky, ktorá
obsahuje opis použitých podstatných účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Údaje
o Spoločnosti sú uvedené v prílohe tejto účtovnej uzávierky.
Podľa nášho názoru účtovná uzávierka podáva verný a poctivý obraz aktív a pasív spoločnosti
Felixlnvest, a.s. Brno k 31. 12. 2020, zmien vlastného kapitálu za rok 2020 a nákladov a výnosov
a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa 31. 12. 2020 v súlade s českými účtovnými
predpismi.

Základ pre výrok
Audit sme vykonali v súlade so zákonom o audítoroch a so štandardmi Komory audítorov Českej
republiky (ďalej len, KA CR“) pre audit, ktorými sú medzinárodné štandardy pre audit (ISA),
prípadne doplnené a upravené súvisiacimi aplikačnými doložkami. Naša zodpovednosť
stanovená týmito predpismi je podrobnejšie opísaná v oddiele Zodpovednosť audítora za audit
účtovnej uzávierky. V súlade so zákonom o audítoroch a s Etickým kódexom prijatým Komorou
audítorov Českej republiky sme od Spoločnosti nezávislí a splnili sme aj ďalšie etické povinnosti
vyplývajúce z uvedených predpisov. Domnievame sa, že dôkazné informácie, ktoré sme
zhromaždili, poskytujú dostatočný a vhodný základ na vyjadrenie nášho výroku
bez výhrad.

Zodpovednosť správnej rady a štatutárneho riaditeľa Spoločnosti za účtovnú uzávierku
Správna rada a štatutárny riaditeľ Spoločnosti zodpovedajú za zostavenie účtovnej uzávierky
poskytujúcej verný a poctivý obraz v súlade s českými účtovnými predpismi a za taký vnútorný
kontrolný systém, ktorý považuje za nevyhnutný na zostavenie účtovnej uzávierky tak, aby
neobsahovala významné (materiálne) nesprávnosti spôsobené podvodom alebo chybou.
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Pri zostavovaní účtovnej uzávierky sú správna rada a štatutárny riaditeľ Spoločnosti povinní
posúdiť, či je Spoločnosť schopná nepretržite trvať, a ak je to relevantné, opísať v prílohe
účtovnej uzávierky záležitosti týkajúce sa jej nepretržitého trvania a použitia predpokladu
nepretržitého trvania pri zostavení účtovnej uzávierky s výnimkou prípadov, keď správna rada a
štatutárny riaditeľ plánujú zrušenie Spoločnosti alebo ukončenie jej činnosti, resp. keď nemajú
inú reálnu možnosť, než to robiť.
Za dohľad nad zostavením účtovnej uzávierky zodpovedá správna rada.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej uzávierky
Naším cieľom je získať primeranú istotu, že účtovná uzávierka ako celok neobsahuje významnú
(materiálnu) nesprávnosť spôsobenú podvodom alebo chybou, a vydať správu audítora
obsahujúcu náš výrok. Primeraná miera istoty je veľká miera istoty, nie je však zárukou, že audit
vykonaný v súlade s prepismi uvedenými vyššie vo všetkých prípadoch v účtovnej uzávierke
odhalí prípadnú existujúcu významnú (materiálnu) nesprávnosť. Nesprávnosťou môžu vznikať v
dôsledku podvodov alebo chýb a považujú sa za významné (materiálne), ak možno reálne
predpokladať, že by jednotlivo alebo v súhrne mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia, ktoré
používatelia účtovnej uzávierky na jej základe prijmú.
Pri vykonávaní auditu v súlade s predpismi uvedenými vyššie je našou povinnosťou uplatňovať
počas celého auditu odborný úsudok a zachovávať profesionálny skepticizmus. Ďalej je našou
povinnosťou:
- identifikovať a vyhodnotiť riziká významnej (materiálnej) nesprávnosti účtovnej
uzávierky spôsobené podvodom alebo chybou, navrhnúť a uplatniť audítorské postupy
reagujúce na tieto riziká a získať dostatočné a vhodné dôkazné informácie, aby sme na
ich základe mohli vyjadriť výrok. Riziko, že neodhalíme významnú (materiálnu)
nesprávnosť ako dôsledok podvodu, je väčšie než riziko neodhalenia významnej
(materiálnej) nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože súčasťou podvodu môžu byť
tajné dohody, falšovanie, úmyselné opomenutia, nepravdivé vyhlásenia alebo
obchádzanie vnútorných kontrol správnou radou a štatutárnym riaditeľom Spoločnosti.
- Oboznámiť sa s vnútorným kontrolným systémom Spoločnosti relevantným pre audit v
takom rozsahu, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné s ohľadom na dané
okolnosti, nie aby sme mohli vyjadriť názor na účinnosť vnútorného kontrolného
systému.
- Posúdiť vhodnosť použitých účtovných pravidiel, primeranosť vykonaných účtovných
odhadov a informácie, ktoré v tejto súvislosti správna rada a štatutárny riaditeľ
Spoločnosti uviedli v prílohe účtovnej uzávierky.
- Posúdiť vhodnosť použitia predpokladu nepretržitého trvania pri zostavení účtovnej
uzávierky správnou radou a štatutárnym riaditeľom Spoločnosti a to, či s ohľadom na
zhromaždené dôkazné informácie existuje významná (materiálna) neistota vyplývajúca
z udalosti alebo podmienok, ktoré môžu významne spochybniť schopnosť Spoločnosti
trvať nepretržite. Ak dospejeme k záveru, že taká významná (materiálna) neistota
neexistuje, je našou povinnosťou upozorniť v našej správe na informácie uvedené v tejto
súvislosti v prílohe účtovnej uzávierky, a ak tieto informácie nie sú dostatočné, vyjadriť
modifikovaný výrok. Naše závery týkajúce sa schopnosti Spoločnosti trvať nepretržite
vychádzajúce z dôkazných informácií, ktoré sme získali do dátumu našej správy. Budúce
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udalosti alebo podmienky však môžu viesť k tomu, že Spoločnosť stratí schopnosť trvať
nepretržite.
Vyhodnotiť celkovú prezentáciu, členenie a obsah účtovnej uzávierky vrátane prílohy, a
ďalej to, či účtovná uzávierky zobrazuje podkladové transakcie a udalosti spôsobom,
ktorý vedie k vernému zobrazeniu.

