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OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ PODÍLŮ NA SBĚRNÉM  
DLUHOPISU RSJ DEVELOPMENT I 

(dále jen „schůze vlastníků“) 
 

RSJ Investments SICAV a.s., jednající na účet RSJ Development podfond, IČO: 247 04 415, se 
sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16313, 
(dále jen „Emitent“), 

jakožto emitent dluhopisů: 
 
Název: Dluhopis RSJ Development I  
Datum emise: 1. 3. 2018 
ISIN: CZ0003532707 
(dále jen „dluhopisy“)  
Celá emise dluhopisů je zastoupena sběrným dluhopisem 

 
tímto svolává schůzi vlastníků, která se bude konat:  

Místo  
v sídle Emitenta  
na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

Datum  22. 6. 2021 
Hodina  11:30 hod. 

. 

Program jednání: 
 
1. Zahájení schůze vlastníků. 

2. Návrh změny emisních podmínek.  

Návrh usnesení: 

„Schůze vlastníků schvaluje změnu čl. 12 emisních podmínek, na základě které čl. 12 emisních 
podmínek nově zní: 

„12. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 25. 6. 2021. Tímto datem končí 
úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena spolu s vyplacením 
posledního výnosu dluhopisů osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 24. 6. 2021.“ 

Zdůvodnění 

Emitent svolává schůzi vlastníků v souladu s ustanovením § 10 odst. 1, § 21 odst. 1 písm. a) a 
§ 35 odst. 4 zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „zákon 
o dluhopisech“), a emisními podmínkami ze dne 1. 1. 2018 (dále jen „emisní podmínky“), za 
účelem přijetí navržených změn emisních podmínek, ke kterým se vyžaduje předchozí 
souhlas schůze vlastníků. 

Důvodem pro změnu emisních podmínek je změna data splatnosti dluhopisů, která je 
navrhována z důvodu řízení cashflow na straně Emitenta (přebytku volných finančních 
prostředků).  

3. Závěr schůze vlastníků. 

 

* * * 
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Informace pro vlastníky dluhopisů 

Registrace vlastníků dluhopisů. Registrace vlastníků podílů na sběrném dluhopisu (dále jen 
„vlastníci dluhopisů“) proběhne od 11.20 hod. v den a v místě konání schůze vlastníků. 
Fyzické osoby při prezenci předloží průkaz totožnosti. Právnické osoby se prokáží výpisem 
z veřejného rejstříku. Zmocněnci vlastníků dále předloží písemnou plnou moc. 

Rozhodný den. Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků ve smyslu § 21a odst. 1 
zákona o dluhopisech a čl. 15 emisních podmínek (dále jen „rozhodný den“) je poslední 
pracovní den předcházející dni konání schůze vlastníků, tj. 21. 6. 2021. Právo účastnit se 
schůze vlastníků má ten, kdo je v rozhodný den zapsán v evidenci vedené schovatelem, RSJ 
Custody s.r.o., jako vlastník podílu na sběrném dluhopisu (tato evidence je seznamem 
vlastníků ve smyslu § 4 odst. 1 zákona o dluhopisech). 

Hlasování na schůzi vlastníků. Schůze vlastníků je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní 
vlastníci dluhopisů (resp. podílů na sběrném dluhopisu), jejichž jmenovitá hodnota 
představuje k rozhodnému dni více než 30 % jmenovité hodnoty nesplacené části emise 
dluhopisů. Ke změně emisních podmínek je nutný souhlas ¾ hlasů přítomných vlastníků 
dluhopisů (resp. podílů na sběrném dluhopisu). 

* * * 

 
V Praze dne 4. června 2021 
  
 
 

 
RSJ Investments SICAV a.s., jednající na účet RSJ Development podfond, 

zastoupená RSJ Investments investiční společnost a.s., členem představenstva, 
kterou zastupuje Libor Winkler, pověřený zmocněnec 

 
 


