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Prospekt, všechny výroþní a pololetní zprávy Emitenta uveĜejnČné po datu vyhotovení tohoto Prospektu, jakož i všechny dokumenty uvedené
v tomto Prospektu formou odkazu jsou k dispozici v elektronické podobČ na internetové stránce Emitenta www.aquapalace.cz a dále také
v sídle Emitenta na adrese Praha 1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00, ýeská republika, v pracovní dny v dobČ od 9.00 do 16.00 hod.
(více v kapitole „DĤležitá upozornČní“).

Tento Prospekt byl vyhotoven ke dni 19. prosince 2008, a to dle stavu ke dni vyhotovení Prospektu, není-li uvedeno jinak. Dojde-li pĜed
pĜijetím DluhopisĤ k obchodování na oficiálním volném trhu BCPP k podstatné zmČnČ v nČkteré skuteþnosti uvedené v tomto Prospektu,
uveĜejní Emitent dodatek k tomuto Prospektu. Emitent bude v rozsahu stanoveném obecnČ závaznými právními pĜedpisy a pĜedpisy
jednotlivých regulovaných trhĤ cenných papírĤ, na kterých budou Dluhopisy pĜijaty k obchodování (bude-li relevantní), uveĜejĖovat zprávy
o výsledcích svého hospodaĜení a své finanþní situaci a plnit svou informaþní povinnost. Po datu zahájení obchodování na oficiálním volném
trhu BCPP musí zájemci o koupi DluhopisĤ svá investiþní rozhodnutí založit nejen na základČ tohoto Prospektu a jeho pĜípadných dodatkĤ, ale
i na základČ dalších informací, které mohl Emitent po datu vyhotovení tohoto Prospektu uveĜejnit, þi jiných veĜejnČ dostupných informací.

ISIN DluhopisĤ je CZ0003501637.

Emitent požádal o pĜijetí DluhopisĤ k obchodování na oficiálním volném trhu BCPP a pĜedpokládá, že s Dluhopisy bude zahájeno
obchodování dne 9. 1. 2009.

RozšiĜování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupČ DluhopisĤ vydávaných v rámci této Emise jsou v nČkterých zemích omezeny
zákonem. Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním þi jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou
ýeské národní banky (dále též jen „ýNB“) a obdobnČ nebude umožnČna ani jejich nabídka jinde než v ýeské republice (viz. kapitola „DĤležitá
upozornČní“).

Prospekt a Emisní podmínky DluhopisĤ uvedené v tomto Prospektu, byly schváleny rozhodnutím ýeské národní banky ze dne
29. 12. 2008, þ. j. 2008/14379/570 ke sp. zn.: Sp/2008/353/572, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2008.

Tento dokument pĜedstavuje prospekt (dále jen „Prospekt“) a Emisní podmínky DluhopisĤ, na jejichž základČ je emise DluhopisĤ vydávána a
byl vypracován a uveĜejnČn pro úþely pĜijetí DluhopisĤ k obchodování na oficiálním volném trhu BCPP. Tento Prospekt není veĜejnou ani
jinou nabídkou ke koupi jakýchkoli DluhopisĤ. Emitent upozorĖuje na skuteþnost, že v pĜípadČ zájmu o koupi DluhopisĤ, je nezbytné þinit
vlastní pĜíslušná investiþní rozhodnutí na základČ informací uvedených v tomto Prospektu a v Emisních podmínkách.

InvestoĜi by mČli zvážit urþité rizikové faktory spojené s investicí do DluhopisĤ. NČkteré rizikové faktory vztahující se k Emitentovi a
DluhopisĤm jsou uvedeny v kapitole „Rizikové faktory“.