Našou povinnosťou je informovať správnu radu a štatutárneho riaditeľa okrem iného o
plánovanom rozsahu a načasovaní auditu a o významných zisteniach, ku ktorým sme v jeho
priebehu dospeli, vrátane zistených významných nedostatkov vo vnútornom kontrolnom systéme.

Dátum vypracovania 1.9.2021

BK AUDIT spol. s r.o.
č. oprávnenia 179
Dvorecká 1165/1
147 00 Praha 4

Prílohy:
1. Súvaha
2. Výkaz ziskov a strát
3. Príloha k účtovnej uzávierke
4. Prehľad o zmenách vlastného kapitálu

RNDr. Bohuslav Kohoutek
č. oprávnenia 503
štatutárny audítor
zodpovedný za audit, na
základe ktorého bola
spracovaná táto správa
nezávislého audítora

SÚVAHA
Obchodná firma alebo iný názov účtovnej jednotky

Výkazy boli ako súčasť priznania
podané cez systém DS
dňa: 29.5.2021
Schránka/DSId: r4pn6hp/912794994
Stav podania: odoslané

k 31. 12. 2020

FelixInvest,
a.s.

v tisícoch Kč
IČO

0

6

3

4

Sídlo alebo bydlisko účtovnej jednotky a miesto
podnikania, ak sa líši od bydliska

6

5

1

Orlí 483/1
Brno-stred
602 00

1

odtlačok podacej pečiatky

Označ.

číslo
riadka

AKTÍVA

Obežné aktíva

CIV.

Peňažné prostriedky

C.IV.1.

