
EMISNÉ PODMIENKY DLHOPISOV HB REAVIS 2019 

Dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou splatné v roku 2019 v celkovom objeme 30 000 000 EUR, ISIN: 
SK4120010166 séria 01 ( alej len Emisia alebo Dlhopisy, pričom tento pojem zahŕňa aj jeden Dlhopis), ktoré 
sú vydávané spoločnosťou HB REAVIS Finance SK s. r. o., so sídlom Karadžičova 12, Bratislava 821 08, IČO: 
47 241 420, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 84029/B 
( alej len Emitent), sa riadia týmito emisnými podmienkami ( alej len Emisné podmienky). 

1. PRÁVNE PREDPISY UPRAVUJÚCE VYDANIE DLHOPISOV 

Dlhopisy sú vydané v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov 
( alej len Zákon o dlhopisoch). 

Vydanie Dlhopisov bolo schválené rozhodnutím konateľov Emitenta zo dňa 29. júla 2014 a 
rozhodnutím jediného spoločníka Emitenta zo dňa 28. júla 2014. 

2. DRUH CENNÉHO PAPIERA, NÁZOV, CELKOVÁ MENOVITÁ HODNOTA A EMISNÝ 
KURZ 

Druhom cenného papiera je dlhopis. Dlhopis má názov Dlhopis HB REAVIS 2019. 

Celková menovitá hodnota Emisie, a teda najvyššia suma menovitých hodnôt vydávaných Dlhopisov, 
je 30 000 000 EUR (slovom tridsať miliónov eur). 

Emisný kurz Dlhopisov predstavuje 99,713 % ich menovitej hodnoty ( alej len Emisný kurz). 

3. PODOBA, FORMA, MENOVITÁ HODNOTA, SPÔSOB VYDANIA DLHOPISOV 

Dlhopisy majú podobu zaknihovaného cenného papiera vo forme na doručiteľa evidovaného v 
Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80, 
IČO: 31 338 976, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 
493/B ( alej len Centrálny depozitár) podľa zákona č. 566/2001 Z. z., o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej 
len Zákon o cenných papieroch).  

Dlhopisy budú vydané v mene euro v menovitej hodnote každého z Dlhopisov 100 000 EUR (slovom 
jednostotisíc eur) ( alej len Menovitá hodnota), v počte najviac 300 (slovom tristo) kusov. 

Dátum emisie Dlhopisov je stanovený na 26. augusta 2014 ( alej len Dátum emisie). Dlhopisy budú 
vydané k Dátumu emisie. Peňažné prostriedky na splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov a vyplatenie 
výnosov z Dlhopisov budú zabezpečené výkonom podnikateľskej činnosti Emitenta a realizáciou 
výnosov z nej plynúcich. 

Dlhopisy nebudú vydávané na základe verejnej ponuky a budú ponúkané v Slovenskej republike 
obmedzenému okruhu vopred známych investorov (najmä inštitucionálnych), ktorých počet 
nepresiahne 150 (slovom jednostopäťdesiat), prostredníctvom Vedúcich manažérov (ako sú definovaní 
nižšie), ktorí obstarávajú pre Emitenta umiestnenie Dlhopisov a s tým súvisiace služby. 

Emitent najneskôr k Dátumu emisie požiada o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom 
voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, Bratislava 811 06, IČO: 
00 604 054, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 117/B 
( alej len BCPB). 



4. VÝMENNÉ A PREDKUPNÉ PRÁVA A PRÁVA SPOJENÉ S DLHOPISMI 

S Dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné ani výmenné práva. 

Majiteľ Dlhopisu má najmä v súlade s týmito Emisnými podmienkami právo na splatenie Menovitej 
hodnoty Dlhopisov, vyplatenie úrokového výnosu, právo na účasť a na rozhodovanie na Schôdzi (ako 
je tento pojem definovaný nižšie) a práva vyplývajúce zo Zabezpečenia (ako je tento pojem definovaný 
nižšie). 

Práva spojené s Dlhopismi nie sú obmedzené, s výnimkou všeobecných obmedzení podľa platných 
právnych predpisov, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a 
reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov ( alej len Zákon o konkurze) a s výnimkou práv, 
ktoré sú podmienené súhlasom Schôdze a práv vykonávaných výlučne Agentom pre zabezpečenie v 
súlade s týmito Emisnými podmienkami. 

5. MAJITELIA DLHOPISOV 

Majiteľom Dlhopisov sa rozumie osoba, na ktorej účte majiteľa v Centrálnom depozitári alebo na účte 
majiteľa vedenom členom Centrálneho depozitára sú Dlhopisy evidované, alebo ktorá je ako majiteľ 
Dlhopisov evidovaná osobou, ktorej Centrálny depozitár vedie držiteľský účet, ak sú tieto Dlhopisy 
evidované na tomto držiteľskom účte ( alej len Majite  Dlhopisov). Ak sú niektoré Dlhopisy 
evidované na držiteľskom účte vedenom Centrálnym depozitárom, Emitent si vyhradzuje právo 
spoľahnúť sa na oprávnenie každej osoby, ktorá eviduje Majiteľa Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú 
evidované na držiteľskom účte, v plnom rozsahu zastupovať (priamo alebo nepriamo) Majiteľa 
Dlhopisov a vykonávať voči Emitentovi na účet Majiteľa Dlhopisov všetky právne úkony (či už v jeho 
mene alebo vo vlastnom mene) v súvislosti s Dlhopismi, akoby táto osoba bola ich majiteľom. 

Pokiaľ platné právne predpisy alebo rozhodnutie súdu doručené Emitentovi nestanovia inak, Emitent a 
Administrátor budú pokladať každého Majiteľa Dlhopisov za ich oprávneného majiteľa vo všetkých 
ohľadoch a vyplácať mu platby v súlade s týmito Emisnými podmienkami.  

6. PREVOD DLHOPISOV 

Prevoditeľnosť Dlhopisov nie je obmedzená. K prevodu Dlhopisov dochádza registráciou prevodu 
vykonaného Centrálnym depozitárom alebo členom Centrálneho depozitára alebo osobou, ktorá 
eviduje Majiteľa Dlhopisov pre Dlhopisy, ktoré sú evidované na držiteľskom účte, ktorý pre túto osobu 
vedie Centrálny depozitár. 

S výnimkou Agenta pre zabezpečenie nebol ustanovený spoločný zástupca Majiteľov Dlhopisov alebo 
akýkoľvek iný zástupca Majiteľov Dlhopisov.  

7. STATUS ZÁVÄZKOV EMITENTA Z DLHOPISOV 

Záväzky z Dlhopisov zakladajú priame, všeobecné, nepodmienené, nepodriadené a zabezpečené 
záväzky Emitenta (v rozsahu Zabezpečenia podľa týchto Emisných podmienok), ktoré majú navzájom 
rovnocenné postavenie (pari passu) bez akýchkoľvek vzájomných preferencií a prinajmenšom 
rovnocenné postavenie (pari passu) so všetkými ostatnými terajšími alebo budúcimi priamymi, 
všeobecnými, nepodmienenými, nepodriadenými a obdobne zabezpečenými záväzkami Emitenta, s 
výnimkou tých záväzkov, ktoré môžu mať prednostné postavenie výhradne z titulu kogentných 
ustanovení právnych predpisov aplikujúcich sa všeobecne na práva veriteľov. 



8. VYHLÁSENIE A ZÁVÄZOK EMITENTA 

Emitent vyhlasuje, že dlhuje Menovitú hodnotu Dlhopisov Majiteľom Dlhopisov a zaväzuje sa im 
splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisov a vyplácať úrokové výnosy v súlade s týmito Emisnými 
podmienkami. 

9. ZABEZPEČENIE DLHOPISOV A AGENT PRE ZABEZPEČENIE 

9.1 Zabezpečenie Dlhopisov 

Záväzky z Dlhopisov budú zabezpečené: 

(a) ručiteľským vyhlásením spoločnosti HB Reavis Holding S.à r.l., založenej a existujúcej podľa 
práva Luxemburského veľkovojvodstva ako spoločnosť s ručením obmedzeným (société à 

responsabilité limitée), so sídlom 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, 
Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísanej v luxemburskom obchodnom registri (the 
Luxembourg Register of Commerce and Companies) pod číslom B-156.287 ( alej len 
Ručite ) v prospech všetkých Majiteľov Dlhopisov ( alej len Ručenie); a  

(b) záložným právom prvého poradia v prospech Agenta pre zabezpečenie k Nehnuteľnostiam 
( alej len Zabezpečenie Nehnute nos ami); 

(Ručenie a Zabezpečenie Nehnuteľnosťami alej aj Zabezpečenie). 

9.2 Ručenie 

Ručiteľské vyhlásenie vo forme neodvolateľnej záruky ( alej len Ručite ské vyhlásenie) bolo 
uskutočnené Ručiteľom tak, že nadobudne účinnosť najneskôr k Dátumu emisie. Ručiteľ sa 
bezpodmienečne a neodvolateľne zaväzuje každému Majiteľovi Dlhopisov, že ak Emitent z 
akéhokoľvek dôvodu nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok z Dlhopisov v deň jeho splatnosti a 
takéto neplnenie pretrváva dlhšie ako 10 (slovom desať) Pracovných dní, vrátane akéhokoľvek 
potenciálneho dlhu Emitenta voči niektorému z Majiteľov Dlhopisov vyplývajúceho z možnej 
neplatnosti, neúčinnosti alebo nevymáhateľnosti povinností z Dlhopisov, Ručiteľ na písomnú výzvu 
Majiteľa Dlhopisov zaplatí takú čiastku okamžite, nepodmienene a bezodkladne. Záväzky z 
Ručiteľského vyhlásenia zakladajú priame, všeobecné, nepodmienené, nepodriadené a nezabezpečené 
záväzky Ručiteľa, ktoré majú navzájom rovnocenné postavenie (pari passu) bez akýchkoľvek 
vzájomných preferencií a prinajmenšom rovnocenné postavenie (pari passu) so všetkými ostatnými 
terajšími alebo budúcimi priamymi, všeobecnými, nepodmienenými, nepodriadenými a 
nezabezpečenými záväzkami Ručiteľa, s výnimkou tých záväzkov, ktoré môžu mať prednostné 
postavenie výhradne z titulu kogentných ustanovení právnych predpisov aplikujúcich sa všeobecne na 
práva veriteľov. 

Rovnopis Ručiteľského vyhlásenia je k dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom Dlhopisov v bežnej 
pracovnej dobe v Určenej prevádzkarni (ako je tento pojem definovaný nižšie) Administrátora. 

9.3 Zabezpečenie Nehnute nos ami a Agent pre zabezpečenie 

Majitelia Dlhopisov sú zastúpení Agentom pre zabezpečenie, ktorý je v postavení spoločného a 
nerozdielneho veriteľa s každým Majiteľom Dlhopisov ohľadom peňažného záväzku Emitenta 
vyplývajúceho z Dlhopisov voči takému Majiteľovi Dlhopisov.  

Emitent sa rozhodol zabezpečiť splatenie Dlhopisov Zabezpečením Nehnuteľnosťami s pomocou 
inštitútu Agenta pre zabezpečenie, ktorý je zmluvne zaviazaný vyplatiť výťažok z realizácie 
Zabezpečenia Nehnuteľnosťami Administrátorovi za účelom jeho výplaty Majiteľom Dlhopisov v 



 

 

rozsahu nesplneného peňažného záväzku Emitenta z Dlhopisov. Zabezpečenie Nehnuteľnosťami sa 
zria uje v prospech Agenta pre zabezpečenie. 

Zabezpečenie Nehnuteľnosťami, s výnimkou Budúcich stavieb, bude účinne zriadené najneskôr jeden 
Pracovný deň pred Dátumom emisie zápisom do katastra nehnuteľností. Zabezpečenie akoukoľvek 
Budúcou stavbou (záložným právom prvého poradia v prospech Agenta pre zabezpečenie), bude 
účinne zriadené na základe výzvy Agenta pre zabezpečenie príslušnému Záložcovi ke  výstavba 
Budúcej stavby bude v takom stave, že je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie prvého 
nadzemného podlažia Budúcej stavby a  takáto rozostavaná Budúca stavba je spôsobilá byť zapísaná do 
katastra nehnuteľností a môže k nej byť zriadené záložné právo. 

Každý Majiteľ Dlhopisu vyjadruje akýmkoľvek spôsobom nadobudnutia Dlhopisu (t.j. najmä 
upísaním, kúpou alebo iným nadobudnutím Dlhopisu) svoj súhlas (i) s tým, že Agent pre zabezpečenie 
je v postavení spoločného a nerozdielneho veriteľa ohľadom peňažných záväzkov z Dlhopisov voči 
nemu a teda, že Agent pre zabezpečenie má svoje vlastné a nezávislé právo žiadať Emitenta o plnenie 
peňažných záväzkov z Dlhopisov v čase ich splatnosti, (ii) aby Agent pre zabezpečenie vykonával 
všetky práva, právomoci a oprávnenia, ktoré vyplývajú z týchto Emisných podmienok, Záložnej 
zmluvy (ako je tento pojem definovaný nižšie) a Zmluvy s agentom pre zabezpečenie (ako je tento 
pojem definovaný nižšie), (iii) s uzavretím Zmluvy s agentom pre zabezpečenie a Záložnej zmluvy a 
(iv) že k výkonu Zabezpečenia Nehnuteľnosťami je oprávnený len Agent pre zabezpečenie. 

