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NZ 306/2020

Stejnopis

Notářský zápis
sepsaný mnou, JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, na místě
samém v bytě na adrese Praha 1, Nové Město, Jungmannova 25/13, dne desátého srpna roku
dva tisíce dvacet (10. srpna 2020). -------------------------------------------------------------------

Na pozvání jednatele společnosti SaP Group One s.r.o., se sídlem Myslíkova 174/23, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČO 084 30 829, spisová značka C 318918 vedená u Městského
soudu v Praze, jsem se výše uvedeného roku, měsíce a dne v 17,00 hodin dostavila do bytu
č. 19 v šestém patře budovy na adrese Praha 1, Nové Město, Jungmannova 25/13, abych se
zúčastnila schůze vlastníků dluhopisů společnosti SaP Group One s.r.o., se sídlem
Myslíkova 174/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 084 30 829, spisová značka C 318918
vedená u Městského soudu v Praze, (dále též jen „SaP Group One s.r.o.“ nebo jen
„emitent“ nebo též jen „Společnost“). -------------------------------------------------------------O průběhu skutkového děje – schůze vlastníků dluhopisů společnosti SaP Group One
s.r.o., a to dluhopisů s názvem Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022, tj. dluhopisů
s pevným úrokovým výnosem, datum konečné splatnosti: 20. prosince 2022 (dvacátého
prosince roku dva tisíce dvacet dva), datum emise: 20. září 2019, o jmenovité hodnotě
50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých), vydaných jako listinné cenné papíry na řad,
číselné označení 001 – 165, (dále též jen „Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022“),
ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
v platném znění, (dále v textu notářského zápisu též jen „Notářský řád“), podávám toto: -

osvědčení----------------------------------------

-----------------------------------------

Schůzi vlastníků dluhopisů zahájil v 17,15 hodin Ing. Pavel Prachař. Přivítal přítomné a
konstatoval, že byl emitentem jmenován předsedou schůze a bude o průběhu schůze též
pořizovat zápis. ----------------------------------------------------------------------------------------Ing. Pavel Prachař dále uvedl, že schůze vlastníků dluhopisů společnosti SaP Group One
s.r.o. Dluhopisů APARTMÁNY PRAHA 1 2022 byla svolána oznámením uveřejněným dne
9. července 2020 (devátého července roku dva tisíce dvacet) na serveru dluhopisy.cz, (dále
též jen „Oznámení“), a dále, že oznámení bylo všem vlastníkům dluhopisů zasláno
prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené v seznamu vlastníků
dluhopisů. (Kopie oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů společnosti SaP Group
One s.r.o. tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu, doklad o uveřejnění oznámení
na webových stránkách tvoří přílohu číslo dvě tohoto notářského zápisu a doklad o
rozeslání oznámení na e-mailové adresy vlastníků dluhopisů tvoří přílohu číslo tři tohoto
notářského zápisu). -------------------------------------------------------------------------------------