Peňažné prostriedky v pokladnici

Označ.

Minulé obdobie

Korekcia

Netto

Netto

A.+B.+C.+D.

C01

+1 800

+0

+1 800

+1 800

C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.

037

+1 800

+0

+1 800

+1 800

C.IV.1-...+C.IV.x.

075

+1 800

+0

+1 800

+1 800

účty 211, 213. 261

076

+1 800

+0

+1 800

+1 800

AKTÍVA SPOLU
C.

Bežné účtovné obdobie
Brutto

číslo
riadka

PASÍVA
PASÍVA SPOLU

Bežné účtovné obdobie

Minulé obdobie

Netto

Netto

A. +B. +C. +D.

001

+1 800

+1 800

A.I.+A.I|. +A.III.+A.IV. +A.V. +A.VI,

002

+1 653

+1 800

A.

Vlastný kapitál

A.I.

Základný kapitál

A.I.1.+...+A.l.x.

003

+2 000

+2 000

A.I.1.

Základný kapitál

účty 411 alebo 491

004

+2 000

+2 000

A. IV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-)

A,IV.1+...+A.IV.x.

018

-200

+0

A.IV.1.

Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (+/-)

A.V.

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia (*/-)

B.+C.

Cudzie zdroje

C.

Záväzky

C.II.

Krátkodobé záväzky

C.II.4.

Záväzky z obchodných vzťahov

C.II.6.

Záväzky- ovládaná alebo ovládajúca osoba

D.

Časové rozlíšenie pasív

D.1.

Výdaje ďalších období

Zostavené dňa:

29. 5. 2021

Právna forma
účtovnej
jednotky:

akciová spoločnosť

Predmet podnikania:
Prenájom a správa vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Správa nehnuteľností na základe zmluvy
Pozn.:

účty 428, 429

019

-200

+0

Aktíva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV -B. -C. -D. -A.Vl

021

-147

-200

B.+C.

023

+33

+0

C.I.+C.II.+C.III.

029

+33

+0

C.II.1.+-+C.II.x

045

+33

+0

účty 321,325

051

+8

+0

účty 361

053

+25

+0

D.1+...+D.x.

066

+114

+0

účty 383

067

+114

+0

Podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou, alebo štatutárneho orgánu účtovnej jednotky,
poznámka

Mgr. Dávid Šeich – predseda správnej rady

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Obchodná firma alebo iný názov účtovnej jednotky

Výkazy boli ako súčasť priznania
podané cez systém DS
dňa: 29.5.2021
Schránka/DSId: r4pn6hp/912794994
Stav podania: odoslané

k 31. 12. 2020
Od: 1.1.2020

Do:

31. 12. 2020

Sídlo alebo bydlisko účtovnej jednotky a miesto
podnikania, ak sa líši od bydliska

v tisícoch Kč
IČO

0

6

3

4

6

FelixInvest
a.s.

5

1

1

Orlí 483/1
Brno-stred
602 00

odtlačok podacej pečiatky

Označ.
A.

číslo
riadk
a

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Výkonová spotreba
Služby

A.3.

Skutočnosť v účtovnom období
sledovanom

minulom

A.1.+…+ A.x.

003

+147

+0

účty 511,512,513,516

006

+147

+0

l. +l.x. +II. +II.x. +III. +A. -B. -C. -D. -E. -F.

030

-147

+0

účty 561. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 598

047

+0

+200

IV.+V. +Vl. + VII. -G. -H. -I. -J. -K.

048

+0

-200

•

049

*

*Prevádzkový výsledok hospodárenia (+/-)

K.

Ostatné finančné náklady

•

Finančný výsledok hospodárenia (+/-)

••

Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)

-147

-200

••

Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)

•• -L.

053

-147

-200

•••

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (*/-)

•• -M.