(a) Opis Nehnuteľností 

Nehnuteľnosti pozostávajú z:  

(i) Pozemkov: 

 parcelné číslo 5354/20, o výmere 35 970 m2, druh pozemku ostatné plochy; 

 parcelné číslo 5355, o výmere 8 165 m2, druh pozemku záhrady; 

 parcelné číslo 5353/33, o výmere 12 216 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria; 

 parcelné číslo 5353/50, o výmere 954 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria; 

 parcelné číslo 5353/88, o výmere 4 154 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria; 

 parcelné číslo 5353/87, o výmere 7 719 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria; a 

 parcelné číslo 5221/28, o výmere 2 087 m2, druh pozemku ostatné plochy, 

ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Petržalka, obec Bratislava m.č. Petržalka a 
sú zapísané na liste vlastníctva č. 3329 vedenom Okresným úradom Bratislava, 
katastrálnym odborom ( alej len Nehnute nosti I); 

(ii) Pozemku s parcelným číslom 5354/21, o výmere 8 519 m2, druh pozemku ostatné 
plochy, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Petržalka, obec Bratislava m.č. 
Petržalka a je zapísaný na liste vlastníctva č. 4575 vedenom Okresným úradom 
Bratislava, katastrálnym odborom ( alej len Nehnute nosti II);  



 

 

(iii) Pozemku s parcelným číslom 5353/67, o výmere 6 079 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Petržalka, obec 
Bratislava m.č. Petržalka a je zapísaný na liste vlastníctva č. 4574 vedenom 
Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom ( alej len Nehnute nosti III); 
a 

(iv) akejkoľvek stavby, ktorá sa zapisuje do katastra nehnuteľností a ktorú príslušný 
Záložca (ako je definovaný nižšie) ako jej vlastník zriadi na akomkoľvek svojom 
pozemku, ktorý je súčasťou Nehnuteľností, vrátane akýchkoľvek a všetkých jej častí 
a pomocných priestorov, nie však akékoľvek rozvody vody, kanalizácie, elektriny a 
plynu ako aj ich prípojky, teplovody, transformačné stanice, regulačné stanice, 
elektronické komunikačné siete a vedenia, príjazdové a prístupové pozemné 
komunikácie vrátane chodníkov, ktoré sa nachádzajú na Nehnuteľnostiach ( alej len 
Budúce stavby alebo akákoľvek z nich Budúca stavba); 

(Nehnuteľnosti I, Nehnuteľnosti II, Nehnuteľnosti III a Budúce stavby spoločne 
Nehnute nosti), pričom pre vylúčenie pochybností: 

(A) Nehnuteľnosťami sú aj akékoľvek pozemky, ktoré vzniknú rozdelením, oddelením 
alebo inak z Nehnuteľností, a to aj viacnásobne; a 

(B) Budúce stavby sa stávajú súčasťou definície pojmu „Nehnute nosti“ až po uzavretí 
príslušnej Záložnej zmluvy. 

Nehnuteľnosti I sú vo vlastníctve spoločnosti INLOGIS VII s. r. o., so sídlom Karadžičova 12, 
Bratislava 821 08, IČO: 35 939 672, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 36370/B, Nehnuteľnosti II sú vo vlastníctve spoločnosti 
INLOGIS V s. r. o., so sídlom Karadžičova 12, Bratislava 821 08, IČO: 47 234 717, zapísanej 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 73942/B a 
Nehnuteľnosti III sú vo vlastníctve spoločnosti INLOGIS IV s. r. o., so sídlom Karadžičova 
12, Bratislava 821 08, IČO: 47 234 652, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 73904/B (INLOGIS VII s. r. o., INLOGIS V s. r. o. a 
INLOGIS IV s. r. o. alej jednotlivo len Záložca a spoločne ako Záložcovia) a ku dňu 
vyhotovenia týchto Emisných podmienok nie sú zaťažené žiadnym záložným právom, 
zabezpečovacím prevodom práva, zabezpečovacím postúpením pohľadávky, zádržným 
právom, prevodom alebo postúpením so spätným prevodom alebo postúpením (repo), ako aj 
akoukoľvek inou zmluvou alebo dojednaním podľa akéhokoľvek práva, ktoré má podobný 
účel alebo účinok. Na základe ocenenia vypracovaného spoločnosťou Jones Lang LaSalle s. r. 
o., so sídlom ASTORIA PALACE, Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 36 669 
504, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 
42088/B ( alej len JLL) zo dňa 22. mája 2014 ( alej len Ocenenie JLL) bola stanovená 
trhová hodnota existujúcich Nehnuteľností (t.j. s výnimkou Budúcich stavieb) vo výške 38 
600 000 EUR (slovom tridsaťosem miliónov šesťstotisíc eur). Pre odstránenie pochybností, 
uvedené ocenenie Nehnuteľností nie je znalecký posudok v zmysle vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku, v znení neskorších predpisov. 

(b) Agent pre zabezpečenie 

Činnosťou Agenta pre zabezpečenie vo vzťahu k Dlhopisom bola poverená spoločnosť 
Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava 832 37, IČO: 00 151 653, 
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 
601/B ( alej len Slovenská sporite ňa). Slovenská sporiteľňa informovala Emitenta, že sa 
rozhodla upísať a až do doby konečnej splatnosti Dlhopisov držať najmenej jeden Dlhopis. 



 

 

Vzťah medzi Emitentom, Záložcom a Agentom pre zabezpečenie v súvislosti s prípadným 
výkonom Zabezpečenia Nehnuteľnosťami v prospech Majiteľov Dlhopisov a v súvislosti s 
niektorými alšími administratívnymi úkonmi vo vzťahu k Zabezpečeniu Nehnuteľnosťami je 
upravený Zmluvou s agentom pre zabezpečenie uzavretou medzi Emitentom, Záložcami a 
Agentom pre zabezpečenie ( alej len Zmluva s agentom pre zabezpečenie). Rovnopis 
Zmluvy s agentom pre zabezpečenie je k dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom Dlhopisov v 
bežnej pracovnej dobe v Určenej prevádzkarni Administrátora. 

(c) Zriadenie Zabezpečenia Nehnuteľnosťami  

Za účelom zriadenia záložného práva k Nehnuteľnostiam s výnimkou Budúcich stavieb, ktoré 
bude v poradí rozhodujúcom na uspokojenie registrované ako prvé, Emitent zabezpečil, že 
každý Záložca uzavrel s Agentom pre zabezpečenie záložnú zmluvu (záložné zmluvy) (v texte 
týchto Emisných podmienok len Záložná zmluva) a podal návrh na vklad záložného práva k 
Nehnuteľnostiam s výnimkou Budúcich stavieb do katastra nehnuteľností tak, aby bol vklad 
účinne vykonaný najneskôr jeden Pracovný deň pred Dátumom emisie.  

Za účelom zriadenia záložného práva ku každej Budúcej stavbe, ktoré bude v poradí 
rozhodujúcom na uspokojenie registrované ako prvé, Emitent zabezpečí, že každý Záložca, na 
náklady Emitenta a v úzkej súčinnosti s Emitentom a Agentom pre zabezpečenie, uzavrie s 
Agentom pre zabezpečenie záložnú zmluvu (pričom každá sa bude po jej uzavretí považovať 
za Záložnú zmluvu v zmysle týchto Emisných podmienok) na základe výzvy Agenta pre 
zabezpečenie príslušnému Záložcovi, ke  výstavba Budúcej stavby bude v takom stave, že je 
zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie prvého nadzemného podlažia Budúcej 
stavby a takáto rozostavaná Budúca stavba je spôsobilá byť zapísaná do katastra nehnuteľností 
a môže k nej byť zriadené záložné právo. Príslušný Záložca podá návrh na vklad záložného 
práva ku každej Budúcej stavbe do katastra nehnuteľností. 

Zabezpečené pohľadávky sú vymedzené v každej Záložnej zmluve a okrem iného zahŕňajú 
všetky súčasné a budúce podmienené a nepodmienené pohľadávky Agenta pre zabezpečenie 
(ako veriteľa a zároveň spoločného a nerozdielneho veriteľa s každým jednotlivým Majiteľom 
Dlhopisov ohľadom peňažného záväzku Emitenta vyplývajúceho z Dlhopisov voči takému 
Majiteľovi Dlhopisov) voči Emitentovi, spolu s úrokmi, úrokmi z omeškania, nákladmi, 
výdavkami a akýmkoľvek iným príslušenstvom alebo akoukoľvek ich časťou, ktoré vznikli 
alebo môžu vzniknúť na základe alebo v súvislosti s Dlhopismi a/alebo Záložnou zmluvou. 
Rovnopis každej uzavretej Záložnej zmluvy je k dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom 
Dlhopisov v bežnej pracovnej dobe v Určenej prevádzkarni Administrátora.  

Emitent zabezpečí, že každý Záložca bude Zabezpečenie Nehnuteľnosťami riadne udržiavať v 
plnom rozsahu až do okamihu splnenia všetkých záväzkov Emitenta z Dlhopisov. 

(d) Vymáhanie záväzkov Emitenta prostredníctvom Agenta pre zabezpečenie  

Agent pre zabezpečenie je oprávnený ako spoločný a nerozdielny veriteľ  s každým 
jednotlivým Majiteľom Dlhopisov (ohľadom peňažného záväzku Emitenta vyplývajúceho z 
Dlhopisov voči takému Majiteľovi Dlhopisov) požadovať od Emitenta uhradenie akejkoľvek 
čiastky, ktorú je Emitent povinný uhradiť ktorémukoľvek Majiteľovi Dlhopisov ohľadom 
peňažného záväzku Emitenta vyplývajúceho z Dlhopisov, vrátane ich vymáhania 
prostredníctvom výkonu Zabezpečenia Nehnuteľnosťami (ktoré je zriadené iba v prospech 
Agenta pre zabezpečenie). Z tohto dôvodu sú všetci Majitelia Dlhopisov povinní vykonávať 
svoje práva z Dlhopisov, ktoré by mohli akokoľvek ohroziť existenciu alebo kvalitu 
Zabezpečenia Nehnuteľnosťami (vrátane uplatnenia a vymáhania akejkoľvek peňažnej 
pohľadávky voči Emitentovi na základe Dlhopisov prostredníctvom výkonu Zabezpečenia 
Nehnuteľnosťami), iba v súčinnosti s Agentom pre zabezpečenie a jeho prostredníctvom.  



 

 

(e) Postup Agenta pre zabezpečenie pri vymáhaní záväzkov a výkone Zabezpečenia 
Nehnuteľnosťami  

Ak nastane akýkoľvek Prípad neplnenia záväzkov a následne Schôdza rozhodne o uplatnení 
práva požadovať predčasnú splatnosť Menovitej hodnoty Dlhopisov alebo vymáhaní záväzkov 
Emitenta po splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov a o výkone Zabezpečenia 
Nehnuteľnosťami, Agent pre zabezpečenie bude postupovať v súlade s uznesením Schôdze, a 
to bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bude Emitentom, Administrátorom alebo 
ktorýmkoľvek Majiteľom Dlhopisov doručená zápisnica z danej Schôdze. Agent pre 
zabezpečenie vykoná Zabezpečenie Nehnuteľnosťami (t.j. realizuje výkon záložného práva) 
za podmienok stanovených v Záložnej zmluve niektorým z nasledujúcich spôsobov 
stanovených v Záložnej zmluve: (i) priamym predajom Nehnuteľností, (ii) predajom 
Nehnuteľností vo verejnej súťaži vyhlásenej Agentom pre zabezpečenie, alebo (iii) 
akýmkoľvek iným spôsobom právne možným v čase začatia výkonu Zabezpečenia 
Nehnuteľnosťami (výkonu záložného práva).  

Výťažok z výkonu Zabezpečenia Nehnuteľnosťami Agent pre zabezpečenie po odpočítaní 
svojich nákladov a prípadných alších nákladov na výkon Zabezpečenia Nehnuteľnosťami a 
odmeny vo výške 2 % (slovom dve percentá) z výťažku realizácie Zabezpečenia 
Nehnuteľnosťami bez zbytočného odkladu prevedie na účet Administrátora za účelom 
vyplatenia Majiteľom Dlhopisov v súlade s týmito Emisnými podmienkami. Výplatou čiastky 
podľa predchádzajúcej vety Administrátorovi Agent pre zabezpečenie splní svoju povinnosť 
voči Majiteľom Dlhopisov vo vzťahu k takto vyplatenej čiastke a Majitelia Dlhopisov nebudú 
môcť v súvislosti s takto vyplatenou čiastkou uplatňovať žiadne alšie nároky voči Agentovi 
pre zabezpečenie.  