strana druhá
Dále Ing. Pavel Prachař konstatoval, že celková jmenovitá hodnota dluhopisů Dluhopis
APARTMÁNY PRAHA 1 2022 vydaných k rozhodnému dni a ke dni konání schůze
vlastníků dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022 činí 8.250.000,-- Kč
(osm milionů dvě stě padesát tisíc korun českých), což představuje 165 (jedno sto šedesát
pět) kusů dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022 o jmenovité hodnotě
50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých). K hlasování na schůzi je oprávněno všech 165
(jedno sto šedesát pět) kusů dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022, které
představují 8.250.000 (osm milionů dvě stě padesát tisíc) hlasů. Žádné dluhopisy Dluhopis
APARTMÁNY PRAHA 1 2022 nebyly splaceny předčasně, zrušeny a žádné nejsou
ve vlastnictví emitenta. -------------------------------------------------------------------------------Poté přečetl Ing. Pavel Prachař výsledky prezence a konstatoval, že je přítomno buď osobně
nebo prostřednictvím prostředku elektronické komunikace, a to aplikace Skype v souladu
s emisními podmínkami, 6 (šest) vlastníků dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1
2022, kteří dle výpisu ze seznamu vlastníků dluhopisů k rozhodnému dni, tj. ke dni 3. srpna
2020 (třetího srpna roku dva tisíce dvacet) vlastní 25 (dvacet pět) kusů dluhopisů Dluhopis
APARTMÁNY PRAHA 1 2022, tj. dluhopisy o jmenovité hodnotě celkem 1.250.000,-- Kč
(jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých), což představuje 15 % (patnáct procent)
nesplacených dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022, disponující 1.250.000
(jedním milionem dvě stě padesáti tisíci) hlasy. ---------------------------------------------------Ing. Pavel Prachař dále konstatoval, že schůze vlastníků dluhopisů společnosti SaP
Group One s.r.o. Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022 není usnášeníschopná,
vzhledem k tomu, že nejsou přítomni vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota
představuje více než 30 % (třicet procent) celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud
nesplacených či nezrušených dluhopisů. -----------------------------------------------------------Ing. Pavel Prachař konstatoval, že v souladu se zákonem a emisními podmínkami byla na
stejný termín svolána náhradní schůze vlastníků dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY
PRAHA 1 2022. Ing. Pavel Prachař zahájil v 17,20 hodin náhradní schůzi a prohlásil, že byl
emitentem jmenován předsedou schůze a bude o průběhu schůze též pořizovat zápis. Ing.
Pavel Prachař konstatoval, že náhradní schůze je usnášeníschopná bez ohledu na podmínky
usnášeníschopnosti uvedené v emisních podmínkách. -------------------------------------------Poté přečetl Ing. Pavel Prachař výsledky prezence a konstatoval, že na náhradní schůzi je
přítomno 6 (šest) vlastníků dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022, kteří dle
výpisu ze seznamu vlastníků dluhopisů k rozhodnému dni, tj. ke dni 3. srpna 2020 (třetího
srpna roku dva tisíce dvacet) vlastní 25 (dvacet pět) kusů dluhopisů Dluhopis
APARTMÁNY PRAHA 1 2022, tj. dluhopisy o jmenovité hodnotě celkem 1.250.000,-- Kč
(jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých), což představuje 15 % (patnáct procent)
nesplacené části dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022 (Výpis ze seznamu
vlastníků dluhopisů k rozhodnému dni a protokol o výsledcích prezence tvoří přílohu číslo
čtyři tohoto notářského zápisu.) ---------------------------------------------------------------------Ing. Pavel Prachař dále prohlásil, že náhradní schůze vlastníků dluhopisů společnosti
SaP Group One s.r.o. Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022 je usnášeníschopná. --

