Oznámení o předčasném splacení dluhopisů

obch. společnosti RESPILON Group s.r.o., IČ: 292 45 770, se sídlem Jaselská 197/14, Veveří,
602 00 Brno, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp.zn. C 117618, společnost zastupuje p. Roman Zima, jednatel
1. Společnost RESPILON Group s.r.o. je emitentem (dále jen Emitent) dluhopisů podle zákona
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a podle Emisních podmínek
dluhopisů - Dluhopis České nanovlákno II. Emisní podmínky jsou přílohou tohoto zápisu (dále
jen Emisní podmínky).
2. Základní ustanovení o emisi dluhopisů (dále jen Dluhopisy):
Emisní podmínky Dluhopisů byly vyhotoveny v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o
dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Emitent:

RESPILON Group s.r.o., IČ: 292 45 770, se sídlem Jaselská
197/14, Veveří, 602 00 Brno

Název Dluhopisů:

České nanovlákno II

Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)
Forma Dluhopisů:

Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů:

Listinné cenné papíry

Datum emise:

15. 2. 2020

Číslování Dluhopisů:

001 až 490

Den vzniku nároku na výplatu
výnosu:

Měsíčně vždy k 15. kalendářnímu dni každého měsíce až do
splatnosti

Rozhodný den pro výplatu
výnosu:

Vždy k 5. kalendářnímu dni v měsíci

Den předčasné splatnosti:

K termínu splatnosti výnosu

Určená provozovna:

Jaselská 14, 602 00 Brno
e-mail.: r.zima@respilon.com
tel.:+420 604 722 135

Webové stránky:

www.respilon.com

3. Vlastnické právo k Dluhopisům:
Vlastníkem Dluhopisu (dále jen Vlastník) je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastníků
Dluhopisů vedeném Emitentem. Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené
Emitentovi na adresu Určené provozovny nestanoví jinak, pokládá Emitent každého Vlastníka
Dluhopisu za jejich oprávněného Vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu
s emisními podmínkami. Osoby, které jsou Vlastníky Dluhopisu a které nejsou z jakýchkoli
důvodů zapsány v seznamu Vlastníků, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí
vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení
doručeného do Určené provozovny. Změny na straně Vlastníka Dluhopisů musí být Emitentovi
oznámeny do 10 pracovních dnů od jejich vzniku. Změna musí být oznámena písemně,
výhradně na formuláři Emitenta, který je k dispozici na Určené provozovně. Změny kontaktů
mohou být Emitentovi oznámeny písemně nebo elektronickou poštou bez ověření podpisu.
Oznámení o změně Vlastníka Dluhopisu a změně čísla bankovního účtu Vlastníka Dluhopisu
určeného pro výplatu Výnosu a jmenovité hodnoty Dluhopisu musí být opatřeno úředně
ověřeným podpisem.
Oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů, jsou osoby,
které budou evidovány jako Vlastníci Dluhopisů v seznamu Vlastníků ke konci Rozhodného
dne pro výplatu výnosu.
Oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, které
budou evidovány jako Vlastníci Dluhopisů v seznamu Vlastníků ke konci Rozhodného dne pro
splacení jmenovité hodnoty nebo Dne předčasné splatnosti.
4. Ostatní:
Emitent má právo rozhodnout o předčasné splatnosti Dluhopisů dle čl. 10.1. Emisních
podmínek a splatit vydané Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti.

Emitent má právo předčasně splatit Dluhopisy k jím určenému dni, a to po splnění podmínky,
že rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů oznámí emailovou zprávou nebo
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v seznamu Vlastníků alespoň 60 dní přede Dnem
předčasné splatnosti.
Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta je neodvolatelné.
Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů, jak je definován v čl.
10.1.2 Emisních podmínek.
Emitent vyplatí Výnos a jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v korunách českých.
Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet
uvedený ve smlouvě a úpisu a v seznamu Vlastníků.
Všechny nesplacené Dluhopisy budou Emitentem splaceny ve jmenovité hodnotě spolu
s narostlým a dosud nevyplaceným poměrným výnosem oproti jejich předložení Vlastníky
Dluhopisů Emitentovi v Určené provozovně. Ode Dne předčasné splatnosti nejsou Dluhopisy
svolané z rozhodnutí Emitenta úročeny.
5. Rozhodnutí o předčasné splatnosti Dluhopisů a oznámení o předčasném splacení:
Emitent tímto oznamuje Vlastníkům Dluhopisů, že rozhodl o předčasné splatnosti
všech Dluhopisů, tj. využívá své právo předčasně splatit všechny Dluhopisy, právo
založené úpravou čl. 10.1 Emisních podmínek a úpravou § 19 a souvisejících zákona č.
190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a to k 15. červnu 2021, který
je Dnem předčasné splatnosti dle Emisních podmínek.
Rozhodným dnem pro výplatu výnosu z Dluhopisů a jmenovité hodnoty Dluhopisů je 5.
červen 2021.
Ode dne 16. června 2021 nejsou Dluhopisy úročeny. Emitent zajistí výplatu jmenovité
hodnoty a výnosu z Dluhopisů dle Emisních podmínek, a současně zajistí vzetí
Dluhopisů z oběhu.
Každý Vlastník je s ohledem na úpravu čl. 10.1.2 Emisních podmínek povinen předložit
všechny svoje Dluhopisy Emitentovi v Určené provozovně ve lhůtě bez zbytečného
odkladu, ideálně do 21 dnů poté, co mu bude uhrazena jmenovitá hodnota a výnos
z jeho Dluhopisů. Emitent preferuje doručení Dluhopisů do Určené provozovny
poštovní přepravou, kurýrní službou či jinou formou s omezením osobního kontaktu

s ohledem situaci související s předchozími akty vlády ČR a zjm. s usnesením vlády ČR
č. 196, ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č.
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z
důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný
jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav anebo s aktem či předpisem,
který uved. usnesení vlády nahradí.
S předložením Dluhopisů nám, prosím, sdělte, zda máte zájem o případné další emise a
zda Vám můžeme zaslat zprávu o příští emisi dluhopisů při využití kontaktních údajů,
které máme k dispozici. Za Vaši zprávu děkujeme.

V Brně dne 1. dubna 2021

Za RESPILON Group s.r.o., IČ: 292 45 770
za Emitenta
Roman Zima, jednatel

Roman
Zima

Digitálně podepsal
Roman Zima
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