V priebehu výkonu svojich povinností bude Agent pre zabezpečenie informovať Majiteľov 
Dlhopisov o postupe výkonu Zabezpečenia Nehnuteľnosťami a o obsahu každého podstatného 
oznámenia alebo dokladu, ktorý v súvislosti s výkonom Zabezpečenia Nehnuteľnosťami 
dostane či vyhotoví, a to spôsobom určeným v príslušnom rozhodnutí Schôdze. V prípade, že 
výťažok z výkonu Zabezpečenia Nehnuteľnosťami nebude postačovať na úhradu všetkých 
peňažných záväzkov z Dlhopisov, budú jednotliví Majitelia Dlhopisov uspokojení z výťažku 
výkonu Zabezpečenia Nehnuteľnosťami pomerne a neuspokojená časť peňažných záväzkov z 
Dlhopisov bude alej vymáhateľná voči Emitentovi v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Po takomto rozdelení nebude Agent pre zabezpečenie povinný titulom § 515 zákona č. 
40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov ( alej len Občiansky 
zákonník) uhradiť žiadnemu Majiteľovi Dlhopisov nič navyše. Prípadný prebytok výťažku z 
výkonu Zabezpečenia Nehnuteľnosťami bude bez zbytočného odkladu vrátený Záložcovi, 
alebo ním určenej osobe. 

Akékoľvek prostriedky, ktoré Agent pre zabezpečenie obdrží v súvislosti s výkonom 
Zabezpečenia Nehnuteľnosťami, vrátane výťažku zo Zabezpečenia Nehnuteľnosťami 
(prípadne aj speňaženia v konkurze), musí Agent pre zabezpečenie evidovať oddelene od 
svojho ostatného majetku a nemôže s ním disponovať s výnimkou výplaty podľa tohto bodu 
týchto Emisných podmienok. Agent pre zabezpečenie nie je povinný platiť žiadny úrok z 
prostriedkov ním obdržaných. 

(f) Zánik Zabezpečenia Nehnuteľnosťami  

Ak Emitent nemá voči žiadnemu Majiteľovi Dlhopisov žiaden nesplatený peňažný záväzok z 
Dlhopisov a žiaden takýto peňažný záväzok nemôže vzniknúť ani v budúcnosti (pričom Agent 
pre zabezpečenie je v tejto súvislosti oprávnený vyžiadať si stanovisko od Administrátora), 
Agent pre zabezpečenie na základe písomnej žiadosti Emitenta alebo Záložcu vystaví do 10 



 

 

(slovom desiatich) Pracovných dní vzdanie sa Zabezpečenia Nehnuteľnosťami alebo 
potvrdenie o zániku Zabezpečenia Nehnuteľnosťami. 

(g) Zodpovednosť Agenta pre zabezpečenie 

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 uznesenia Schôdze, ako je uvedené nižšie. 

Agent pre zabezpečenie má voči Majiteľom Dlhopisov výlučne len tie povinnosti, ktoré sú 
uvedené v týchto Emisných podmienkach a Zmluve s agentom pre zabezpečenie. Agent pre 
zabezpečenie nemá žiadne povinnosti komisionára, mandatára, zástupcu alebo poradcu voči 
Majiteľom Dlhopisov. Agent pre zabezpečenie vyjadruje svoj súhlas so svojimi právami a 
povinnosťami uvedenými v týchto Emisných podmienkach uzatvorením Zmluvy s agentom 
pre zabezpečenie a Majitelia Dlhopisov sa budú môcť domáhať svojich práv voči Agentovi 
pre zabezpečenie tak ako sú uvedené v týchto Emisných podmienkach v súlade s príslušnými 
ustanoveniami o zmluvách uzatvorených v prospech tretích osôb podľa Občianskeho 
zákonníka. 

Agent pre zabezpečenie nie je zodpovedný voči žiadnemu Majiteľovi Dlhopisov za akékoľvek 
svoje konanie alebo opomenutie, ibaže by to bolo spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo 
úmyselným konaním Agenta pre zabezpečenie. Ak ktorémukoľvek Majiteľovi Dlhopisov 
vznikne v dôsledku porušenia povinností Agenta pre zabezpečenie akákoľvek škoda, Majiteľ 
Dlhopisov súhlasí s tým, že Agent pre zabezpečenie (ak za škodu zodpovedá podľa 
predchádzajúcej vety) bude povinný nahradiť túto škodu iba do výšky skutočnej škody. 

Agent pre zabezpečenie nie je povinný sledovať ani zisťovať, či došlo k Prípadu neplnenia 
záväzkov alebo inému porušeniu Emitenta v súvislosti s Dlhopismi. Agent pre zabezpečenie 
nemá vedomosti o výskyte Prípadu neplnenia záväzkov, pokiaľ mu príslušná skutočnosť nie je 
oznámená v súlade s týmito Emisnými podmienkami. Agent pre zabezpečenie nezodpovedá 
za akékoľvek omeškanie (alebo jeho následky) s pripísaním na účet akejkoľvek čiastky, ktorú 
má Agent pre zabezpečenie povinnosť poukázať podľa týchto Emisných podmienok ak Agent 
pre zabezpečenie vykonal všetky potrebné kroky v najkratšom možnom čase za účelom 
plnenia požiadaviek predpisov alebo postupov príslušného platobného systému používaného 
Agentom pre zabezpečenie na tento účel. 

Agent pre zabezpečenie je povinný bezodkladne písomne informovať Emitenta a 
Administrátora o tom, že sa stal spriaznenou osobou Emitenta podľa § 9 Zákona o konkurze. 

(h) Oprávnenia Agenta pre zabezpečenie 

Ak tieto Emisné podmienky, Zmluva s agentom pre zabezpečenie, Záložná zmluva alebo 
rozhodnutie Schôdze v súlade s týmito Emisnými podmienkami výslovne neukladajú 
Agentovi pre zabezpečenie postupovať určitým spôsobom, Agent pre zabezpečenie je 
oprávnený vykonávať svoje práva a povinnosti v súvislosti so Zabezpečením 
Nehnuteľnosťami podľa vlastného uváženia.  

Agent pre zabezpečenie môže vykonávať akékoľvek obchody s Emitentom, Ručiteľom alebo 
Záložcom (vrátane poskytovania financovania a vykonávania činností súvisiacich s 
financovaním), môže nadobúdať a vlastniť Dlhopisy pre seba alebo pre svojich klientov a má 
nárok na súvisiacu odmenu alebo zisk. 

Agent pre zabezpečenie sa môže zdržať akéhokoľvek konania, ak by to podľa jeho názoru 
mohlo predstavovať porušenie príslušného právneho predpisu. 



(i) Zmena Agenta pre zabezpečenie 

(i) Vzdanie sa funkcie Agentom pre zabezpečenie 

Agent pre zabezpečenie je oprávnený vzdať sa svojej funkcie písomným oznámením 
adresovaným Emitentovi a Administrátorovi z dôvodov uvedených v Zmluve s 
agentom pre zabezpečenie s účinnosťou 30 (slovom tridsať) dní od doručenia 
oznámenia. Emitent môže poveriť výkonom funkcie Agenta pre zabezpečenie v 
súvislosti s Dlhopismi len inú banku alebo pobočku zahraničnej banky v Slovenskej 
republike ( alej len Kvalifikovaná osoba). Táto zmena nesmie byť Majiteľom 
Dlhopisov na ujmu.  

Ak Emitent nevymenuje nástupníckeho Agenta pre zabezpečenie do 14 (slovom 
štrnástich) dní od doručenia oznámenia vyššie, Agent pre zabezpečenie má právo 
sám postúpiť všetky svoje práva a previesť všetky svoje povinnosti podľa týchto 
Emisných podmienok, Záložnej zmluvy a Zmluvy s agentom pre zabezpečenie na inú 
Kvalifikovanú osobu. 

V každom prípade sa vzdanie funkcie Agentom pre zabezpečenie a vymenovanie 
nástupníckeho Agenta pre zabezpečenie stanú účinnými, iba ak nástupnícky Agent 
pre zabezpečenie oznámi Emitentovi a Administrátorovi, že svoje vymenovanie 
prijíma a že podľa názoru nástupnického Agenta pre zabezpečenie boli vykonané 
kroky potrebné k tomu, aby na neho prešli všetky oprávnenia Agenta pre 
zabezpečenie vyplývajúce z týchto Emisných podmienok, všetkých Záložných zmlúv 
a Zmluvy s agentom pre zabezpečenie. Po podaní tohto oznámenia sa nástupnícky 
Agent pre zabezpečenie stane Agentom pre zabezpečenie, nebude však mať žiadnu 
zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo opomenutie predchádzajúceho Agenta pre 
zabezpečenie. Emitent zmenu Agenta pre zabezpečenia oznámi Majiteľom Dlhopisov 
bez zbytočného odkladu. 

(ii) Výmena Agenta pre zabezpečenie Emitentom 

Ak Agent pre zabezpečenie (i) zanikne bez právneho nástupcu alebo (ii) nebude 
môcť vykonávať svoju bežnú podnikateľskú činnosť (z dôvodu odňatia príslušných 
podnikateľských oprávnení, nútenej správy, konkurzného alebo reštrukturalizačného 
konania, a pod.) alebo (iii) sa stane spriaznenou osobou Emitenta podľa § 9 Zákona o 
konkurze, Emitent bez zbytočného odkladu informuje o týchto okolnostiach 
Majiteľov Dlhopisov a poverí výkonom funkcie Agenta pre zabezpečenie v súvislosti 
s Dlhopismi inú Kvalifikovanú osobu. Táto zmena nesmie byť Majiteľom Dlhopisov 
na ujmu.  

(j) Uplatnenie nárokov v konkurze a reštrukturalizácii Emitenta 

Agent pre zabezpečenie nie je povinný prihlásiť v konkurze alebo reštrukturalizácii Emitenta 
žiadnu pohľadávku Majiteľa Dlhopisov, ktorá sa v konkurze Emitenta uspokojuje ako 
podriadená pohľadávka podľa § 95 ods. 3 Zákona o konkurze a ani žiadnu časť svojej 
pohľadávky ako spoločného a nerozdielneho veriteľa, ktorá zodpovedá podriadenej 
pohľadávke ktoréhokoľvek Majiteľa Dlhopisov. 

Každý Majiteľ Dlhopisov je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť Agentovi pre 
zabezpečenie požadované informácie tak, aby Agent pre zabezpečenie mohol určiť, či je 
pohľadávka daného Majiteľa Dlhopisov podriadenou pohľadávkou. V prípade pochybností má 
Agent pre zabezpečenie právo predpokladať, že pohľadávka Majiteľa Dlhopisov je 
podriadenou pohľadávkou. 



 

 

Ak Agent pre zabezpečenie v konkurze alebo reštrukturalizácii Emitenta obdrží akúkoľvek 
čiastku určenú na rozdelenie veriteľom Emitenta z Dlhopisov, má právo ponechať si z nej 
čiastku zodpovedajúcu jeho nákladom a odmene podľa bodu 9.3(e). Zostávajúcu čiastku 
rozdelí pomerne medzi Majiteľov Dlhopisov s výnimkou tých Majiteľov Dlhopisov, ktorí sú 
veriteľmi podriadených pohľadávok. 

10. NEGATÍVNE ZÁVÄZKY 

Emitent sa do doby splnenia všetkých peňažných záväzkov Emitenta vyplývajúcich z Dlhopisov 
zaväzuje nasledovne: 

10.1 Negatívne záväzky vo vz ahu k financovaniu a za aženiu Emitenta 

Emitent (i) priamo ani nepriamo neprevezme, nespôsobí vznik, nezaručí sa alebo sa iným spôsobom 
nestane zodpovedným za (spoločne alej len prevzia , vrátane v kontexte použitia jeho iných 
slovných druhov s týmto slovným základom) akékoľvek Záväzky (s výnimkou záväzkov z Dlhopisov v 
súlade s týmito Emisnými podmienkami); a (ii) žiadnym spôsobom nezaťaží svoj majetok záložným 
právom, zabezpečovacím prevodom práva, zabezpečovacím postúpením pohľadávky, zádržným 
právom, prevodom alebo postúpením so spätným prevodom alebo postúpením (repo), ako aj 
akoukoľvek inou zmluvou alebo dojednaním podľa akéhokoľvek práva, ktoré má podobný účel alebo 
účinok. 

