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N O T Á Ř S K Ý   Z Á P I S 

 

sepsaný v sídle notářské kanceláře na adrese Praha 1, Politických vězňů 1511/5, dne 13.6.2022 

(slovy: třináctého června roku dva tisíce dvacetdva) mnou, JUDr. Sylvou Kotrbovou, notářkou 

v Praze, o  osvědčení právně významné skutečnosti, a sice :  -----------------------------------------  

 

průběhu a rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů ------------------------------------------------- 

obchodní společnosti AQUAPALACE, a.s., se sídlem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 

Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

18793, IČ 291 41 729  (dále též jen „Společnost“ nebo též jen „AQUAPALACE, a.s.“),    -----  

 

 

I. 

 

Jednání schůze vlastníků dluhopisů společnosti AQUAPALACE, a.s. zahájil v 16,00 hodin 

Mgr. Martin Drápal, nar. 01.06.1987, pobytem Sportovní 185/1, 742 21 Kopřivnice, jako 

zástupce na základě substituční plné moci mu udělené Mgr. Petrem Vacířem, osobou 

pověřenou, který prohlásil, že jsou v zastoupení přítomni vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá 

hodnota dosahuje 100% (slovy : jedno sto procent)  jmenovité hodnoty nesplacené části emise 

dluhopisů.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Výpis z obchodního rejstříku společnosti AQUAPALACE, a.s.. tvoří přílohu číslo jedna tohoto 

notářského zápisu). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dále pan Mgr. Martin Drápal prohlásil, že dle  listiny přítomných (příloha číslo dvě tohoto 

notářského zápisu) jsou zastoupeni Mgr. Martinem Drápalem, jako zástupcem na základě 

substituční plné moci mu udělené Mgr. Petrem Vacířem, advokátem, vlastníci mající 40.000 

(čtyřicet tisíc)  kusů dluhopisů, kteří jsou oprávněni účastnit se této schůze a kteří dle § 23 odst. 

4. zákona č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech, v platném znění (dále též jen „zákon o 

dluhopisech“) disponují celkem  400.000.000 (slovy : čtyři sta tisíc) hlasů, a to .   ---------------  

  

Poté pan Mgr. Martin Drápal prohlásil, že schůze vlastníků dluhopisů je způsobilá k projednání 

všech bodů obsažených v programu jednání dle oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů 

(příloha číslo tři tohoto notářského zápisu) a k přijetí předmětných rozhodnutí.  ----------------- 

 

Uvedl, že oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů bylo zveřejněno dne 27.5.2022 (slovy 

: dvacátého sedmého května roku dva tisíce dvacetdva)  na webových stránkách emitenta.  ----  
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Pan Mgr. Martin Drápal přečetl program jednání:  -----------------------------------------------------  

1. Zahájení schůze, vysvětlení důvodu svolání schůze a okolnosti přeměny Emitenta  -------  

2. Vyslovení souhlasu se změnou emisních podmínek  --------------------------------------------  

3. Závěr.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

II. 

 

Poté bylo přistoupeno k projednání 2. bodu programu, to je vyslovení souhlasu se změnou 

emisních podmínek. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Mgr. Martin Drápal přednesl tento návrh  u s n e s e n í : -------------------------------------------- 

 

„Vlastníci dluhopisů Dluhopisy AQUAPALACE VAR/34 souhlasí s následujícími 

změnami emisních podmínek:  --------------------------------------------------------------------------  

 

Ustanovení článku 4 emisních podmínek se mění tak, že v celém svém rozsahu nově zní: -  

 

4. Negativní závazek  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Emitent se zavazuje, že do doby splnění všech svých platebních závazků vyplývajících z 

vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami nezřídí ani 

neumožní zřízení žádného zajištění jakýchkoli svých Závazků zástavními nebo jinými 

obdobnými právy třetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho současnému nebo 

budoucímu majetku nebo příjmům, pokud nejpozději současně se zřízením takových zástavních 

práv nebo jiných obdobných práv třetích osob Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z 

Dluhopisů byly (i) zajištěny rovnocenně s takto zajišťovanými Závazky nebo (ii) zajištěny jiným 

způsobem schváleným usnesením schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“).  --------------  

 

Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na:  --------------------------------------------------  

(a) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva zřízená k zajištění splacení úvěru poskytnutého 

Emitentovi věřiteli Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, 

PSČ 140 78, a Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Praha, IČ: 48550019, se sídlem Praha 