Platby z DluhopisĤ budou ve všech pĜípadech provádČny v souladu s právními pĜedpisy úþinnými v dobČ provedení pĜíslušné platby v ýeské
republice. Tam, kde to vyžadují zákony ýeské republiky úþinné v dobČ splacení jmenovité hodnoty nebo výplaty úrokového výnosu, budou
z plateb VlastníkĤm dluhopisĤ sráženy pĜíslušné danČ a poplatky. Emitent nebude povinen k dalším platbám VlastníkĤm dluhopisĤ náhradou
za takovéto srážky daní nebo poplatkĤ. Emitent je za urþitých podmínek plátcem danČ sražené z výnosĤ DluhopisĤ. Blíže viz. kapitolu
„ZdanČní a devizová regulace v ýeské republice“.

Dluhopisy ponesou pohyblivý úrokový výnos stanovený zpĤsobem uvedeným v þlánku 5. emisních podmínek DluhopisĤ (dále jen „Emisní
podmínky“). Úrokový výnos bude splatný dvakrát roþnČ vždy k 9. lednu a 9. þervenci pĜíslušného roku. První výplata úrokového výnosu
bude splatná 9. þervence 2009.. Pokud nedojde k pĜedþasnému splacení DluhopisĤ nebo k jejich odkoupení Emitentem a zániku v souladu
s Emisními podmínkami, bude jmenovitá hodnota DluhopisĤ splacena Emitentem dne 9. ledna 2014. Vlastníci dluhopisĤ (jak je tento pojem
definován v Emisních podmínkách DluhopisĤ) mohou za urþitých podmínek žádat jejich pĜedþasné splacení. Emitent je oprávnČn Dluhopisy
pĜedþasnČ splatit na základČ svého rozhodnutí, pokud bude vlastnit Dluhopisy pĜedstavující 90% celkové nominální hodnoty vydaných a
nesplacených DluhopisĤ. Emitent dále mĤže Dluhopisy kdykoliv odkupovat na trhu nebo jiným zpĤsobem za jakoukoli cenu. Blíže
viz.kapitola „Emisní podmínky“.

Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v pĜedpokládané celkové jmenovité hodnotČ do 1 000 000 000 Kþ (slovy jedna miliarda
korun þeských), splatné v roce 2014 (dále jen „Dluhopisy“ nebo „Emise“ nebo „emise DluhopisĤ“), jejichž emitentem je spoleþnost
GREENVALE a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00, Iý 273 93 411, zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném
MČstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10273 (dále také jen „Emitent“ nebo „Spoleþnost“), jsou vydávány podle þeského práva
v zaknihované podobČ ve formČ na doruþitele. Datum emise je stanoveno na 9. ledna 2009. V pĜípadČ pĜijetí DluhopisĤ k obchodování na
oficiálním volném trhu Burzy cenných papírĤ Praha, a.s. (dále též „BCPP“) budou Dluhopisy kótovanými cennými papíry. Jmenovitá hodnota
každého Dluhopisu je 10 000 Kþ (deset tisíc korun þeských). Jmenovitá hodnota DluhopisĤ a úrokové výnosy z nich budou splatné výluþnČ
v þeských korunách nebo jiné zákonné mČnČ ýeské republiky.
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DģLEŽITÁ UPOZORNċNÍ