Záväzky znamenajú záväzky zaplatiť akékoľvek dlžné čiastky (istinu, príslušenstvo) vyplývajúce z 
dlhového financovania (úvery, pôžičky, dlhopisy, at .), vrátane akýchkoľvek ručiteľských záväzkov 
(o.i. vo forme ručiteľského vyhlásenia alebo inej formy ručenia, zmenkového ručenia alebo prevzatia 
spoločného a nerozdielneho záväzku) prevzatých za záväzky tretích osôb zaplatiť akékoľvek dlžné 
čiastky. Za Záväzky sa nepovažujú záväzky Emitenta zaplatiť istinu a príslušenstvo vyplývajúce z 
prípadného dlhového financovania formou úveru alebo pôžičky poskytnutého Emitentovi veriteľom, 
ktorým je spoločnosť zo Skupiny Ručiteľa, ak také dlhové financovanie bude (i) poskytnuté (A) za 
účelom odvrátenia Hrozby prípadu neplnenia v súvislosti s Prípadom neplnenia záväzkov podľa bodu 
16.1(a) v maximálnej súhrnnej výške 1 500 000 EUR (slovom jeden milión päťstotisíc eur) za 
kalendárny rok alebo (B) za iným účelom v maximálnej súhrnnej výške 100 000 EUR (slovom 
jednostotisíc eur), (ii) splatné (a splatené) najskôr v deň nasledujúci po dni splnenia všetkých 
peňažných záväzkov Emitenta vyplývajúcich z Dlhopisov, a (iii) vo všetkých prípadoch za podmienok, 
ktoré nebudú pre Emitenta menej priaznivé, než na akých by sa bol dohodol s nespriaznenou treťou 
osobou v porovnateľnej transakcii. 

Skupina Ručite a znamená Ručiteľa a akúkoľvek osobu, v ktorej má Ručiteľ priamy alebo nepriamy 
podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu nad 50 % (slovom päťdesiat percent) 
alebo má právo menovať a odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu takej osoby alebo ktorá 
vstupuje do konsolidácie Ručiteľa. 

10.2 Negatívne záväzky vo vz ahu k poskytovaniu financovania Emitentom 

Emitent sa priamo ani nepriamo nestane veriteľom ani inak neposkytne dlhové financovanie (úvery, 
pôžičky, upísanie alebo kúpa dlhopisov, at .) akejkoľvek tretej osobe, okrem Povoleného 
vnútroskupinového financovania. 

Povolené vnútroskupinové financovanie znamená dlhové financovanie poskytnuté Emitentom 
akejkoľvek spoločnosti zo Skupiny Ručiteľa za nasledovných podmienok: (i) úroková sadzba nesmie 
byť nižšia ako súčet úrokového výnosu Dlhopisov a marže 0,15 % (slovom pätnásť stotín percenta), (ii) 
splatnosť nesmie byť dlhšia ako do Dňa konečnej splatnosti Dlhopisov, pričom predčasná splatnosť 
Dlhopisov podľa týchto Emisných podmienok automaticky vyvolá predčasnú splatnosť celého 
Povoleného vnútroskupinového financovania.  



 

 

10.3 Zakázané platby  

Emitent (i) priamo ani nepriamo nevykoná žiadnu platbu v súvislosti so splatením, nadobudnutím alebo 
umorením akýchkoľvek Záväzkov (s výnimkou záväzkov z Dlhopisov v súlade s týmito Emisnými 
podmienkami); (ii) nenavrhne uznesenie o rozdelení alebo vyplatení dividend, inej obdobnej výplaty 
alebo akejkoľvek inej platby (alebo úroku z nevyplatenej dividendy alebo inej výplaty) (v hotovosti ani 
ako nepeňažné plnenie) v súvislosti s imaním Emitenta, ani nerozdelí alebo nevyplatí dividendu, inú 
obdobnú výplatu alebo akúkoľvek inú platbu (alebo úrok z nevyplatenej dividendy alebo inej výplaty) 
(v hotovosti ani ako nepeňažné plnenie) v súvislosti s imaním Emitenta (respektíve akýmkoľvek 
druhom majetkovej účasti v Emitentovi). 

10.4 Obmedzenie premien  

Emitent sa nezúčastní žiadneho splynutia, zlúčenia, rozdelenia a neuskutoční zmenu svojej právnej 
formy.  

10.5 Obmedzenie akvizícií 

Emitent sa zdrží nadobudnutia akýchkoľvek akcií, obchodných podielov alebo iných majetkových 
účastí v iných spoločnostiach, založenia spoločnosti, nadobudnutia alebo prenajatia podniku alebo časti 
podniku, nadobudnutia aktív alebo súboru aktív inak ako v rámci bežného obchodného styku. 

10.6 Obmedzenie predaja aktív 

Emitent nepredá, neprenajme, neprevedie ani inak nescudzí (i) v rámci jednej či série transakcií 
akékoľvek svoje podstatné aktíva alebo ich časť alebo svoj podnik alebo jeho časť akejkoľvek osobe 
alebo (ii) v rámci jednej transakcie akékoľvek svoje iné aktíva alebo ich časť v hodnote viac ako 10 
000 EUR (slovom desaťtisíc eur) akejkoľvek osobe. Toto ustanovenie sa nedotýka práva Emitenta 
vykonať akékoľvek úhrady platieb, ktoré nie sú zakázané podľa tohto odseku 10 a súvisia s Dlhopismi 
alebo bežnou obchodnou činnosťou Emitenta. 

10.7 Činnos  Emitenta 

Emitent nebude vykonávať v podstatnom rozsahu iné činnosti ako činnosti spojené s (i) Dlhopismi a 
plnením povinností na základe Dlhopisov, podmienok Dlhopisov podľa týchto Emisných podmienok a 
zmlúv súvisiacich s Dlhopismi a (ii) poskytovaním Povoleného vnútroskupinového financovania. 

11. ĎALŠIE ZÁVÄZKY EMITENTA 

Emitent sa do doby splnenia všetkých peňažných záväzkov Emitenta vyplývajúcich z Dlhopisov 
zaväzuje nasledovne: 

11.1 Ukazovate  LTV  

Finančný ukazovateľ LTV nesmie byť vyšší ako 80 % (slovom osemdesiat percent). 

Ukazovateľ LTV je definovaný ako: 

LTV = U / N * 100 % 

kde: 

 U znamená k okamihu, kedy je ukazovateľ LTV vyhodnocovaný, celkovú menovitú hodnotu 
vydaných a doposiaľ nesplatených Dlhopisov; a 



 N znamená trhovú hodnotu Nehnuteľností stanovenú znalcom v súlade s ustanoveniami 
nižšie. 

Pre účely hodnotenia ukazovateľa LTV k Dátumu emisie sa použije trhová hodnota existujúcich 
Nehnuteľností (N) podľa Ocenenia JLL. alšie hodnotenie ukazovateľa LTV bude prvýkrát vykonané 
Agentom pre zabezpečenie k prvému výročiu Dátumu emisie a následne na ročnej báze ku každému 

alšiemu výročiu Dátumu emisie, okrem Dňa konečnej splatnosti Dlhopisov. Každé hodnotenie 
ukazovateľa LTV bude vykonané na základe aktuálneho ocenenia trhovej hodnoty Nehnuteľností k 
dátumu hodnotenia ukazovateľa LTV, pričom posudok o ocenení bude vyhotovený najviac 30 (slovom 
tridsať) dní pred dátumom hodnotenia ukazovateľa LTV a akákoľvek Budúca stavba bude oceňovaná 
ako súčasť Nehnuteľností až po uzavretí Záložnej zmluvy vo vzťahu k tejto Budúcej stavbe. Ocenenie 
sa vykoná jednou zo spoločností patriacich do skupiny Jones Lang LaSalle, Colliers, 
Cushman&Wakefield, CBRE alebo Knight Frank a určenou po dohode medzi Emitentom a Agentom 
pre zabezpečenie; ak nedôjde k dohode, oceňujúcu spoločnosť určí Agent pre zabezpečenie. Náklady 
ocenenia znáša Emitent. Výpočty LTV, trhovej hodnoty Nehnuteľností a spôsob jej stanovenia budú k 
dispozícii k nahliadnutiu Majiteľom Dlhopisov v bežnej pracovnej dobe v Určenej prevádzkarni 
Administrátora. 

V prípade neplnenia ukazovateľa LTV, ako je uvedené vyššie, upovedomí Agent pre zabezpečenie 
bezodkladne o tejto skutočnosti Emitenta a Administrátora a vyzve Emitenta na zriadenie osobitného 
účtu vedeného Agentom pre zabezpečenie ( alej len LTV účet). Emitent je do 10 (slovom desiatich) 
Pracovných dní po doručení výzvy Agenta pre zabezpečenie podľa predchádzajúcej vety povinný 
zriadiť LTV účet a vložiť na neho takú peňažnú sumu, aby ukazovateľ LTV (po pripočítaní tejto sumy 
k položke N vyššie) dosahoval požadovanú hodnotu v tomto bode 11.1, pričom výšku tejto sumy 
vypočíta a oznámi Emitentovi Agent pre zabezpečenie vo výzve podľa predchádzajúcej vety. V prípade 
neplnenia ukazovateľa LTV (výlučne na základe vzorca uvedeného vyššie bez pripočítania peňažnej 
sumy vloženej na LTV účet) bude dispozícia s prostriedkami na LTV účte obmedzená na platby v 
súvislosti s Dlhopismi a Emitent bude oprávnený disponovať s čiastkou na LTV účte iba za 
predpokladu, že k takej dispozícii s čiastkou na LTV účte dá Agent pre zabezpečenie predchádzajúci 
písomný súhlas. V prípade, že ukazovateľ LTV dosiahne požadovanú hodnotu v tomto bode 11.1 
(výlučne na základe vzorca uvedeného vyššie bez pripočítania peňažnej sumy vloženej na LTV účet), 
Agent pre zabezpečenie bez zbytočného odkladu uvoľní zablokovanú peňažnú sumu vloženú na LTV 
účte. 

11.2 Informačná povinnos  Emitenta 

Emitent (i) bude písomne informovať Administrátora a oznámi Majiteľom Dlhopisov výskyt 
akéhokoľvek Prípadu neplnenia záväzkov alebo Hrozby prípadu neplnenia najneskôr do 3 (slovom 
troch) Pracovných dní odo dňa, kedy sa o takejto skutočnosti dozvedel; (ii) bude po skončení každého 
účtovného polroka, najneskôr však do 31. marca a 30. septembra, písomne informovať Majiteľov 
Dlhopisov prostredníctvom zverejnenia na Webovom sídle Emitenta (ako je tento pojem definovaný 
nižšie), že nenastal žiadny Prípad neplnenia záväzkov a Hrozba prípadu neplnenia; a (iii) bude 
zverejňovať na Webovom sídle Emitenta všetky informácie predkladané Národnej banke Slovenska a 
BCPB v súvislosti s Dlhopismi podľa príslušných právnych predpisov (regulované informácie). 

Hrozba prípadu neplnenia znamená akúkoľvek skutočnosť, udalosť alebo prípad, ktoré sa môžu stať 
Prípadom neplnenia záväzkov v dôsledku uplynutia určitého času od ich nastania, nenapravenia ich 
následkov v určitom čase alebo v dôsledku upozornenia príslušnej osoby na ne. 

11.3 Informačná povinnos  Ručite a 

Emitent zabezpečí, že Ručiteľ (i) bude prostredníctvom Emitenta informovať Administrátora a 
Majiteľov Dlhopisov o výskyte akejkoľvek významnej zmeny vo finančnej situácii Ručiteľa, ktorá by 
mohla mať vplyv na plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov, a to najneskôr do  3 (slovom troch) 



Pracovných dní odo dňa, kedy sa o takejto skutočnosti dozvedel alebo mohol dozvedieť konajúc s 
odbornou starostlivosťou; (ii) bude zverejňovať na Webovom sídle Emitenta nasledovné dokumenty a 
informácie: (1) Ročná auditovaná konsolidovaná účtovná závierka Ručiteľa pripravená v súlade s 
Medzinárodnými štandardami pre finančné výkazníctvo (IFRS), a to najneskôr do 6 (slovom šiestich) 
mesiacov po skončení príslušného účtovného roka; (2) Polročná neauditovaná konsolidovaná účtovná 
závierka Ručiteľa pripravená podľa finančného vykazovania v priebehu účtovného roka (IAS34), a to 
najneskôr do 3 (slovom troch) mesiacov po skončení prvého účtovného polroka; (3) Informácia o 
prijatí úveru alebo dlhového financovania od tretej osoby ktorýmkoľvek členom Skupiny Ručiteľa vo 
výške, ktorá prekračuje 10 % (slovom desať percent) celkových konsolidovaných aktív Skupiny 
Ručiteľa; (4) Informácia o predaji, nákupe, prevode alebo inej zmene ktoréhokoľvek aktíva 
ktoréhokoľvek člena Skupiny Ručiteľa, ktoré prevyšuje 10 % (slovom desať percent) celkových 
konsolidovaných aktív Skupiny Ručiteľa; (5) Informácia o pomere Finančného zadlženia Ručiteľa (ako 
je tento pojem definovaný nižšie) k celkovým konsolidovaným aktívam Ručiteľa na základe príslušnej 
konsolidovanej účtovnej závierky Ručiteľa uvedenej vyššie, a to najneskôr do 3 (slovom troch) 
mesiacov po skončení prvého účtovného polroka a následne najneskôr do 6 (slovom šiestich) mesiacov 
po skončení príslušného účtovného roka; a (iii) bude zverejňovať na Webovom sídle Emitenta 
akékoľvek regulované informácie. 