strana třetí
Ing. Pavel Prachař seznámil přítomné s plánem na vydání dluhopisů a financování
investičních záměrů Společnosti – koupě bytů za účelem krátkodobého pronájmu
prostřednictvím Airbnb. Dále prohlásil, že za účelem zajištění dluhopisů podepsal mimo
jiné ručitelské prohlášení, dle kterého za splacení dluhopisů ručí celým svým majetkem.
Poté konstatoval, že emitent je připraven vyplatit vlastníky dluhopisů, kteří požádají o jejich
odkup. Ing. Pavel Prachař konstatoval, že vlastní mimo jiné byt v Soukenické ulici, byt
v Myslíkově ulici a byt v Jungmannově ulici. Před koronavirovou krizí bylo vytížení
maximální 90-100 % (devadesát až jedno sto procent), přičemž byt v Myslíkově generoval
obrat asi 1.100.000,-- Kč (jeden milion jedno sto tisíc korun českých), za nově
zrekonstruovaný byt 4kk v Jungmannově bude možno požadovat až 10.000,-- Kč (deset tisíc
korun českých) za noc. Dále konstatoval, že v bytě 4kk v Soukenické ulici bude probíhat
rekonstrukce, která bude trvat asi tři měsíce, a předpokládá, že následně bude byt generovat
obdobné výnosy jako byt v Jungmannově ulici. Během koronavirové krize obsazenost bytů
poklesla a byl realizován především servis bytů. Ing. Pavel Prachař prohlásil, že u bytů,
které jsou pronajaté, byly v době krize minimalizovány náklady, zejména smluveno
neplacení nájemného po dobu nevytíženosti. Dle prohlášení Ing. Pavla Prachaře krize
skončila v půlce června, od té doby jsou byty opět vytížené na 90-95 % (devadesát až
devadesát pět procent), nicméně jsou ceny na úrovni 60 % (šedesáti procent) cen před krizí.
Ing. Pavel Prachař konstatoval, že jedná o investování aktivit Společnosti prostřednictvím
úvěru se společností Komerční banka, a.s. a je jeho dlouhodobým záměrem je eliminovat
financování prostřednictvím dluhopisů, resp. snížit počet dluhopisů. Dále uvedl, že z tohoto
důvodu je třeba vyloučit byt v Myslíkově ulici ze zajištění dluhopisů, protože jej požaduje
společnost Komerční banka, a.s. pro zajištění úvěru. Ing. Pavel Prachař prohlásil, že nabídka
úvěru ve výši 8.750.000,-- Kč (osm milionů sedm set padesát tisíc korun českých)
od společnosti Komerční banka, a.s. je s 3% (tří procentním) úrokem, což představuje
významné snížení nákladů. ---------------------------------------------------------------------------V 17,37 hodin Ing. Pavel Prachař konstatoval, že se připojil prostřednictvím aplikace Skype
agent pro zajištění – společnost Zajišťovací agent pro dluhopisy s.r.o., se sídlem
Dolnokrčská 1966/54, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 078 87 591, spisová značka C 309158
vedená u Městského soudu v Praze, zastoupená jednatelem panem Ondřejem Markem. ---Ing. Pavel Prachař zopakoval, že on i jeho manželka ručí za závazky z dluhopisů v plné výši
jako fyzické osoby. Dále Ing. Pavel Prachař konstatoval, že celkem má projekt 44 (čtyřicet
čtyři) investorů – vlastníků dluhopisů. Ing. Pavel Prachař prohlásil, že s investory, kteří
vlastní největší počet dluhopisů, byla změna probrána předem telefonicky. Dále
konstatoval, že pokud někdo z vlastníků bude chtít dluhopis prodat, je připraven jej
odkoupit. Dále Ing. Pavel Prachař prohlásil, že vlastník dluhopisů, který není na schůzi
přítomen nebo bude hlasovat proti navrhovaným usnesením může do 30 (třiceti) dnů
požádat o odkoupení dluhopisu a emitent je povinen dluhopisy odkoupit. -------------------Poté Ing. Pavel Prachař dal prostor přítomným vlastníkům dluhopisů k dotazům a vyjádření
k navrhovaným bodům schůze. Proběhla krátká diskuze o případném odkoupení dluhopisů
bez ohledu na to, jak budou vlastníci na schůzi hlasovat. Ing. Pavel Prachař prohlásil, že se
bude snažit počet dluhopisů snížit a vyplatit při financování ze strany banky všechny, kteří
o to projeví zájem. Dále byl vznesen dotaz, zda mohou být vlastníci informováni anonymně,
bez poskytování osobních údajů, o dluhovém zatížení a počtu odkoupených dluhopisů. Ing.
Pavel Prachař prohlásil, že je možné informace získat. -------------------------------------------