8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, případně osobami, které v budoucnu k těmto věřitelům jako další 

věřitelé způsobem předpokládaným ve smlouvě o úvěru přistoupí a k zajištění splacení 

pohledávek věřitelů s tímto úvěrem souvisejících. Úvěr bude poskytnut Emitentovi na základě 

smlouvy o úvěru uzavřené s uvedenými věřiteli až do případné výše 1 000 000 000,- Kč (jedna 

miliarda korun českých) (dále jen „Smlouva o úvěru“); nebo  ---------------------------------------  
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(b)jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob, která by omezila práva Emitenta k 

budově hotelu (tj. ke dni vydání Prospektu rozestavěná stavba umístěná na pozemku zapsaném 

v katastru nemovitostí pod parcelním číslem 392 v katastrálním území 623440 Čestlice, Obec: 

Čestlice, Okres: CZ0209 Praha–východ) a příslušnému pozemku (parcelní číslo 392, 

katastrální území: 623440 Čestlice, Obec: Čestlice, Okres: CZ0209 Praha–východ ); nebo ----  

(c) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob, která by omezila práva Emitenta 

k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, jež jsou předmětem zástavních 

nebo jiných obdobných práv a jejichž úhrnná hodnota nepřesahuje 50 000 000 Kč (slovy: 

padesát miliónů korun českých); nebo  -------------------------------------------------------------------  

(d) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob (stávající či budoucí) vyplývající ze 

smluvních ujednání Emitenta existujících k datu Prospektu, která budou uvedena v Prospektu, 

jehož nedílnou součástí budou Emisní podmínky; nebo  -----------------------------------------------  

(e) jakákoli zástavní práva nebo jiná obdobná práva váznoucí na obchodním majetku Emitenta 

v době jeho nabytí, nebo zřízená za účelem zajištění Závazků Emitenta vzniklých výhradně v 

souvislosti s pořízením takového majetku nebo jeho části; nebo  ------------------------------------  

(f) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva třetích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá 

na základě soudního nebo správního rozhodnutí.   -----------------------------------------------------  

 

Pro účely těchto Emisních podmínek znamenají „Závazky“ závazky Emitenta zaplatit jakékoli 

dlužné částky a dále ručitelské závazky Emitenta převzaté za závazky třetích osob zaplatit 

jakékoli dlužné částky.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Poté pan Mgr. Martin Drápal učinil dotaz, zda někdo z přítomných vlastníků dluhopisů má 

připomínky k tomuto návrhu, případně dotaz či protinávrh. K předloženému návrhu nebyl 

předložen žádný protinávrh. Poté bylo přistoupeno k hlasování. ------------------------------------ 

 

Pan Mgr. Martin Drápal informoval, že schůze vlastníků je usnášeníschopná, neboť je 

zastoupeno 400.000.000 (slovy : čtyři sta tisíc) hlasů, tj. 100% (slovy : jedno sto procent) hlasů 

všech vlastníků dluhopisů.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Dále konstatoval, že počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí dle § 23 odst. 4, věta třetí                                    

zákona o dluhopisech je tři čtvrtiny hlasů přítomných vlastníků dluhopisů. Pro přijetí usnesení 

hlasovalo 400.000.000 (slovy : čtyři sta tisíc) hlasů, to je 100 % (slovy: sto procent) všech 

přítomných hlasů.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Pro přijetí isnesení shora uvedeného hlasovali tito vlastníci, a to společnost Capital 

Management Company, a.s., SPGroup a.s. a Slavia pojišťovna, a.s., všichni zastoupeni n 

základě substituční plné moci. Proti přijetí usnesení tedy hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 

0 hlasů.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Pan Mgr. Martin Drápal konstatoval, že schůzí vlastníků dluhopisů bylo navržené usnesení 

přijato.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Úplné znění podmínek dluhopisů AQUAPALACE VAR/34, datum emise 9. ledna 2009, ISIN 

CZ0003501637 je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu.   --------------------------------------                

 

Jednání schůze vlastníků dluhopisů bylo ukočeno v 16,30 hodin.   ----------------------------------  

O tom byl tento notářský zápis sepsán, panem Mgr. Martinem Drápalem po vytištění přečten, 

jím v celém svém rozsahu schválen a  poté mnou, notářkou, vyzván k vlastnoručnímu podpisu 

tohoto notářského zápisu.  ----------------------------------------------------------------------------------   

 

Drápal  v.r.           

JUDr. Sylva Kotrbová                              JUDr. Sylva Kotrbová v.r. 

                                       malý státní znak ČR                                          notářka                                                                   

                                                    1                                     

                                         notářka v Praze 

                                                  L.S. 
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Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje

s notářským zápisem sepsaným dne 13.06.2022 pod číslem NZ 300/2022.

Potvrzuji, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují

s přílohami notářského zápisu.

Stejnopis byl vyhotoven dne 13.06.2022
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