12. VÝNOS

12.1 Spôsob úročeniaĽ Výnosové obdobie 

Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,25 % p. a. ( alej len Úroková sadzba). 
Úrokové výnosy budú vyplatené ročne spätne, vždy k 26. augustu každého roka (každý takýto deň 

alej len Deň výplaty úrokov). Prvým Dňom výplaty úrokov bude 26. august 2015. 

Úrokový výnos bude narastať od prvého dňa každého Výnosového obdobia do posledného dňa, ktorý 
sa do takého Výnosového obdobia ešte zahŕňa. 

Výnosovým obdobím sa na účely týchto Emisných podmienok rozumie obdobie začínajúce Dátumom 
emisie (vrátane) a končiace v poradí prvým Dňom výplaty úrokov (bez tohto dňa) a alej každé 
bezprostredne nadväzujúce obdobie počnúc Dňom výplaty úrokov (vrátane) a končiace alším 
nasledujúcim Dňom výplaty úrokov (bez tohto dňa) až do splatnosti Dlhopisov. Na účely začiatku 
plynutia akéhokoľvek Výnosového obdobia sa Deň výplaty úrokov neposúva v súlade s konvenciou 
Pracovného dňa (pozri bod 14.2 týchto Emisných podmienok). 

12.2 Koniec úročenia 

Dlhopisy prestanú byť úročené Dňom konečnej splatnosti Dlhopisov (ako je tento pojem definovaný v 
bode 13.1 týchto Emisných podmienok) alebo Dňom predčasnej splatnosti Dlhopisov (ako je tento 
pojem definovaný v bode 16.3 týchto Emisných podmienok), ibaže by po splnení všetkých podmienok 
a náležitostí bolo splatenie dlžnej čiastky Emitentom neoprávnene zadržiavané alebo odmietnuté. V 
takom prípade bude aj na alej narastať úrokový výnos pri Úrokovej sadzbe až do (i) dňa, kedy 
Majiteľom Dlhopisov budú vyplatené všetky k tomu dňu splatné čiastky v súlade s týmito Emisnými 
podmienkami, alebo (ii) dňa, kedy Administrátor oznámi Majiteľom Dlhopisov, že obdržal všetky 
čiastky splatné v súvislosti s Dlhopismi, ibaže by po tomto oznámení došlo k alšiemu neoprávnenému 
zadržaniu alebo odmietnutiu platieb, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 

12.3 Konvencia pre výpočet úroku 

Na účely výpočtu úrokového výnosu prislúchajúceho k Dlhopisom za obdobie kratšie ako 1 (slovom 
jeden) rok sa použije konvencia na výpočet úrokov „BCK – Standard 30E/360“, podľa ktorej jeden rok 
obsahuje 360 (slovom tristo šesťdesiat) dní rozdelených do 12 (slovom dvanástich) mesiacov po 30 



 

 

(slovom tridsiatich) dňoch, pričom v prípade neúplného mesiaca sa bude vychádzať z počtu skutočne 
uplynutých dní. 

12.4 Stanovenie úrokového výnosu 

Čiastka úrokového výnosu prislúchajúceho k jednému Dlhopisu za každé obdobie jedného bežného 
roka sa stanoví ako násobok Menovitej hodnoty Dlhopisu a Úrokovej sadzby (vyjadrenej desatinným 
číslom). Čiastka úrokového výnosu prislúchajúceho k jednému Dlhopisu za akékoľvek obdobie kratšie 
ako jeden bežný rok sa stanoví ako násobok Menovitej hodnoty Dlhopisu a Úrokovej sadzby 
(vyjadrenej desatinným číslom) a príslušného zlomku dní vypočítaného podľa konvencie pre výpočet 
úroku uvedenej v bode 12.3. Čiastka úrokového výnosu prislúchajúceho k jednému Dlhopisu 
vypočítaná podľa toho bodu bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta matematicky. 

13. SPLATENIE A ODKÚPENIE 

13.1 Konečná splatnos  

Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov alebo k odkúpeniu Dlhopisov Emitentom a ich 
zániku, ako je uvedené nižšie, bude celková menovitá hodnota Dlhopisov splatná jednorazovo k 26. 
augustu 2019 ( alej len Deň konečnej splatnosti Dlhopisov). 

Majiteľ Dlhopisov nie je oprávnený žiadať predčasné splatenie Dlhopisov pred Dňom konečnej 
splatnosti Dlhopisov s výnimkou predčasného splatenia Dlhopisov v súlade s ustanoveniami odseku 16 
týchto Emisných podmienok. 

13.2 Nemožnos  predčasného splatenia Dlhopisov z rozhodnutia Emitenta 

Emitent nie je oprávnený na základe svojho rozhodnutia Dlhopisy predčasne splatiť a vyplatiť pomernú 
časť výnosu z Dlhopisov.  

13.3 Odkúpenie Dlhopisov 

Emitent môže kedykoľvek odkúpiť akékoľvek množstvo Dlhopisov na trhu alebo inak za akúkoľvek 
cenu. 

13.4 Zánik Dlhopisov 

Dlhopisy odkúpené Emitentom zaniknú a nemôžu sa opäť vydať ani predať. 

13.5 Domnienka splatenia 

Ak Emitent uhradí Administrátorovi čiastku Menovitej hodnoty každého z Dlhopisov a čiastku 
príslušných úrokových výnosov (pokiaľ je to relevantné) splatných v súvislosti so splatením Dlhopisov 
v súlade s ustanoveniami týchto Emisných podmienok, všetky záväzky Emitenta z Dlhopisov budú pre 
účely týchto Emisných podmienok považované za úplne splatené ku dňu pripísania príslušných čiastok 
na príslušný účet Administrátora. 

14. PLATOBNÉ PODMIENKY 

14.1 Mena platieb 

Emitent sa zaväzuje vyplácať úrokový výnos a splatiť Menovitú hodnotu každého Dlhopisu v mene 
euro. Úrokový výnos bude vyplácaný a Menovitá hodnota každého z Dlhopisov bude splatená 
Majiteľom Dlhopisov za podmienok stanovených týmito Emisnými podmienkami a v súlade s 



 

 

daňovými, devízovými a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase 
vykonania príslušnej platby. 

Všetky odkazy na „EUR“ alebo „euro“ v týchto Emisných podmienkach sú odkazmi na zákonnú menu 
Slovenskej republiky. 

14.2 Deň výplaty 

Výplaty úrokových výnosov z Dlhopisov a splatenie Menovitej hodnoty každého z Dlhopisov budú 
Emitentom vykonávané prostredníctvom Administrátora ku dňom uvedeným v týchto Emisných 
podmienkach (každý taký deň podľa zmyslu alej tiež len Deň výplaty úrokov alebo Deň konečnej 
splatnosti Dlhopisov alebo Deň predčasnej splatnosti Dlhopisov alebo každý z týchto dní tiež len 
Deň výplaty). 

Ak by Deň výplaty pripadol na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, pripadne taký Deň výplaty na taký 
Pracovný deň, ktorý je najbližšie nasledujúcim Pracovným dňom, pričom Emitent nebude povinný 
platiť úrok alebo akékoľvek iné dodatočné čiastky za akýkoľvek časový odklad vzniknutý v dôsledku 
takto stanovenej konvencie Pracovného dňa. 

Pracovným dňom sa na účely týchto Emisných podmienok rozumie deň, kedy je otvorený systém 
TARGET na zúčtovanie, okrem soboty, nedele a akéhokoľvek iného dňa pracovného pokoja v 
Slovenskej republike. 

14.3 Určenie práva na obdržanie výplat súvisiacich s Dlhopismi 

Úrokové výnosy z Dlhopisov a Menovitá hodnota Dlhopisov budú vyplácané osobám, ktoré budú 
preukázateľne Majiteľmi Dlhopisov podľa aktuálnej evidencie Dlhopisov vedenej Centrálnym 
depozitárom alebo členom Centrálneho depozitára alebo osobou, ktorá eviduje Majiteľa Dlhopisov pre 
Dlhopisy, ktoré sú evidované na držiteľskom účte, ktorý pre túto osobu vedie Centrálny depozitár, ku 
koncu pracovnej doby Centrálneho depozitára v príslušný Rozhodný deň (ako je tento pojem 
definovaný nižšie) ( alej len Oprávnená osoba).  

Rozhodný deň znamená (i) 30. (slovom tridsiaty) deň predchádzajúci príslušnému Dňu výplaty, okrem 
Dňa predčasnej splatnosti Dlhopisov, a (ii) 3. (slovom tretí) Pracovný deň pred Dňom predčasnej 
splatnosti pre účely výplaty predčasného splatenia Dlhopisov v súlade s ustanoveniami týchto 
Emisných podmienok ( alej len Rozhodný deň).  

Pre účely určenia Oprávnenej osoby nebude Emitent ani Administrátor prihliadať k prevodom 
Dlhopisov uskutočnených po Rozhodnom dni až do príslušného Dňa výplaty.  

14.4 Vykonávanie platieb 

Administrátor bude vykonávať výplaty výnosov z Dlhopisov a výplatu Menovitej hodnoty z Dlhopisov 
Oprávneným osobám bezhotovostným prevodom na ich účet vedený v banke (vrátane, pre vylúčenie 
pochybností, zahraničnej banke) alebo pobočke banky v Európskom hospodárskom priestore (EHP) 
podľa pokynu, ktorý príslušná Oprávnená osoba doručí Administrátorovi na adresu Určenej 
prevádzkarne Administrátora dôveryhodným spôsobom najneskôr 5 (slovom päť) Pracovných dní pred 
Dňom výplaty. 

Pokyn musí mať formu podpísaného písomného vyhlásenia s úradne overeným podpisom alebo 
podpismi, ktoré bude obsahovať dostatočné informácie o účte Oprávnenej osoby umožňujúce 
Administrátorovi platbu vykonať. V prípade právnických osôb bude pokyn doplnený o originál alebo 
kópiu platného výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného registra, v ktorom je Oprávnená 
osoba registrovaná, pričom správnosť údajov v tomto výpise z obchodného registra alebo z obdobného 



 

 

registra overí zamestnanec Administrátora ku Dňu výplaty (takýto pokyn spolu s výpisom z 
obchodného registra alebo iného obdobného registra (ak je relevantný) a prípadnými ostatnými 
príslušnými prílohami alej len Pokyn). Pokyn musí byť s obsahom a vo forme vyhovujúcej 
rozumným požiadavkám Administrátora, pričom Administrátor bude oprávnený vyžadovať dostatočne 
uspokojivý dôkaz o tom, že osoba, ktorá Pokyn podpísala, je oprávnená v mene Oprávnenej osoby 
takýto Pokyn podpísať. Takýto dôkaz musí byť Administrátorovi doručený taktiež najneskôr 5 (slovom 
päť) Pracovných dní pred Dňom výplaty. V tejto súvislosti bude Administrátor oprávnený požadovať 
najmä (i) predloženie plnej moci v prípade, ak za Oprávnenú osobu bude konať zástupca, a (ii) 
dodatočné potvrdenie Pokynu od Oprávnenej osoby.  

Akákoľvek Oprávnená osoba, ktorá v súlade s akoukoľvek príslušnou medzinárodnou zmluvou o 
zamedzení dvojitého zdanenia (ktorou je Slovenská republika zmluvnou stranou) uplatňuje nárok na 
daňové zvýhodnenie, je povinná doručiť Administrátorovi spolu s Pokynom ako jeho neoddeliteľnú 
súčasť doklad o svojom daňovom domicile a alšie doklady, ktoré si môžu Administrátor a príslušné 
daňové orgány vyžiadať. Bez ohľadu na toto svoje oprávnenie nebudú Administrátor ani Emitent 
preverovať správnosť a úplnosť takýchto Pokynov a neponesú žiadnu zodpovednosť za škody 
spôsobené omeškaním Oprávnenej osoby s doručením Pokynu ani nesprávnosťou, či inou chybou 
Pokynu. V prípade originálov cudzích úradných listín alebo úradného overenia v cudzine si 
Administrátor môže vyžiadať poskytnutie príslušného vyššieho alebo alšieho overenia, resp. apostily 
podľa Haagskej dohody o apostilácii (podľa toho, čo je relevantné). Administrátor môže alej žiadať, 
aby všetky dokumenty vyhotovené v cudzom jazyku boli dodané s úradným prekladom do slovenského 
jazyka.  

Záväzok vyplatiť akýkoľvek výnos z Dlhopisov alebo splatiť Menovitú hodnotu Dlhopisu sa považuje 
za splnený riadne a včas, pokiaľ je príslušná čiastka poukázaná Oprávnenej osobe v súlade s jej 
Pokynom podľa tohto bodu a pokiaľ je najneskôr v príslušný deň splatnosti takejto čiastky odpísaná z 
účtu Administrátora. 