Tento dokument je prospektem dluhopisĤ ve smyslu zákona þ. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, v platném znČní (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), a byl
vypracován v souladu s tímto zákonem, zákonem þ. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znČní (dále
jen „Zákon o dluhopisech“), a v souladu s NaĜízením Komise (ES) þ. 809/2004, kterým se provádí
smČrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES. Žádný státní orgán, s výjimkou ýeské národní
banky, ani jiná osoba tento Prospekt neschválily. Jakékoli prohlášení opaþného smyslu je nepravdivé.
Emitent neschválil jakékoli jiné prohlášení nebo informace o Emitentovi nebo Dluhopisech, než jaké
jsou obsaženy v tomto Prospektu. Na žádné takové jiné prohlášení nebo informace se nelze spolehnout
jako na prohlášení nebo informace schválené Emitentem. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré
informace v tomto Prospektu uvedeny k datu vyhotovení tohoto Prospektu. PĜedání tohoto Prospektu
kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamená, že informace v nČm uvedené jsou správné ke kterémukoli
okamžiku po datu jeho vyhotovení.
Za závazky Emitenta vþetnČ závazkĤ vyplývajících z DluhopisĤ neruþí ýeská republika ani kterákoli její
instituce, ministerstvo nebo její politická souþást (orgán státní správy þi samosprávy), ani je jiným
zpĤsobem nezajišĢuje.
RozšiĜování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupČ DluhopisĤ jsou v nČkterých zemích
omezeny zákonem. Dluhopisy nebudou kótovány, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli
správním þi jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou ýeské národní banky. Dluhopisy takto
zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených státĤ amerických
z roku 1933 a nesmČjí být nabízeny, prodávány nebo pĜedávány na území Spojených státĤ amerických
nebo osobám, které jsou residenty Spojených státĤ amerických, jinak než na základČ výjimky
z registraþní povinnosti podle tohoto zákona nebo v rámci obchodu, který takové registraþní povinnosti
nepodléhá. Osoby, do jejichž držení se tento Prospekt dostane, jsou odpovČdné za dodržování omezení,
která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji DluhopisĤ nebo držby
a rozšiĜování jakýchkoli materiálĤ vztahujících se k DluhopisĤm.
Informace obsažené v kapitolách „ZdanČní a devizová regulace v ýeské republice“ a „Vymáhání
soukromoprávních závazkĤ vĤþi Emitentovi“ jsou uvedeny pouze jako všeobecné informace a byly
získány z veĜejnČ dostupných zdrojĤ, které nebyly zpracovány nebo nezávisle ovČĜeny Emitentem.
Potenciální nabyvatelé DluhopisĤ by se mČli spoléhat výhradnČ na vlastní analýzu faktorĤ uvádČných
v tČchto kapitolách a na své vlastní právní, daĖové a jiné odborné poradce.
PĜípadným zahraniþním nabyvatelĤm DluhopisĤ se doporuþuje konzultovat se svými právními a jinými
poradci ustanovení pĜíslušných právních pĜedpisĤ, zejména devizových a daĖových pĜedpisĤ ýeské
republiky, zemí, jejichž jsou rezidenty, a jiných pĜíslušných státĤ a dále všechny pĜíslušné mezinárodní
dohody a jejich dopad na konkrétní investiþní rozhodnutí.
Vlastníci dluhopisĤ, vþetnČ všech pĜípadných zahraniþních investorĤ, se vyzývají, aby se soustavnČ
informovali o všech zákonech a ostatních právních pĜedpisech upravujících držení DluhopisĤ, a rovnČž
prodej DluhopisĤ do zahraniþí nebo nákup DluhopisĤ ze zahraniþí, jakožto i jakékoliv jiné transakce
s Dluhopisy a aby tyto zákony a právní pĜedpisy dodržovali.
Emitent bude v rozsahu stanoveném obecnČ závaznými právními pĜedpisy a pĜedpisy jednotlivých
regulovaných trhĤ cenných papírĤ, na kterých budou Dluhopisy pĜijaty k obchodování (bude-li
relevantní), uveĜejĖovat zprávy o výsledcích svého hospodaĜení a své finanþní situaci a plnit informaþní
povinnost.
Prospekt, všechny výroþní a pololetní zprávy Emitenta, kopie auditorských zpráv týkajících se Emitenta
jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu jsou všem zájemcĤm bezplatnČ
k dispozici v pracovní dny v bČžné pracovní dobČ od 9.00 do 16.00 hod. bezplatnČ k nahlédnutí
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u Emitenta v jeho sídle na adrese Praha 1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00. Tyto dokumenty
jsou k dispozici též v elektronické podobČ na internetové stránce Emitenta www.aquapalace.cz.
Prospekt je dále všem zájemcĤm k dispozici bezplatnČ k nahlédnutí u Vedoucího manažera na jeho
internetových stránkách www.rb.cz a dále v bČžné pracovní dobČ od 9.00 do 16.00 hod. v sídle
Raiffeisenbank a.s., na adrese Praha 4, HvČzdova 1716/2b, PSý: 140 78.
Po dobu, kdy zĤstane jakákoli þást DluhopisĤ nesplacena, bude na požádání v bČžné pracovní dobČ
od 9.00 do 16.00 hod. k nahlédnutí v urþené provozovnČ Administrátora stejnopis Smlouvy o správČ
emise a obstarání plateb (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Blíže viz. kapitola „Emisní
podmínky“.
Jakékoli pĜedpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje Emitenta, jeho finanþní situace, okruhu
podnikatelské þinnosti nebo postavení na trhu nelze pokládat za prohlášení þi závazný slib Emitenta
týkající se budoucích událostí nebo výsledkĤ, neboĢ tyto budoucí události nebo výsledky závisí zcela
nebo zþásti na okolnostech a událostech, které Emitent nemĤže pĜímo nebo v plném rozsahu ovlivnit.
Potenciální zájemci o koupi DluhopisĤ by mČli provést vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trendĤ
nebo výhledĤ uvedených v tomto Prospektu, pĜípadnČ provést další samostatná šetĜení, a svá investiþní
rozhodnutí založit na výsledcích takových samostatných analýz a šetĜení.
NČkteré hodnoty uvedené v tomto Prospektu byly upraveny zaokrouhlením. To mimo jiné znamená,
že hodnoty uvádČné pro tutéž informaþní položku se proto mohou na rĤzných místech mírnČ lišit
a hodnoty uvádČné jako souþty nČkterých hodnot nemusí být aritmetickým souþtem hodnot, ze kterých
vycházejí.
Bude-li tento Prospekt pĜeložen do jiného jazyka, je v pĜípadČ výkladového rozporu mezi znČním
Prospektu v þeském jazyce a znČním Prospektu pĜeloženého do jiného jazyka rozhodující znČní
Prospektu v þeském jazyce.
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SHRNUTÍ