strana čtvrtá
V 18,02 hodin se ujal slova zástupce agenta pro zajištění pan Ondřej Marek, který ocenil
transparentní komunikaci ze strany emitenta, a zdůraznil, že v případě odsouhlasení
emitentem navrhovaných změn se fakticky zhorší pozice vlastníků dluhopisů, protože
případné uspokojení jejich pohledávek bude zdlouhavější. Pan Ondřej Marek objasnil
přítomným, že pokud je pohledávka zajištěna zástavou, významně se zrychlí zpeněžení
majetku a splacení pohledávek než u nezajištěných pohledávek, kdy je proces složitější, a
to i přesto, že dlužník vlastní hodnotný majetek. Dále pan Ondřej Marek prohlásil, že
odstraněním zástavy skončí role agenta pro zajištění. Dále upozornil přítomné vlastníky, že
je možné hlasovat o jmenování společného zástupce vlastníků dle ustanovení článku 13.3.3.
emisních podmínek, kdy nabídl tuto službu pro vlastníky dluhopisů, jejichž práva by tak
dále mohl hájit. Přítomní vlastníci prohlásili, že zatím nevyužijí nabídky. --------------------Ing. Pavel Prachař konstatoval, že vlastníci dluhopisů obdrželi e-mailem program jednání
schůze, jenž obsahuje navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům programu. Ing. Pavel
Prachař dále uvedl, že hlasování bude probíhat aklamací. V 18,11 hodin Ing. Pavel Prachař
zahájil hlasování o navrhovaných usneseních. ----------------------------------------------------Nejprve Ing. Pavel Prachař nechal hlasovat o usnesení k prvnímu bodu programu jednání
„Ukončení činnosti Agenta pro zajištění“ a přednesl návrh usnesení v tomto znění: --------„Schůze vlastníků Dluhopisů souhlasí s ukončením činnosti Agenta pro zajištění
(odvoláním) bez jeho náhrady.“ ---------------------------------------------------------------------Po provedeném hlasování Ing. Pavel Prachař konstatoval, že pro návrh usnesení
v předloženém znění hlasovalo 100 % (jedno sto procent) přítomných vlastníků dluhopisů
Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022, usnesení tedy bylo schváleno. ------------------Na schůzi vlastníků dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022 jmenovitě
hlasovali pro přijetí usnesení v předloženém znění: ------------------------------------------- Jan Pokorný, datum narození 20. srpna 1978, bydliště Kunžak 254, jako vlastník
5 (pěti) kusů dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022, pořadových
čísel 049-050 a 122-124, --------------------------------------------------------------------- Pavel Něnička, datum narození 7. prosince 1943, bydliště Havířov, Šeříkova 10,
jako vlastník 3 (tří) kusů dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022,
pořadových čísel 095-096 a 151, ------------------------------------------------------------ Petr Bohunek, datum narození 9. července 1954, bydliště Praha 4, Růženínská 910,
jako vlastník 6 (šesti) kusů dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022,
pořadových čísel 055-057 a 139-141, ------------------------------------------------------- Radka Gryčová, datum narození 20. dubna 1972, bydliště Žďár nad Sázavou, Vatín
31, jako vlastník 1 (jednoho) kusu dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA
1 2022, pořadového čísla 035, --------------------------------------------------------------- Josef Svoboda, datum narození 5. února 1943, bydliště Žďár nad Sázavou,
Nerudova 2117, jako vlastník 8 (osmi) kusů dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY
PRAHA 1 2022, pořadových čísel 041-046 a 064-065, --------------------------------- Simona Prachařová, datum narození 12. dubna 1989, bydliště Tábor, K Potoku
3066, jako vlastník 2 (dvou) kusů dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA
1 2022, pořadových čísel 015 a 097. --------------------------------------------------------