055

-147

-200

Zostavené dňa:

29. 5. 2021

Právna forma
účtovnej
jednotky:

akciová spoločnosť

Predmet podnikania:
Prenájom a správa vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Správa nehnuteľností na základe zmluvy
Pozn.:

Podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou, alebo štatutárneho orgánu účtovnej jednotky,
poznámka

Mgr. Dávid Šeich – predseda správnej rady

PRÍLOHA K ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE ZA ROK
2020
Názov spoločnosti:
Sídlo:
Prevažujúci predmet činnosti:
Dátum vzniku:
Spisová značka:
IČO:
DIČ:
Dátum súvahy:

I.

FelixInvest, a.s.
Orlí 483/1, 602 00 Brno
Prenájom a správa vlastných alebo prenajatých
nehnuteľností
utorok, 15. augusta 2017
B 8064 vedená na Krajskom súde v Brne
063 46 511
CZ06346511
31. 12. 2020

Všeobecné údaje:

1.1 Osoby s podielom 20% a vyššie na základom kapitále účtovnej jednotky, výška
ich vkladu v percentách:
• Jediný akcionár: Mgr. Dávid Šeich, dat. nar, 9. decembra 1976,
Štefánikova 652, 664. 61 Rajhrad
• Akcie: 20 ks kmeňové akcie na meno v listinnej podove v menovitej
hodnote 100.00,-Kč
• Zakladný kapitál: 2.000.00,-Kč
• Splatené: 100 %
1.2 Zmeny a dodatky v obchodnom registri za sledované a následné obdobie:
• 21. februára 2020 bola zapísaná zmena štatutárneho riaditeľa
• 21. februára 2020 bola zapísaná zmena predsedu správnej rady
• 7. októbra 2020 bola zapísana zmena štatutárneho riaditeľa
• 7. októbra 2020 bola zapísana zmena predsedu správnej rady
• 7. októbra 2020 bol zapísaný jediný akcionár
• 1. januára 2021 bola zapísana zmena z titulu ZOK a vymazaný štatutárny
riaditeľ
1.3 Organizačná štruktúra v sledovanom období
• Prebehli zmeny zapísané v OR
• Spoločnosť riadi predseda správnej rady a jediný akcionár
1.4 Mená a priezviská členou štatutárnych a dozorných orgánov:
• Predseda správnej rady: Mgr. Dávid Šeich, dat. nar, 9. decembra 1976,
Štefánikova 652, 664. 61 Rajhrad, deň vzniku funkcie: 6. októbra 2020,
deň vzniku členstva: 6. októbra 2020
• Spôsob konania: za spoločnosť koná predseda správnej rady

1.5 Názov a sídlo podniku, v ktorom má účtovná jednotka väčší než 20% podiel na
základom kapitále a jeho výške: nemá
1.6 Výška vlastného kapitálu a účtovného hospodárskeho výsledku podľa bodu 1.5
k dátumu zápisu účtovnej závierky: nie je
1.7 Počet zamestnancov a osobné náklady: nie sú
1.8 Odmeny ostatným členom štatutárnych orgánov a dozorujúcich orgánov: neboli
1.9 Výška pôžičok, záruk a ostatných plnení:
-členom štatutárnych orgánov: neboli
-členom dozorných orgánov:
neboli
-členom riadiacich orgánov:
neboli
II.

Informácie o účtovných metódach a všeobecných zásadách

2.1 Spôsob ocenenia:

Druh majetku
Zásoby nakupované vytvorené vo
vlastnej réžii
DHM a DM vo vlastnej réžii
Cenné papiere a majetkové účasti
2.2

Neboli
Neboli

Spôsob stanovenia reprodukčnej obstarávacej ceny

Druh majetku
Nebolo použité

2.3

Spôsob ocenenia
Kúpne ceny neboli

RPC

Spôsob stanovenia RPC

Druhy vedľajších obstarávacích nákladov zahrňovaných do obstarávacích
cien nakupovaných zásob:
-prepravné
-clo
-výdaje za sprostredkovanie