Toto shrnutí pĜedstavuje úvod k Prospektu a jsou v nČm uvedeny základní informace o Emitentovi
a Dluhopisech obsažené na jiných místech tohoto Prospektu. Toto shrnutí není vyþerpávající
a neobsahuje všechny informace, které mohou být pro potenciální investory významné. Jakékoliv
rozhodnutí investovat do DluhopisĤ by mČlo být založeno na tom, že investor zváží tento Prospekt jako
celek, tj. potenciální investoĜi by si pĜed rozhodnutím o investici mČli pozornČ pĜeþíst celý dokument,
vþetnČ finanþních údajĤ a pĜíslušných poznámek. Zejména by mČli peþlivČ zvážit faktory uvedené
v kapitole „Rizikové faktory“.
V pĜípadČ, kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údajĤ uvedených v Prospektu, mĤže být žalující
investor povinen nést náklady na pĜeklad Prospektu vynaložené pĜed zahájením soudního Ĝízení,
nebude-li v souladu s právními pĜedpisy stanoveno jinak.
Osoba, která vyhotovila shrnutí Prospektu vþetnČ jeho pĜekladu, je odpovČdná za správnost údajĤ ve
shrnutí Prospektu pouze v pĜípadČ, že je shrnutí Prospektu zavádČjící nebo nepĜesné pĜi spoleþném
výkladu s ostatními þástmi Prospektu.

2.1.