strana pátá
Nato přistoupil Ing. Pavel Prachař ke druhému bodu programu jednání „Emitentem
navrhované změny Emisních podmínek“ a konstatoval, že navrhované změny k uvedenému
bodu jsou obsaženy v předloženém Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů
Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022 tedy takto: ------------------------------------------„Emitentem navrhovaná změna znění čl. 1 Emisních podmínek: -------------------------a) Čl. 1 Emisních podmínek se v položkách: ------------------------------------------------„Předpokládaný objem
13.500.000,- Kč (třináct milionů pět set tisíc korun
Emise, I. tranše:
českých) ----------------------------------------------------Maximální objem Emise
19.500.000,- Kč (devatenáct milionů pět set tisíc
včetně II. tranše:
korun českých) --------------------------------------------Maximální objem Emise
---------------------------------------------------------------při emisi dalších tranší:
25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých)“
mění tak, že: --------------------------------------------------------------------------------------------„Předpokládaný objem
[●] ----------------------------------------------------------Emise, I. tranše:
Maximální objem Emise
[●] ----------------------------------------------------------včetně II. tranše:
Maximální objem Emise
[●]“---------------------------------------------------------při emisi dalších tranší:
----------------------------------------------------------- [●] Přesná hodnota bude do Emisních podmínek doplněna do 60 (šedesáti)
dnů ode dne konání schůze tak, aby odpovídala výši jmenovité hodnoty
skutečně upsaných Dluhopisů. --------------------------------------------------------b) Z čl. 1 Emisních podmínek se vypouští ustanovení: -----------------------------------„Agent pro zajištění:
Zajišťovací agent pro dluhopisy s.r.o., IČ 078 87 591,
se sídlem Dolnokrčská 1966/54, Krč, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, sp. zn. C 309158. Zajišťovací agent
pro dluhopisy s.r.o. vykonává činnost agenta pro
zajištění dle §20 a §20a Zákona o dluhopisech.“ ----c) Z čl. 1 Emisních podmínek se vypouští ustanovení: -----------------------------------„Nemovitosti:
Nemovitosti Emitenta pro účely zajištění: -------------Byt č. 174/111 vč. podílu o velikosti 10611/165667 na
společných součástech domu a pozemku na adrese
Myslíkova 174/23, Praha 1, zapsaný na LV 1754, k.ú.
Nové město, Obec Praha (dále jen „Myslíkova“)---Odhadovaná hodnota nemovitosti Myslíkova je dle
aplikace Cenovamapa.org a CeMap.cz ve výši
12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých). ---Případně další dodatečně identifikované nemovitosti
k zajištění II. či další tranše Dluhopisů (dále jen
„Dodatečné zajištění“). Myslíkova a Dodatečné
zajištění společně „Nemovitosti“.“----------------------

strana šestá
Emitentem navrhovaná změna znění čl. 4 odst. 4.4 Emisních podmínek: ----------------a) Čl. 4 odst. 4.4 Emisních podmínek se v položce: ----------------------------------------„Emitent může k Datu emise nebo v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty
vydat Dluhopisy ve větším objemu, než byl Předpokládaný objem Emise (I. tranše), a to až
do výše: -------------------------------------------------------------------------------------------------•
Maximálního objemu II. tranše Emise za podmínky dodání Dodatečného zajištění
(další zástavy na nemovitosti ve prospěch Agenta pro zajištění) v hodnotě minimálně
3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých). -----------------------------------------------•
Maximálního objemu Emise za podmínky dodání Dodatečného zajištění (další
zástavy/zástav na nemovitosti ve prospěch Agenta pro zajištění) v dostatečné
hodnotě akceptované Agentem pro zajištění.;“ -------------------------------------------mění tak, že nově zní: ---------------------------------------------------------------------------------„Emitent může k Datu emise nebo v průběhu Emisní lhůty, resp. Dodatečné emisní lhůty
vydat Dluhopisy ve větším objemu, než byl Předpokládaný objem Emise, a to až do výše
Maximálního objemu Emise uvedeného v čl. 1 těchto Emisních podmínek.“ --------------Emitentem navrhovaná změna znění č. 5 Emisních podmínek -----------------------------a) Čl. 5 Emisních podmínek se v položce: --------------------------------------------------„Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta,
zajištěné zástavním právem k Nemovitostem ve prospěch Agenta pro zajištění, které jsou a
budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak
i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným
závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní
ustanovení právních předpisů nebo smlouva mezi Emitentem a třetí osobou.“ ---------------mění tak, že nově zní: ---------------------------------------------------------------------------------„Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které
jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou
navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím
nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u
nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů nebo smlouva mezi Emitentem
a třetí osobou.“ ----------------------------------------------------------------------------------------Emitentem navrhovaná změna znění č. 6 Emisních podmínek -----------------------------a) Čl. 6 Emisních podmínek se v názvu: -----------------------------------------------------„6.
ZAJIŠTĚNÍ DLUHOPISŮ, RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ, AGENT PRO
ZAJIŠTĚNÍ,“ -------------------------------------------------------------------------------------------mění tak, že nově zní: ---------------------------------------------------------------------------------„6.
ZARUČENÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ“ ----------------------------------------------------b) Čl. 6 odst. 6.1 Emisních podmínek se v názvu: ------------------------------------------„6.
ZAJIŠTĚNÍ DLUHOPISŮ“ -----------------------------------------------------------------mění tak, že nově zní: ---------------------------------------------------------------------------------„6.
ZARUČENÍ DLUHOPISŮ“ ---------------------------------------------------------------c) Z čl. 6 odst. 6.1 Emisních podmínek se vypouští bod 6.1.2 a věta následující: ------„6.1.2 Zajištění ve prospěch Agenta pro zajištění -------------------------------------------------

