Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů ze dne 11.3. 2021
V souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších
předpisů, a na základě emisních podmínek zveřejněných na stránkách
Emitenta https://liperas.cz („Emisní podmínky“) svolává schůzi vlastníků dluhopisů (dále jen
„Schůze“).
Místo konání Schůze:

na adrese Soukenická 877/9, Ostrava, 702 00 Ostrava–Moravská
Ostrava

Datum a čas konání Schůze: 26. 3. 2021 v 13.00 hodin
Rozhodný den:

26. 3. 2021

Důvod konání schůze:
Schválení změny Emisních podmínek
Program jednání schůze:
1. Zahájení, informace o počtu dluhopisů, kontrola účasti, vysvětlení důvodů pro svolání schůze a
změnu emisních podmínek
2. Hlasování o návrhu změny Emisních podmínek
3. Závěr
Informace pro vlastníky dluhopisů:
Prezence vlastníků dluhopisů bude zahájena v 12.30 hodin. Při prezenci se vlastníci dluhopisů –
fyzické osoby prokážou platným občanským průkazem. Osoby jednající za právnickou osobu navíc
odevzdají originál či úředně ověřenou kopii dokladu osvědčujícího jejich oprávnění za právnickou
osobu jednat, nevyplývá-li toto oprávnění přímo z obchodního rejstříku. Zástupci vlastníků
dluhopisů navíc odevzdají originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci, ze které vyplývá
jejich oprávnění zastupovat na Schůzi příslušného vlastníka dluhopisu. Vzorovou plnou moc je
možno stáhnout z webu https://liperas.cz.
Navrhované usnesení k bodu 2:
Vlastníci výše uvedených Dluhopisů souhlasí s následující změnou emisních podmínek Dluhopisů:

v článku 1 emisních podmínek (Náležitosti Dluhopisu) se definice pojmu „Data splatnosti Dluhopisu
a výnosu z něho: 2 roky, tj. 24.4.2019“ resp. 3 roky tj. 24.4. 2020 mění tak, že zní následovně:
„Data splatnosti Dluhopisu a výnosu z něho: se mění na datum 24.4.2022“
v článku 1 emisních podmínek (Náležitosti Dluhopisu) se definice pojmu „Splatnost úroku
z Dluhopisu: Dvakrát ročně, 24.10.2017, 24.4.2018, 24.10.2018, 24.4.2019“ resp. 24.4.2020 mění
tak, že zní následovně:
„Splatnost úroku z Dluhopisu: 24.10.2017, 24.4.2018, 24.10.2018, 24.4.2022“
v článku 7 emisních podmínek (Výpočet výnosu Dluhopisu) se věta „Úroky budou vypláceny dvakrát
ročně k 24.10.2017, 24.4.2018, 24.10.2018, 24.4.2019 resp. 24.4.2020 zpětně, a to v souladu
s těmito Emisními podmínkami.“ nahrazuje novým zněním:
„Úroky budou vypláceny k 24.10.2017, 24.4.2018, 24.10.2018, 24.4.2022 zpětně, a to v souladu
s těmito Emisními podmínkami.“
v článku 10 emisních podmínek (Schůze Vlastníků dluhopisů – Osoby oprávněné účastnit se schůze a
hlasovat v ní) se věta „Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník
dluhopisu, který je k rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů zapsán v seznamu
Vlastníků vedeném Emitentem (den konání schůze je nazýván jako „Rozhodný den pro účast na
schůzi“)“ nahrazuje novým zněním:
„Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník dluhopisu, který je k rozhodnému dni
pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů zapsán v seznamu Vlastníků vedeném Emitentem, kdy
rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je den, který předchází konání Schůze o 7
(sedm) kalendářních dnů „Rozhodný den pro účast na schůzi “.