Emitent ani Administrátor nie sú zodpovední za omeškanie výplaty akejkoľvek dlžnej čiastky 
spôsobenej tým, že (i) Oprávnená osoba včas nedodala riadny Pokyn alebo alšie dokumenty alebo 
informácie požadované od nej v tomto bode, (ii) takýto Pokyn, dokumenty alebo informácie boli 
neúplné, nesprávne alebo nepravé alebo (iii) takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami, ktoré 
nemohol Emitent alebo Administrátor ovplyvniť. Oprávnenej osobe v takomto prípade nevzniká žiaden 
nárok na akýkoľvek doplatok či úrok za takto spôsobený časový odklad príslušnej platby. 

15. ZDANENIE 

Z platieb pri splatení Menovitej hodnoty Dlhopisu a výplaty úrokových výnosov z Dlhopisu sa budú 
vykonávať zrážky daní, odvodov alebo iných poplatkov, ktoré budú vyžadované právnymi predpismi 
Slovenskej republiky účinnými v Deň výplaty. Ak bude akákoľvek taká zrážka daní, odvodov alebo 
iných poplatkov vyžadovaná právnymi predpismi Slovenskej republiky účinnými v Deň výplaty, 
Emitent nebude povinný hradiť príjemcom platieb žiadne alšie sumy z titulu náhrady týchto zrážok, 
daní, odvodov alebo poplatkov.  

16. PREDČASNÁ SPLATNOS  DLHOPISOV V PRÍPADE NEPLNENIA ZÁVÄZKOV 

16.1 Prípady neplnenia záväzkov 

Ak nastane a bude pretrvávať akýkoľvek z nasledovných prípadov (každý z týchto prípadov alej tiež 
len Prípad neplnenia záväzkov): 

(a) Neplatenie  



 

 

Akákoľvek platba splatná Majiteľom Dlhopisov v súvislosti s Dlhopismi nie je vykonaná v 
deň jej splatnosti a takéto neplnenie povinnosti pretrváva dlhšie ako 10 (slovom desať) 
Pracovných dní;  

(b) Porušenie ostatných záväzkov  

Emitent, Ručiteľ alebo Záložca ( alej len Strana v porušení) poruší alebo nesplní akýkoľvek 
svoj iný záväzok (iný ako je uvedený v bode 16.1(a) vyššie) v súvislosti s Dlhopismi a/alebo 
Zabezpečením (vrátane záväzkov a vyhlásení zo Zmluvy s agentom pre zabezpečenie, 
Záložnej zmluvy alebo Ručiteľského vyhlásenia, s výnimkou akýchkoľvek vedľajších 
dojednaní) a takéto porušenie alebo neplnenie zostane nenapravené dlhšie ako 30 (slovom 
tridsať) dní odo dňa, kedy Agent pre zabezpečenie (vo vzťahu k  záväzkom zo Zmluvy s 
agentom pre zabezpečenie alebo Záložnej zmluvy) alebo Administrátor alebo Majiteľ 
Dlhopisov (každý vo vzťahu k akýmkoľvek iným záväzkom) na to písomne upozorní 
Emitenta.  

(c) Neplnenie iných peňažných záväzkov (cross-default) Emitenta 

Akýkoľvek dlh Emitenta, ktorý v súhrne dosiahne aspoň 500 000 EUR (slovom päťstotisíc 
eur) alebo ekvivalent tejto hodnoty v akejkoľvek inej mene (i) sa stane predčasne splatným 
pred dňom pôvodnej splatnosti z dôvodu porušenia povinnosti Emitentom alebo (ii) nie je 
uhradený v okamihu, ke  sa stane splatným, a takéto omeškanie pretrváva dlhšie ako 10 
(slovom desať) Pracovných dní;  

(d) Neplnenie iných peňažných záväzkov (cross-default) Ručiteľa 

Akýkoľvek dlh Ručiteľa, ktorý v súhrne dosiahne aspoň 40 000 000 EUR (slovom štyridsať 
miliónov eur) alebo ekvivalent tejto hodnoty v akejkoľvek inej mene (i) sa stane predčasne 
splatným pred dňom pôvodnej splatnosti z dôvodu porušenia povinnosti Ručiteľa alebo (ii) nie 
je uhradený v okamihu, ke  sa stane splatným, a takéto omeškanie pretrváva dlhšie ako 10 
(slovom desať) Pracovných dní;  

(e) Neplnenie iných peňažných záväzkov (cross-default) Skupiny Ručiteľa 

Akýkoľvek dlh spoločnosti zo Skupiny Ručiteľa (okrem Emitenta alebo Ručiteľa), ktorý v 
súhrne dosiahne aspoň 8 % (slovom osem percent) celkových konsolidovaných aktív Skupiny 
Ručiteľa (i) sa stane predčasne splatným pred dňom pôvodnej splatnosti z dôvodu porušenia 
povinnosti spoločnosti zo Skupiny Ručiteľa (okrem Emitenta alebo Ručiteľa) alebo (ii) nie je 
uhradený v okamihu, ke  sa stane splatným, a takéto omeškanie pretrváva dlhšie ako 10 
(slovom desať) Pracovných dní; 

(f) Platobná neschopnosť 

(A) Emitent, Ručiteľ alebo ktorýkoľvek Záložca podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo 
povolenie reštrukturalizácie alebo obdobné konanie ( alej len Insolvenčný návrh), účelom 
ktorého je kolektívne alebo postupné uspokojenie veriteľov podľa príslušných právnych 
predpisov; (B) na majetok Emitenta, Ručiteľa alebo ktoréhokoľvek Záložcu je príslušným 
orgánom vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo začaté iné obdobné konanie; 
(C) Insolvenčný návrh je príslušným orgánom zamietnutý z toho dôvodu, že Emitentov, 
Ručiteľov alebo Záložcov majetok by nekryl ani náklady a výdavky spojené s konaním; alebo 
(D) Emitent, Ručiteľ alebo ktorýkoľvek Záložca navrhne alebo uzavrie dohodu o odklade, o 
zostavení časového harmonogramu alebo inej úprave všetkých svojich dlhov z dôvodu, že ich 
nie je schopný uhradiť v čase ich splatnosti;  



 

 

(g) Likvidácia  

Je vydané právoplatné rozhodnutie orgánu príslušnej jurisdikcie alebo prijaté rozhodnutie 
príslušného orgánu Emitenta, Ručiteľa alebo ktoréhokoľvek Záložcu o jeho zrušení s 
likvidáciou;  

(h) Zmena ovládania  

Akákoľvek osoba (alebo skupina osôb konajúcich v zhode) iná než Ručiteľ alebo právnická 
osoba zo Skupiny Ručiteľa získa v Emitentovi alebo ktoromkoľvek Záložcovi priamy alebo 
nepriamy podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu nad 50 % (slovom 
päťdesiat percent) alebo získa právo menovať väčšinu členov štatutárneho orgánu Emitenta 
alebo ktoréhokoľvek Záložcu;  

(i) Ukončenie alebo zmena podnikania  

Emitent, Ručiteľ alebo Záložca prestane podnikať alebo prestane byť oprávnený vykonávať 
svoju podnikateľskú činnosť alebo Skupina Ručiteľa prestane vykonávať ako jej hlavný 
predmet činnosti výstavbu a/alebo správu (prenájom) nehnuteľností (development) na 
komerčnej báze, pričom pre posúdenie hlavného predmetu činnosti bude rozhodné zachovanie 
majoritného podielu aktív spojených s touto činnosťou na konsolidovaných aktívach Skupiny 
Ručiteľa;  

(j) Súdne a iné rozhodnutia  

Emitent alebo Ručiteľ nesplní platobnú povinnosť právoplatne uloženú príslušným orgánom, 
ktorá jednotlivo alebo v súhrne prevyšuje čiastku 500 000 EUR (slovom päťstotisíc eur) v 
prípade Emitenta (alebo ekvivalent tejto hodnoty v akejkoľvek inej mene) alebo 5 % (slovom 
päť percent) celkových konsolidovaných aktív Ručiteľa v prípade Ručiteľa, a to ani v lehote 
14 (slovom štrnásť) dní od doručenia takého právoplatného rozhodnutia Emitentovi alebo 
Ručiteľovi alebo v takej dlhšej lehote, ktorá je uvedená v príslušnom rozhodnutí; 

(k) Vykonávacie konanie  

Dôjde k pozastaveniu s nakladaním, výkonu rozhodnutia alebo exekúcii, resp. inému 
podobnému právnemu konaniu, na akúkoľvek časť majetku, aktív alebo výnosov Emitenta 
alebo Ručiteľa alebo voči akejkoľvek časti majetku, aktív alebo výnosov Emitenta alebo 
Ručiteľa, ktorých hodnota jednotlivo alebo v súhrne prevyšuje čiastku 500 000 EUR (slovom 
päťstotisíc eur) v prípade Emitenta (alebo ekvivalent tejto hodnoty v akejkoľvek inej mene) 
alebo 5 % (slovom päť percent) celkových konsolidovaných aktív Ručiteľa v prípade 
Ručiteľa, a nedôjde k jeho zastaveniu do 30 (slovom tridsiatich) dní; 

Dôjde k pozastaveniu s nakladaním, výkonu rozhodnutia alebo exekúcii, resp. inému 
podobnému právnemu konaniu na akúkoľvek z Nehnuteľností a nedôjde k jeho zastaveniu do 
30 (slovom tridsiatich) dní; 

(l) Protiprávnosť  

Záväzky z Dlhopisov prestanú byť plne alebo čiastočne právne vymáhateľné alebo sa dostanú 
do rozporu s platnými právnymi predpismi alebo sa pre Emitenta stane protiprávnym plniť 
akúkoľvek svoju významnú povinnosť podľa týchto Emisných podmienok alebo v súvislosti 
Dlhopismi;  

(m) Koniec obchodovania 



 

 

Z dôvodu porušenia povinnosti Emitenta Dlhopisy prestanú byť obchodované po dobu dlhšiu 
ako 7 (slovom sedem) dní na regulovanom voľnom trhu BCPB alebo inom regulovanom trhu 
BCPB (alebo jej nástupcu), ktorý regulovaný voľný trh nahrádza;  

(n) Nezriadenie či ukončenie Zabezpečenia  

Akékoľvek Zabezpečenie alebo akákoľvek jeho časť nebude zriadená v požadovanej lehote, 
alebo zanikne alebo prestane byť kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu platná a účinná, alebo 
Emitent, Ručiteľ alebo Záložca namietne neplatnosť či neúčinnosť Zabezpečenia, vrátane 
Zabezpečenia Nehnuteľnosťami v prospech Agenta pre zabezpečenie, alebo akejkoľvek jej 
časti, alebo Nehnuteľnosti budú zaťažené v prospech inej osoby ako Agenta pre zabezpečenie; 

(o) Neplnenie limitu Finančného zadlženia Ručiteľa  

Pomer Finančného zadlženia Ručiteľa k celkovým konsolidovaným aktívam Ručiteľa 
vypočítaný na základe príslušnej konsolidovanej účtovnej závierky Ručiteľa nie je dodržaný 
na úrovni maximálne 55 % (slovom päťdesiatpäť percent) a takéto neplnenie zostane 
nenapravené dlhšie ako 15 (slovom pätnásť) Pracovných dní odo dňa jeho oznámenia podľa 
bodu 11.3; Emitent preukáže nápravu Majiteľom Dlhopisov predložením potvrdenia 
nezávislého audítora Ručiteľa o tejto skutočnosti;  

Finančné zadlženie Ručite a znamená (bez toho, aby ktorákoľvek položka bola zahrnutá 
dvakrát) akýkoľvek dlh Skupiny Ručiteľa z titulu alebo vo vzťahu k (i) požičaným peňažným 
prostriedkom; (ii) dlhopisom, zmenke, inému dlhovému cennému papieru alebo podobnému 
nástroju; (iii) prioritným akciám, ktorých majiteľ je oprávnený domáhať sa odkúpenia alebo 
iného odplatného prevodu voči ich emitentovi; (iv) nájomnej zmluve, zmluve o splátkovom 
predaji alebo inej zmluve ktorá sa podľa účtovných predpisov považuje za finančný leasing; 
(v) predávaným alebo diskontovaným pohľadávkam s výnimkou pohľadávok predávaných 
bez spätného postihu voči predávajúcemu; (vi) akejkoľvek derivátovej transakcii, ktorá chráni 
pred pohybom alebo poskytuje prospech z pohybu akejkoľvek sadzby alebo ceny, pričom pre 
účely stanovenia jej hodnoty rozhoduje len čistá trhová hodnota (MtM) takej derivátovej 
transakcie; (vii) akejkoľvek povinnosti nahradiť poskytnuté plnenie v súvislosti s ručením, 
sľubom odškodnenia, zárukou, akreditívom alebo iným nástrojom vystaveným bankou alebo 
finančnou inštitúciou; (viii) nadobúdacej cene majetku alebo služby v tom rozsahu, v ktorom 
je splatná neskôr ako došlo k nadobudnutiu zodpovednou stranou, ak je odložená platba 
zriadená primárne ako spôsob získania financií alebo financovania nadobudnutia alebo 
zhotovenia tohto majetku alebo služby; alebo uskutočnená viac ako dvanásť mesiacov po 
dátume nadobudnutia alebo dodávky; alebo (ix) akejkoľvek inej transakcii, ktorá má 
komerčný účinok pôžičky, ak je platba odložená na dobu presahujúcu 365 (slovom 
tristošesťdesiatpäť) dní.  Finančné zadlženie v žiadnom prípade nezahŕňa (A) akékoľvek 
zálohy prijaté od nájomníkov za účelom zabezpečenia platieb za nájomné prijaté členom 
Skupiny Ručiteľa; (B) akékoľvek záruky poskytnuté dodávateľom stavby majiteľovi budovy; 
(C) akékoľvek úvery, pôžičky, nájmy, ručenie, záruky, sľuby odškodnenia alebo iné podobné 
plnenie alebo zabezpečenie poskytnuté medzi alebo v prospech spoločností v rámci Skupiny 
Ručiteľa a (D) akékoľvek príspevky, ktoré sú podľa konsolidovanej účtovnej závierky 
Ručiteľa zaradené ako dlh, poskytnuté tretími stranami fondu HB Reavis Real Estate SICAV 
alebo inému fondu spravovanému (plne alebo čiastočne) HB Reavis Investment Management 
S.à r.l.; 

alebo   

(p) Neplnenie limitu financovania tretích osôb 



 