2.4.1 Zložky nákladov zahrňované do cien zásob stanovených na úrovni vlastných
nákladov:

Zložky nákladov
Kód
-subdodávky
S
-priamy materiál
S
-priame mzdy
S
-ostatné priame náklady
S
Kód:
S- Skutočné náklady
K- kalkulované náklady
R- rozpočtované náklady

Druh zásob

2.4.2 Zmeny spôsobov oceňovania, postupov odpisovania, postupov účtovania,
usporiadania položiek účtovnej závierky a obsahového vymedzenia týchto
položiek oproti minulému roku, dôvodov zmien, vyčíslenia peňažných čiastok
týchto zmien: zmeny neboli
2.5 Spôsob stanovenia opravných položiek k majetku
Opravná položka
Spôsob stanovenia
Neboli

Zdroj informácií

2.6

Spôsob zostavenia odpisového plánu a použité odpisové metódy
Druh DHM
Použitá odpisová metóda
Periodicita odp.
DNM- účtovný
Rovnomerné odpisovanie
Ročné
DNM- daňový
Podľa zákona
Ročné
DNM- účtovný
Rovnomerné odpisovanie
Ročné
DNM- daňový
Podľa zákona
Ročné
Drobný dlhodobý M
Ročné

2.7

Spôsob uplatnený pri prepočtu údajov v cudzej mene na českú menu:
Druh majetku
Použitý kurz
Rozhodný deň prechodu
Vznik pohľadávky
Kurz ČNB
Okamžitý kurz banky
Úhrada pohľadávky
Kurz ČNB
Okamžitý kurz banky
Vznik záväzku
Kurz ČNB
Okamžitý kurz banky
Úhrada záväzku
Kurz ČNB
Okamžitý kurz banky
Valutová pokladňa
Kurz ČNB
Okamžitý kurz banky

III.

3.1

Doplňujúce údaje k úvahe a výkazu zisku a strát

Základný kapitál:
Rezervný fond:
Ostatný kapitálové fondy:
Nerozdelený zisk minulých rokov:
Neuhradená strata minulých rokov:
HV bežného obdobia:
Vlastný kapitál:

2.000 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
-200 tis. Kč
-147 tis. Kč
1.653 tis.Kč

3.2 Prehľad o pohľadávkach a záväzkoch
3.2.1 Prehľad o pohľadávkach:
a) Pohľadávky po lehote splatnosti:
0 tis. Kč
b) Z toho pohľadávky po splatnosti v cudzej mene:
0 tis. Kč
c) Pohľadávky voči spojeným osobám:
0 tis. Kč
d) Pohľadávky kryté záložným právom, resp. iným spôsobom:
0 tis. Kč
3.2.2 Prehľad o záväzkoch:
a) Záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti:
0 tis. Kč
b) Z toho záväzky po splatnosti v cudzej mene:
0 tis. Kč
c) Z úveru a pôžičiek:
0 tis. Kč
d) Záväzky voči spojeným osobám:
• Mgr. David Šeich, pôžička
25 tis. Kč
e) Záväzky kryté podľa záložného práva:
0 tis. Kč
Hodnota záväzku Veriteľ
Povaha zaistenia Forma zaistenia
-

f) Súhrná výška dalších záväzkov, ktoré nie sú sledované v bežnom účtovníctve:
nie sú
g) Záväzky voči úradu sociálneho zabezpečenia a zdravotným poisťovňam:
• Do splatnosti:
0 tis. Kč
• Po splatnosti:
0 tis. Kč
3.3 Výnosy z bežnej činnosti podľa hlavných činností: neboli
3.4

Výška majetku neuvedeného v súvahe: nebola

3.5

Majetok v operatívnom prenájme: nebol

3.6

Finančný prenájom: nie je

3.7

Majetok, ktorého tržná cena je výrazne vyššia než ocenenia v účtovníctve: nie

je
3.8

Tržné ceny majetku odkúpeného po skončení finančného lízingu (podľa
odborného odhadu): nie je

3.9

Investičné majetkové CP a majetkové účasti v tuzemsku a zahraničné (druhy
CP a emitentov, finančné výnosy): nie sú