Shrnutí popisu Emitenta

Informace o Emitentovi
Obchodní jméno Emitenta je GREENVALE a.s. Emitent je zapsaný v obchodním rejstĜíku vedeném
MČstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10273. Emitent byl založen dne 15. 9. 2005, na dobu
neurþitou, podle právního Ĝádu ýR. Právní formou Emitenta je akciová spoleþnost. Sídlo Emitenta je
Praha 1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00, Iý: 273 93 411. Kontaktní údaje Emitenta jsou:
Internetová adresa: www.aquapalace.cz
e-mail: dluhopisy@aquapalace.cz
PĜehled podnikatelských aktivit
PĜedmČtem podnikání Emitenta je pronájem Zábavního a obchodního centra v Praze – ýestlicích.
Hlavními souþástmi centra jsou aquapark AQUAPALACE PRAHA, kterému bylo k datu vyhotovení
Prospektu udČleno povolení ke zkušebnímu provozu. Zkušební provoz aquaparku bude ukonþen 31. 5.
2009. Souþástí výše vedeného centra je i hotel AQUAPALACE PRAHA, který byl uveden do provozu
dne 1. 12. 2008. K datu vyhotovení tohoto Prospektu bylo hotelu AQUAPALACE PRAHA udČleno
povolení k pĜedþasnému užívání stavby, které skonþí nejpozdČji k 31. 12. 2009.
Provozovatelem aquaparku je spoleþnost GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., se sídlem Praha 1,
Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00, Iý: 276 42 127. K provozování hotelu AQUAPALACE
PRAHA se zavázala spoleþnost Redvale a.s. se sídlem Praha 1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110
00, Iý: 278 99 667.
Emitent poĜídil majetek v rozestavČném stavu. Ke dni nabytí byl majetek ocenČn na 1 246 mil. Kþ dle
poĜizovacích cen prodávajícího.
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PĜedmČt podnikání Emitenta je v souladu s þl. 5. stanov Emitenta:
-

pronájem nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
zajišĢujících Ĝádný provoz nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor;
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím;
velkoobchod;
správa a údržba nemovitostí.

AkcionáĜi a organizaþní struktura Emitenta
Spoleþnost je vlastnČna jediným akcionáĜem - panem Ing. Pavlem Sehnalem. bytem Praha 4 Braník,VavĜenova 1440/2, PSý: 142 00, který je zároveĖ 100% vlastník spoleþnosti SPGroup a.s. (dále
jen „SPGroup“).
SPGroup vlastní 80% akciového podílu ve spoleþnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. (zbývajících
20% akciového podílu ve spoleþnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. vlastní GMF GmbH & Co
KG), která provozuje aquapark AQUAPALACE PRAHA, a 80% akciového podílu ve spoleþnosti
Redvale a.s., která se zavázala provozovat hotel AQUAPALACE PRAHA (zbývajících 20% akciového
podílu ve spoleþnosti Redavale a.s. vlastní spoleþnost Vienna International Hotel Management AG).
Emitent uzavĜel se spoleþností GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. nájemní smlouvu na pronájem
aquaparku a se spoleþností Redvale a.s. smlouvu o smlouvČ budoucí na pronájem hotelu.
Údaje o þlenech pĜedstavenstva a dozorþí rady Emitenta
PĜedstavenstvo Emitenta má jednoho þlena, kterým je Ing. Pavel Sehnal (rok narození 1964), bytem
Praha 4 - Braník,VavĜenova 1440/2, PSý: 142 00.
Dozorþí rada Emitenta je složena ze tĜí þlenĤ:
Ing. Kachlík Petr, (rok narození 1954)
Funkce: pĜedseda dozorþí rady
BydlištČ: Praha 10 - Dolní MČcholupy, Za Zahradami 398, PSý: 100 00
Mgr. Kolanda Milan, (rok narození 1972)
Funkce: þlen dozorþí rady
BydlištČ: Praha 9, Za ýerným mostem 1519, PSý: 198 00
Mgr. Havel Luboš, (rok narození 1965)
Funkce: þlen dozorþí rady
BydlištČ: Praha 8, U LibeĖského pivovaru 1035/30, PSý: 180 00
OvČĜení historických finanþních údajĤ a auditor Emitenta
Historické finanþní údaje vycházející z nekonsolidovaných úþetních závČrek za úþetní období konþící
31. 12. 2006 a 31. 12. 2007 jsou vyhotoveny dle þeských úþetních standardĤ (CAS) a jsou ovČĜeny
auditorem. Auditorem Emitenta je spoleþnost BDO Prima Audit s.r.o., Praha 4, Olbrachtova 1980/5,
PSý: 140 00.
Historické finanþní údaje vycházející z nekonsolidované úþetní závČrky za úþetní období konþící
31.12.2007 vyhotovené dle mezinárodních úþetních standardĤ IFRS jsou rovnČž ovČĜeny auditorskou
firmou BDO Prima Audit s.r.o., Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSý: 140 00.
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Shrnutí historických finanþních údajĤ Emitenta