 

Akákoľvek spoločnosť Skupiny Ručiteľa sa priamo ani nepriamo stane veriteľom alebo inak 
poskytne dlhové financovanie (úvery, pôžičky, upísaním alebo kúpou dlhopisov, at .) 
akejkoľvek osobe mimo Skupiny Ručiteľa, ktorého hodnota v súhrne prevyšuje 10 % (slovom 
desať percent) celkových konsolidovaných aktív Skupiny Ručiteľa, 

potom môžu Majitelia Dlhopisov, ktorí sú Majiteľmi Dlhopisov, ktorých menovitá hodnota je najmenej 
10 % (slovom desať percent) celkovej menovitej hodnoty vydaných a nesplatených Dlhopisov, 
písomným oznámením požiadať o zvolanie Schôdze v súlade s odsekom 19 nižšie ( alej tiež len 
Žiados  o zvolanie Schôdze), za účelom hlasovania o uplatnení práva požadovať predčasnú splatnosť 
Dlhopisov. 

16.2 Vylúčenie opakovania 

Majiteľ Dlhopisov nemá právo požiadať o zvolanie Schôdze, ak ide o taký Prípad neplnenia záväzkov, 
vo vzťahu ku ktorému Schôdza už v minulosti bola zvolaná a bu  neprijala uznesenie o uplatnení 
práva požadovať predčasnú splatnosť Dlhopisov alebo stanovila dodatočnú lehotu pre splnenie 
povinnosti Emitenta a táto lehota ešte neuplynula. 

16.3 Predčasná splatnos  Dlhopisov 

Ak nie je v týchto Emisných podmienkach uvedené inak, všetky záväzky Emitenta z Dlhopisov (teda 
záväzok splatiť Menovitú hodnotu a príslušné úrokové výnosy z Dlhopisov) sa stanú predčasne splatné 
10. (slovom desiaty) Pracovný deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola Emitentovi 
doručená zápisnica z rokovania Schôdze, ktorá rozhodla o uplatnení práva požadovať predčasnú 
splatnosť Dlhopisov ( alej tiež len Deň predčasnej splatnosti Dlhopisov). 

16.4 Ďalšie podmienky predčasného splatenia Dlhopisov 

Pre predčasné splatenie Dlhopisov podľa tohto odseku 16 sa inak primerane použijú ustanovenia 
odseku 14 týchto Emisných podmienok. 

17. PREMLČANIE 

Akékoľvek práva vyplývajúce z Dlhopisu sa premlčujú po uplynutí 10 (slovom desať) ročnej lehoty (i) 
od príslušného Dňa výplaty úrokov v prípade práva na úhradu úrokového výnosu, (ii) odo Dňa 
konečnej splatnosti Dlhopisov alebo Dňa predčasnej splatnosti Dlhopisov, podľa okolností, v prípade 
práva na úhradu Menovitej hodnoty Dlhopisu a (iii) od prvého dňa, v ktorý sa dané právo mohlo 
uplatniť v zmysle zákona, v prípade iného práva než sú uvedené vyššie, tak ako môžu byť tieto menené 
v zmysle príslušných právnych predpisov. 

18. VEDÚCI MANAŽÉRIĽ ADMINISTRÁTOR A KOTAČNÝ AGENT 

18.1 Vedúci manažéri 

Emitent vymenoval spoločnosti Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 
Bratislava 815 63, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sa, Vložka č.: 4314/B a Slovenská sporiteľňa za Vedúcich manažérov emisie Dlhopisov. 

18.2 Administrátor 

Činnosť administrátora spojenú s výplatami úrokových výnosov, splatením Dlhopisov a výpočtami 
súvisiacimi so stanovovaním úrokových výnosov ( alej len Administrátor) bude zabezpečovať pre 
Emitenta Slovenská sporiteľňa na základe podmienok Zmluvy o správe emisie a obstarávaní platieb 
( alej len Zmluva s administrátorom). 



 

 

18.3 Určená prevádzkareň Administrátora 

Určená prevádzkareň a výplatné miesto ( alej len Určená prevádzkareň) Administrátora sú na 
nasledujúcej adrese: 

Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Tomášikova 48 
Bratislava 832 37 
Slovenská republika 

18.4 ĎalšíĽ resp. iný Administrátor a iná Určená prevádzkareň  

Emitent si vyhradzuje právo kedykoľvek vymenovať iného alebo alšieho Administrátora, ktorý musí 
byť Kvalifikovanou osobou, alebo určiť inú alebo alšiu Určenú prevádzkareň. Administrátor má 
právo vzdať sa funkcie v súlade so Zmluvou s administrátorom a Emitent je povinný vymenovať iného 
Administrátora, inak môže za a na náklady a zodpovednosť Emitenta nástupcu, ktorý musí byť 
Kvalifikovanou osobou, vymenovať pôvodný Administrátor. Zmeny Administrátora a Určenej 
prevádzkárne sa považujú za zmeny platobného miesta. Zmeny nesmú spôsobiť Majiteľom Dlhopisov 
podstatnú ujmu. Rozhodnutie o poverení iného alebo alšieho Administrátora Emitent oznámi 
Majiteľom Dlhopisov. Akákoľvek takáto zmena nadobudne účinnosť uplynutím lehoty 15 (slovom 
pätnástich) dní odo dňa takéhoto oznámenia, pokiaľ v takom oznámení nie je určený neskorší dátum 
účinnosti. V každom prípade však akákoľvek zmena, ktorá by inak nadobudla účinnosť menej ako 30 
(slovom tridsať) dní pred alebo po Dni výplaty akejkoľvek čiastky v súvislosti s Dlhopismi, nadobudne 
účinnosť 30. (slovom tridsiatym) dňom po takom Dni výplaty. 

18.5 Vz ah Administrátora k Majite om Dlhopisov  

Administrátor koná v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy s administrátorom ako 
zástupca Emitenta a nie je v žiadnom právnom vzťahu s Majiteľmi Dlhopisov, ak nie je v Zmluve s 
administrátorom alebo v zákone uvedené inak. Administrátor neručí za záväzky Emitenta z Dlhopisov 
a ani ich inak nezabezpečuje. 

18.6 Kotačný agent 

Činnosť Kotačného agenta v súvislosti s prijatím Dlhopisov na príslušný regulovaný trh bude pre 
Emitenta vykonávať Slovenská sporiteľňa. Emitent prostredníctvom Kotačného agenta požiada o 
prijatie Dlhopisov na regulovaný voľný trh BCPB. Kotačný agent koná v súvislosti s plnením svojich 
povinností ako zástupca Emitenta a nie je v žiadnom právnom vzťahu s Majiteľmi Dlhopisov. Emitent 
má právo kedykoľvek vymenovať iného alebo alšieho Kotačného agenta. 

18.7 Zmeny a vzdanie sa nárokov 

Emitent a Administrátor sa môžu bez súhlasu Majiteľov Dlhopisov dohodnúť na (A) akejkoľvek zmene 
ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy s administrátorom, pokiaľ ide výlučne o zmenu formálnu, 
vedľajšej alebo technickej povahy, alebo je uskutočnená za účelom opravy zrejmého omylu alebo 
vyžadovaná zmenami v právnych predpisoch a (B) akejkoľvek inej zmene a vzdaní sa nárokov z 
akéhokoľvek porušenia niektorého z ustanovení Zmluvy s administrátorom, ktoré podľa rozumného 
názoru Emitenta a Administrátora nespôsobí Majiteľom Dlhopisov ujmu. 

Emitent a Agent pre zabezpečenie sa môžu bez súhlasu Majiteľov Dlhopisov dohodnúť na (A) 
akejkoľvek zmene ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy s agentom pre zabezpečenie, pokiaľ ide výlučne 
o zmenu formálnu, vedľajšej alebo technickej povahy, alebo je uskutočnená za účelom opravy 
zrejmého omylu alebo vyžadovaná zmenami v právnych predpisoch a (B) akejkoľvek inej zmene a 
vzdaní sa nárokov z akéhokoľvek porušenia niektorého z ustanovení Zmluvy s agentom pre 



 

 

zabezpečenie, ktoré podľa rozumného názoru Emitenta a Agenta pre zabezpečenie nespôsobí 
Majiteľom Dlhopisov ujmu. 

19. SCHÔDZA MAJITE OV DLHOPISOV 

19.1 Iniciovanie zvolania Schôdze  

Ktorýkoľvek Majitelia Dlhopisov, ktorých menovitá hodnota je najmenej 10 % (slovom desať percent) 
celkovej menovitej hodnoty vydaných a nesplatených Dlhopisov, majú právo požiadať o zvolanie 
Schôdze Majiteľov Dlhopisov ( alej len Schôdza) ak nastane Prípad neplnenia záväzkov. Žiadosť 
o zvolanie Schôdze musí byť doručená Emitentovi a Administrátorovi. Majitelia Dlhopisov, ktorí 
požiadali o zvolanie Schôdze, sú povinní spolu so Žiadosťou o zvolanie Schôdze predložiť výpis z 
evidencie preukazujúcej, že sú Majiteľmi Dlhopisov v zmysle odseku 5 ku dňu podpísania žiadosti. 

Žiadosť o zvolanie Schôdze môže byť príslušnými Majiteľmi Dlhopisov vzatá späť, avšak len ak je 
takéto späťvzatie doručené Emitentovi a Administrátorovi najneskôr 3 (slovom tri) Pracovné dni pred 
konaním Schôdze. Späťvzatie Žiadosti o zvolanie Schôdze nemá vplyv na prípadnú Žiadosť o zvolanie 
Schôdze iných Majiteľov Dlhopisov. Ak sa Schôdza neuskutoční výlučne pre späťvzatie Žiadosti o 
zvolanie Schôdze, príslušní Majitelia Dlhopisov sú spoločne a nerozdielne povinní Emitentovi nahradiť 
náklady doposiaľ vynaložené na prípravu Schôdze. 

Emitent je povinný bez zbytočného odkladu zvolať Schôdzu ak nastane Prípad neplnenia záväzkov. 

19.2 Zvolanie Schôdze 

Emitent je povinný zabezpečiť zvolanie Schôdze v lehote 10 (slovom desiatich) Pracovných dní od 
doručenia Žiadosti o zvolanie Schôdze. Ak si Emitent nesplní túto povinnosť, Schôdzu namiesto a na 
náklady Emitenta bez zbytočného odkladu zvolá Administrátor. 

Náklady na organizáciu a zvolanie Schôdze hradí Emitent, ak nie je v týchto Emisných podmienkach 
uvedené inak. Náklady spojené s účasťou na Schôdzi si hradí každý účastník sám.  

19.3 Oznámenie o zvolaní Schôdze.  

Emitent je povinný uverejniť oznámenie o zvolaní Schôdze spôsobom ustanoveným v odseku 20 týchto 
Emisných podmienok, a to najneskôr 5 (slovom päť) Pracovných dní pred dňom konania Schôdze. Ak 
si Emitent nesplní túto povinnosť, namiesto a na náklady Emitenta zabezpečí uverejnenie bez 
zbytočného odkladu Administrátor. 

Oznámenie o zvolaní Schôdze musí obsahovať aspoň: 

(a) obchodné meno, IČO a sídlo Emitenta; 

(b) označenie Dlhopisov v rozsahu minimálne názov Dlhopisu, Dátum emisie a ISIN; 

(c) miesto, dátum a hodinu konania Schôdze, pričom miesto konania Schôdze môže byť iba 
miesto v Bratislave, dátum konania Schôdze musí pripadať na deň, ktorý je Pracovným dňom, 
a hodina konania Schôdze nesmie byť skôr ako o 9:00 hod a neskôr ako 16:00 hod; 

(d) program Schôdze, pričom voľba Predsedu Schôdze musí byť prvým bodom programu 
Schôdze; a 

(e) Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi. 