strana sedmá
Po Datu emise budou závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů v souladu s článkem 6.5
těchto Emisních podmínek zajištěny ve prospěch Agenta pro zajištění a jeho prostřednictvím
pro ostatní Vlastníky dluhopisů zástavním právem k Nemovitostem, zřízením zákazu zcizení
a zatížení Nemovitostí (dále jen „Zajištění“). -----------------------------------------------------Emitent zajistí, aby se Agent pro zajištění stal zástavním věřitelem u Nemovitostí do 3 (tří)
měsíců od Data emise a ukončení úpisu Dluhopisů.“ --------------------------------------------d) Z čl. 6 Emisních podmínek se vypouští odstavce 6.2 až 6.8 ----------------------------e) Čl. 6 Emisních podmínek se z původní odstavec 6.9 mění na odstavec 6.2 a vypouští
se z něj písmeno c): --------------------------------------------------------------------------„c)
celkové zadlužení Emitenta nepřesáhne 163 % (jedno sto šedesát tři procenta)
hodnoty (LTV bude rovno, nebo větší než 60 % /šedesát procent/) Nemovitostí v zástavě
Agenta pro zajištění.“ ---------------------------------------------------------------------------------Emitentem navrhovaná změna znění čl. 10 odst. 10.3 Emisních podmínek --------------a) Čl. 10 odst. 10.3. Emisních podmínek se v bodě 10.3.1 písm. (a): --------------------„(a) poruší kterýkoli svůj závazek či prohlášení z čl. 6.1 až 6.9 Emisních podmínek a do
30 (třiceti) dnů od chvíle, kdy bude tato informace zjištěna kterýmkoliv Vlastníkem
dluhopisů či Agentem pro zajištění, nesvolá Schůzi, jejímž programem bude dohoda s
Vlastníky dluhopisů na dalším postupu, nebo“ ----------------------------------------------------mění tak, že nově zní: ---------------------------------------------------------------------------------„(a) poruší kterýkoli svůj závazek či prohlášení z čl. 6.1 a 6.2 Emisních podmínek a do
30 (třiceti) dnů od chvíle, kdy bude tato informace zjištěna kterýmkoliv Vlastníkem
dluhopisů nesvolá Schůzi, jejímž programem bude dohoda s Vlastníky dluhopisů na
dalším postupu, nebo“ ---------------------------------------------------------------------------------

Následně nechal Ing. Pavel Prachař přítomné vlastníky dluhopisů, aby hlasovali o návrhu
usnesení k bodu druhému ve znění: -----------------------------------------------------------------„Schůze vlastníků Dluhopisů souhlasí s Emitentem navrhovanými změnami Emisních
podmínek a s novým zněním.“ -----------------------------------------------------------------------Po provedeném hlasování Ing. Pavel Prachař konstatoval, že pro návrh usnesení
v předloženém znění hlasovalo 100 % (jedno sto procent) přítomných vlastníků dluhopisů
Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022, usnesení tedy bylo schváleno. ------------------Na schůzi vlastníků dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022 jmenovitě
hlasovali pro přijetí usnesení v předloženém znění: ------------------------------------------- Jan Pokorný, datum narození 20. srpna 1978, bydliště Kunžak 254, jako vlastník
5 (pěti) kusů dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022, pořadových
čísel 049-050 a 122-124, --------------------------------------------------------------------- Pavel Něnička, datum narození 7. prosince 1943, bydliště Havířov, Šeříkova 10,
jako vlastník 3 (tří) kusů dluhopisů Dluhopis APARTMÁNY PRAHA 1 2022,
pořadových čísel 095-096 a 151, ------------------------------------------------------------