Vybrané finanþní údaje Emitenta
Následující tabulky uvádí pĜehled historických finanþních údajĤ Emitenta za roky 2007 a 2006. Údaje
vycházejí z auditované nekonsolidované úþetní závČrky Emitenta za období konþící 31. 12. 2007
vypracované v souladu s mezinárodními úþetními standardy IFRS.
Tabulka 1 Rozvaha Emitenta za období 2006 - 2007; ve zkrácené verzi
Rozvaha k 31.12.2007

v tis. Kþ

2007

Aktiva Celkem
Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zaĜízení
Pohledávka z danČ z pĜíjmu
Krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky
Peníze a penČžní ekvivalenty
Ostatní krátkodobá aktiva
Vlastní kapitál a závazky celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
NerozdČlené zisky
Zisk za období
Závazky
Dlouhodobé úvČry a pĤjþky
Krátkodobé závazky

2006
1 159 652
1 069 950
1 067 369
2 581
89 702
72 542
16 975
185
1 159 652
334 039
345 000
-1 272
-9 689
825 613
549 586
276 027

391 184
356 325
356 019
306
34 859
21 938
12 921
0
391 184
343 728
345 000
-117
-1 155
47 456
0
47 456

Tabulka 2 Výkaz ziskĤ a ztrát Emitenta za období 2006 - 2007; ve zkrácené verzi
Výkaz ziskĤ a ztrát k 31.12.2007

v tis. Kþ

Tržby z prodeje služeb
SpotĜeba materiálu a nákup služeb
Ostatní provozní náklady (výnosy)
Provozní výsledek hospodaĜení
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanþní náklady (výnosy)
Finanþní výsledek hospodaĜení
DaĖ ze zisku
Zisk za období

2007

2006
204
2 880
2 049
-4 725
417
7 517
139
-7 239
-2 275
-9 689

9

143
1 826
21
-1 704
532
227
47
258
-291
-1 155
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Následující tabulky uvádí rozvahu Emitenta ve zkrácené verzi k 30. 6. 2008 a 31. 12. 2007 a výkaz
ziskĤ a ztrát také ve zkrácené verzi k 30. 6. 2008 a 30. 6. 2007. Uvedené nekonsolidované finanþní
údaje Emitenta jsou vypracované v souladu s mezinárodními úþetními standardy IFRS a nejsou
auditované.
Tabulka 3 Rozvaha Emitenta k 30. 6. 2008 a k 31. 12. 2007; ve zkrácené verzi
Rozvaha k 30.6.2008

(tis.Kþ)

Aktiva celkem
Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zaĜízení
Investice do nemovitostí
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z danČ z pĜíjmu
Krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky
Peníze a penČžní ekvivalenty
Ostatní krátkodobá aktiva
Vlastní kapitál a závazky celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
NerozdČlené zisky
Zisk bČžného roku
Závazky
Rezervy
Dlouhodobé úvČry a pĤjþky
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé úvČry a pĤjþky
Krátkodobé závazky
Závazek danČ z pĜíjmu

30.6.2008

31.12.2007

2 402 454
2 342 406
260 135
2 081 832
439
0
60 048
37 399
22 649
0
2 402 454
973 480
345 000
0
-10 960
639 440
1 428 974
0
641 867
942
580 000
142 949
63 216

1 159 652
1 069 950
1 067 369
0
0
2 581
89 702
72 542
16 975
185
1 159 652
334 039
345 000
0
-1 272
-9 689
825 613
0
549 586
0
0
276 027
0

Tabulka 4 Výkaz ziskĤ a ztrát Emitenta k 30. 6. 2008 a k 30. 6. 2007; ve zkrácené verzi
Výkaz ziskĤ a ztrát 30.6.2008

(tis.Kþ)