Ak odpadne dôvod pre zvolanie Schôdze, odvolá ju zvolávateľ rovnakým spôsobom, akým bola 
zvolaná. 

19.4 Osoby oprávnené zúčastni  sa Schôdze a hlasova  na nej 

(a) Osoby oprávnené zúčastniť sa Schôdze 

Schôdze je oprávnený sa zúčastniť a hlasovať na nej každý Majiteľ Dlhopisov, okrem 
akejkoľvek osoby zo Skupiny Ručiteľa, ktorý bol evidovaný ako Majiteľ Dlhopisov v zmysle 
odseku 5 ( alej len Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi) 7. (slovom siedmy) deň pred 
dňom konania príslušnej Schôdze ( alej len Rozhodný deň pre účas  na Schôdzi). 
K prípadným prevodom Dlhopisov uskutočneným po Rozhodnom dni pre účasť na Schôdzi sa 
neprihliada.  

Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi môže byť zastúpená splnomocnencom, ktorý sa na 
začiatku konania Schôdze preukáže a odovzdá Predsedovi Schôdze (ako je tento pojem 
definovaný nižšie) originál plnej moci s úradne overeným podpisom Osoby oprávnenej k 
účasti na Schôdzi, resp. jej štatutárneho orgánu ak ide o právnickú osobu, spolu s doloženým 
originálom alebo kópiou platného výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného 
registra, v ktorom je Oprávnená osoba k účasti na Schôdzi (prípadne aj samotný 
splnomocnenec, ak je právnická osoba) registrovaná, pričom takáto plná moc je s výnimkou 
zjavných nedostatkov nevyvrátiteľným dôkazom oprávnenia splnomocnenca zúčastniť sa a 
hlasovať na Schôdzi v mene zastupovanej Osoby oprávnenej k účasti na Schôdzi. Po skončení 
Schôdze odovzdá Predseda Schôdze plnú moc do úschovy Emitenta alebo Administrátora, 
podľa toho kto bude zvolávateľom Schôdze. 

(b) Hlasovacie právo 

Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi má toľko hlasov z celkového počtu hlasov, koľko 
zodpovedá pomeru medzi menovitou hodnotou Dlhopisov, ktorých bola Majiteľom 
Dlhopisom 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.   

(c) Účasť alších osôb na Schôdzi 

Emitent je povinný zúčastniť sa Schôdze, a to bu  prostredníctvom svojho štatutárneho 
orgánu alebo prostredníctvom riadne splnomocnenej osoby. Na Schôdzi sú alej oprávnení 
zúčastniť sa akýkoľvek iní členovia štatutárneho, dozorného, kontrolného alebo riadiaceho 
orgánu Emitenta a/alebo Administrátora, iní zástupcovia Administrátora, notár a hostia 
prizvaní Emitentom a/alebo Administrátorom, resp. akékoľvek iné osoby, ktorých účasť na 
Schôdzi bola odsúhlasená Emitentom a Administrátorom. 

19.5 Priebeh a rozhodovanie Schôdze 

(a) Uznášaniaschopnosť 

Schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastňujú Osoby oprávnené k účasti na Schôdzi, 
ktoré boli k Rozhodnému dňu pre účasť na Schôdzi Majitelia Dlhopisov, ktorých menovitá 
hodnota predstavuje viac ako 50 % (slovom päťdesiat percent) celkovej menovitej hodnoty 
vydaných a doposiaľ nesplatených Dlhopisov, s výnimkou Dlhopisov, ktorých Majiteľom 
Dlhopisov je akákoľvek osoba zo Skupiny Ručiteľa, ktoré sa na účely uznášaniaschopnosti 
Schôdze nezapočítavajú. Na Schôdzi pred jej začatím poskytne zvolávateľ informáciu o počte 



Dlhopisov, ohľadom ktorých sú Osoby oprávnené k účasti na Schôdzi v súlade s týmito 
Emisnými podmienkami zúčastniť sa Schôdze a hlasovať na nej.  

(b) Predseda Schôdze 

Schôdzi predsedá Administrátor alebo ním určená osoba, dokiaľ Schôdza nerozhodne o inej 
osobe predsedu Schôdze ( alej len Predseda Schôdze). Voľba Predsedu Schôdze musí byť 
prvým bodom programu Schôdze. Ak nie je voľba Predsedu Schôdze voleného Schôdzou 
úspešná, Schôdzi až do konca predsedá Administrátor, resp. ním určená osoba. 

(c) Rozhodovanie Schôdze 

Schôdza je oprávnená rozhodovať len o návrhoch uznesení pokiaľ spadajú do rozhodovacej 
pôsobnosti Schôdze. Schôdza nemá právomoc rozhodovať o zmenách údajov, ktoré sú 
náležitosťami Emisných podmienok v zmysle § 3 ods. 3 Zákona o dlhopisoch. Schôdza 
rozhoduje len o návrhoch uznesení uvedených v oznámení o jej zvolaní. Záležitosti, ktoré 
neboli zaradené na navrhovaný program Schôdze ani neboli uvedené v oznámení o jej zvolaní 
možno rozhodnúť iba ak s prerokovaním týchto bodov súhlasia všetky prítomné Osoby 
oprávnené k účasti na Schôdzi, ktoré sú oprávnené na tejto Schôdzi hlasovať a ak zároveň 
súvisia s niektorým z bodov uvedených v oznámení o zvolaní Schôdze. Schôdza má právomoc 
rozhodnúť s účinkami záväznými pre Emitenta iba: 

(i) o uplatnení práva požadovať predčasnú splatnosť Menovitej hodnoty Dlhopisov a
vyplatení pomernej časti úrokového výnosu ku Dňu predčasnej splatnosti Dlhopisov 
v Prípade neplnenia záväzkov ak tento pretrváva v čase rozhodovania Schôdze; 
prijatím takéhoto rozhodnutia všetci Majitelia Dlhopisov uplatňujú právo požadovať 
predčasnú splatnosť Menovitej hodnoty Dlhopisov a vyplatenie pomernej časti 
úrokového výnosu ku Dňu predčasnej splatnosti Dlhopisov; 

(ii) o dodatočnej lehote na splnenie povinnosti Emitenta z Dlhopisov alebo v súvislosti s
Dlhopismi s výnimkou (I) povinnosti zaplatiť Menovitú hodnotu Dlhopisov alebo 
úrokové výnosy z Dlhopisov a (II) iných povinností, ak tým dôjde k zmene 
náležitostí Emisných podmienok v zmysle § 3 ods. 3 Zákona o dlhopisoch, pričom ak 
Emitent povinnosť nesplní v tejto dodatočnej lehote, pôjde o nový Prípad neplnenia 
záväzkov; a 

(iii) o výkone Zabezpečenia Nehnuteľnosťami pričom o takomto výkone Schôdza môže
(ale nemusí) rozhodnúť po prijatí uznesenia podľa bodu (i) vyššie. 

Schôdza o predložených návrhoch rozhoduje formou uznesenia. Na prijatie uznesenia 
postačuje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi. 

O každej veci predloženej Schôdzi na rozhodovanie sa rozhoduje tak, že po tom ako Predseda 
Schôdze oznámi znenie navrhovaného uznesenia, každá z Osôb oprávnených k účasti na 
Schôdzi po výzve Predsedu Schôdze vyhlási, či (A) je za prijatie navrhovaného uznesenia, (B) 
je proti prijatiu navrhovaného uznesenia, alebo (C) sa zdržiava hlasovania, pričom každé 
takéto vyhlásenie bude zaznamenané prítomným notárom. Po ukončení hlasovania všetkých 
Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi vyššie uvedeným spôsobom a po tom, ako sa 
vyhodnotia jeho výsledky Predseda Schôdze po dohode s prítomným notárom oznámi 
Osobám oprávneným k účasti na Schôdzi, či sa navrhované uznesenie prijalo alebo neprijalo 
potrebným počtom Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi, pričom takéto vyhlásenie spolu so 
záznamom prítomného notára o výsledku hlasovania bude nezvratným a konečným dôkazom 
o výsledku hlasovania.



 

 

Akékoľvek riadne prijaté uznesenie je záväzné pre Emitenta a všetkých Majiteľov Dlhopisov 
bez ohľadu na to, či sa Schôdze zúčastnili a či hlasovali alebo nehlasovali za uznesenie na 
Schôdzi. 

(d) Odloženie Schôdze  

Predseda Schôdze je povinný rozpustiť Schôdzu, ak riadne zvolaná Schôdza nie je 
uznášaniaschopná v súlade s ustanovením bodu 19.5(a) uplynutím 60 (slovom šesťdesiat) 
minút po čase určenom pre začiatok konania Schôdze. Emitent je v takom prípade povinný 
zvolať náhradnú Schôdzu tak, aby sa konala do 14 (slovom štrnástich) dní odo dňa, na ktorý 
bola pôvodná Schôdza zvolaná. Konanie náhradnej Schôdze sa oznámi spôsobom uvedeným v 
bode 19.3. Nová Schôdza sa uznáša a rozhoduje za rovnakých podmienok a rovnakým 
spôsobom ako rozpustená Schôdza. 

(e) Zápisnica z rokovania Schôdze 

Priebeh konania každej Schôdze (vrátane, ale bez obmedzenia, (A) programu rokovania 
Schôdze, (B) jednotlivých uznesení, ktoré Schôdza prijala, a (C) výsledkov hlasovania 
Schôdze k jednotlivým uzneseniam) bude zaznamenaný v notárskej zápisnici vyhotovenej na 
Schôdzi, pričom jeden odpis bude vyhotovený pre Emitenta a jeden pre Administrátora, 
prítomným notárom. Zápisnice, ktoré budú náležite uschované u Emitenta a Administrátora, 
budú nevyvrátiteľným dôkazom o skutočnostiach v takýchto zápisniciach obsiahnutých a 
pokiaľ sa nepreukáže opak, budú preukazovať skutočnosť, že sa každá Schôdza, ktorej 
priebeh bude v zápisnici zaznamenaný, náležite zvolala a/alebo konala a že všetky uznesenia 
takej Schôdze boli prijaté za dodržania všetkých podmienok a náležitostí na ich prijatie v 
súlade s týmito Emisnými podmienkami. Emitent je povinný zápisnicu zverejniť do 14 
(slovom štrnástich) dní odo dňa jej vyhotovenia. Zápisnica zo Schôdze bude k dispozícii k 
nahliadnutiu Majiteľom Dlhopisov v obvyklej pracovnej dobe v Určenej prevádzkarni 
Administrátora. 

20. OZNÁMENIA 

Akékoľvek oznámenie, zverejnenie alebo komunikácia zo strany Emitenta alebo Ručiteľa adresované 
Majiteľom Dlhopisov v súvislosti s Dlhopismi budú uverejnené na webovom sídle Emitenta: 
www.hbreavis.com/hbreavisfinancesk ( alej len Webové sídlo Emitenta) alebo v periodickej tlači v 
Slovenskej republike s celoštátnou pôsobnosťou, podľa rozhodnutia Emitenta, alebo Administrátora, ak 
uverejnenie zabezpečuje Administrátor. Ak právne predpisy alebo tieto Emisné podmienky požadujú aj 
uverejnenie iným spôsobom, bude takéto oznámenie považované za platne uverejnené jeho 
uverejnením predpísaným spôsobom. Ak bude niektoré oznámenie uverejňované viacerými spôsobmi, 
bude sa za dátum takéhoto oznámenia považovať dátum jeho prvého uverejnenia. Dátum uverejnenia 
sa zároveň považuje za deň doručenia oznámenia Majiteľom Dlhopisov.  

Emitent je povinný robiť všetky oznámenia a zverejnenia v súvislosti s Dlhopismi v slovenskom 
jazyku alebo, podľa rozhodnutia Emitenta a ak to vzhľadom na charakter oznámenia alebo zverejnenia 
pripúšťajú právne predpisy, len v anglickom jazyku. 

Akékoľvek oznámenie Emitentovi podľa týchto Emisných podmienok musí byť doručené v písomnej 
forme na nasledovnú adresu: 

HB REAVIS Finance SK s. r. o. 
Karadžičova 12 
Bratislava 821 08  
Slovenská republika 

http://www.hbreavis.com/hbreavisfinancesk


alebo na takú inú adresu, ktorá bude Majiteľom Dlhopisov oznámená spôsobom uvedeným v tomto 
odseku. 

21. ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVANIE SPOROV

Práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov sa budú riadiť a interpretovať v súlade s právnymi 
predpismi Slovenskej republiky.  

Tieto Emisné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. 

Všetky prípadné spory medzi Emitentom a Majiteľmi Dlhopisov, ktoré vzniknú na základe alebo v 
súvislosti s Dlhopismi, budú s konečnou platnosťou riešené príslušnými súdmi v Slovenskej republike. 