3.10 Rozdiely u nepeňažných vkladov (medzi vstupnou cenou a kúpnou cenou):
nie sú
3.11 Vlastný kapitál- zmeny: viď výkaz o vlastnom kapitále
3.12 Zákonné a účtovné rezervy (tvorba, čerpanie): neboli
3.13 Udalosti, ktoré nastali po dátume účtovnej závierky:
K dátumu vydania účtovnej závierky nedošlo k žiadnym významným následným
udalostiam, ktoré by mohli nasvedčovať tomu, že údaje, ktoré sú uvedené
v účtovnej závierke o stavu majetku a záväzkov, vlastného kapitálu alebo finančnej
situácie spoločnosti ku dňu 31. 12. 2020 neodpovedajú skutočnosti alebo že by
mohla byť aj do budúcna spochybnená podmienka nepretržitej existencie
a fungovania spoločnosti, hlavne vzhľadom k potenciálnym dopadom COVID-19
na budúcu existenciu a aktivity spoločnosti.
V Brne dňa 29. 5. 2021

Mgr. David Šeich
Predseda správnej rady

PREHĽAD O ZMENÁCH VLASTNÉHO KAPITÁLU
Obchodná firma alebo iný názov účtovnej jednotky

Výkazy boli ako súčasť priznania
podané cez systém DS
dňa: 29.5.2021
Schránka/DSId: r4pn6hp/912794994
Stav podania: odoslané

k 31. 12. 2020
Od: 01.01.2020

Do:

FelixInvest
a.s.

31. 12. 2020

Sídlo alebo bydlisko účtovnej jednotky a miesto
podnikania, ak sa líši od bydliska

v tisícoch Kč
IČO

0

6

3

4

6

5

1

Orlí 483/1
Brno-stred
602 00

1

odtlačok podacej pečiatky

Označ.

číslo
riadk
a

PREHĽAD O ZMENÁCH VLASTNÉHO KAPITÁLU

Skutočnosť v účtovnom období
sledovanom

minulom

A. Základný kapitál zapísaný v obchodnom registri (účty 411, 491)
A.1.

Počiatočný zostatok

A.4.

Konečný zostatok

účty 411. 491

001

+2 000

+2 000

004

+2 000

+2 000

C. Základný kapitál A +/- B. so zohľadnením účtu (-)252
C.1.

Počiatočný zostatok A. +/- B.

A.1. + B.1.

009

+2 000

+2 000

C.6.

Konečný zostatok A. +/- B. so zohľadnením účtu (- J25Z

C.1. + C.5.

014

+2 000

+2 000

039

-200

+0

042

-200

+0

J. Strata účtovných období (účet 429+ zostatok na strane MD účtu 431)
J.1.

Počiatočný zostatok

J.4.

Konečný zostatok

účty 429, 431

L ZISK/strata za účtovné obdobie po zdanení
L.2.

Zvýšenie

043

-147

-200

L4.

Konečný zostatok

050

-147

-200

+1 800

+2 000

Vlastný kapitál spolu
X.1.

Počiatočný zostatok

X.2.

Zvýšenie

X.4.

Konečný zostatok

C.1. + C.2. + D.1. + E.1. + F.1. + G.1. + H.1. + I.1. + J.1. + K.1. + L.1. + M.1.

055

A.2. + B.2. + C.3. + D.2. + E.2. + F.2. + G.2. + H.2. + I.2. + J.2. + K.2. + L.2. + M.2.

056

-147

-200

X.1. + X.2. - X.3.

058

+1 653

+1 800

Zostavené dňa:

29. 5. 2021

Právna forma
účtovnej
jednotky:

akciová spoločnosť

Predmet podnikania:
Prenájom a správa vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Správa nehnuteľností na základe zmluvy
Pozn.:

Podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou, alebo štatutárneho orgánu účtovnej jednotky,
poznámka

Mgr. David Šeich – predseda správnej rady