Tržby za prodej služeb
SpotĜeba materiálu a nákup služeb
Ztráta (zisk) z pĜecenČní investic do nemovitostí
Osobní náklady
Ostatní provozní náklady (výnosy)
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanþní náklady (výnosy)
Zisk )ztráta) z pokraþujících þinností pĜed zdanČní
DaĖ z pĜíjmĤ
Zisk (ztráta) z pokraþujících þinností

30.6.2008

30.6.2007
6 235
2 208
-717 861
2 010
1 896
179
15 169
-235
705 237
65 797
639 440

137
1 462
0
0
1 968
150
1 384
80
-4 605
-879
-3 726

Významná zmČna finanþní situace Emitenta
Od data vyhotovení poslední auditované úþetní závČrky za finanþní období konþící k 31. 12. 2007 došlo
k níže uvedeným zmČnám ve finanþní situaci Emitenta, které by se daly hodnotit jako významné.
K 18. 12. 2008 Emitent eviduje dlouhodobý závazek z titulu pĤjþky od spoleþnosti SPGroup a.s. ve výši
jistiny 813 421 tis. Kþ a krátkodobou pĤjþku od jediného akcionáĜe, Ing. Pavla Sehnala, ve výši
688 000 tis. Kþ.
KromČ výše uvedeného má Emitent ještČ další závazky zejména z titulu dodavatelských vztahĤ,
u kterých Emitent pĜedpokládá, že nebudou mít zásadní vliv na schopnost Emitenta dostát závazkĤm
vyplývajících z vydaných DluhopisĤ.
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Shrnutí údajĤ o Dluhopisech

Dluhopisy:

Dluhopisy zajiššĢované zástavním právem k nemovitostem ve
prospČch Agenta pro zajištČní

Název DluhopisĤ:

ZajišĢovaný dluhopis GREENVALE VAR/14

PĜedpokládaná celková nominální
hodnota emise:

1 000 000 000 Kþ

Emitent:

GREENVALE a.s.

Jmenovitá hodnota jednoho
Dluhopisu:

10 000 Kþ (deset tisíc korun þeských)

Emisní kurz:

100 % jmenovité hodnoty DluhopisĤ

ISIN:

CZ0003501637

Forma DluhopisĤ:

na doruþitele

Podoba DluhopisĤ:

zaknihovaná

Kotace:

ano; BCPP – oficiální volný trh

Datum emise:

9. ledna 2009

Splatnost:

do 5 let od data emise; Emitent je oprávnČn Dluhopisy
pĜedþasnČ splatit na základČ svého rozhodnutí, pokud bude
vlastnit Dluhopisy pĜedstavující 90% celkové nominální
hodnoty vydaných a nesplacených DluhopisĤ

Splacení jmenovité hodnoty
DluhopisĤ:

jednorázové splacení ke dni 9. ledna 2014, ve výši 100%
jmenovité hodnoty DluhopisĤ

Výnosové období:

šestimČsíþní; poþínající Datem emise (vþetnČ) až do Dne
splatnosti DluhopisĤ

Úroþení:

6M PRIBOR + 1,8 % p. a.

Konvence pro výpoþet úroku:

Act/360

ZpĤsob umístČní DluhopisĤ:

Dluhopisy budou umístČny na základČ tzv. „private
placement“. Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu v ýeské
republice kvalifikovaným investorĤm (tuzemským þi
zahraniþním) v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy.
Emitent pĜedpokládá, že zbývající Dluhopisy (až do 100% z
celkového pĜedpokládaného objemu Emise, tj. až do celkové
nominální hodnoty 1 000 000 000 Kþ) budou nabídnuty k
úpisu a koupi vybraným kvalifikovaným investorĤm zejména
v rámci skupiny SPGroup, kteĜí tyto Dluhopisy upíší a koupí.
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Použití výtČžku emise:

VýtČžek z emise bude až z 80-ti procent použit na splacení
závazku Emitenta vĤþi ovládající osobČ a osobám ovládaným
ovládající osobou Emitenta a zbývající þást výtČžku z emise
bude použita na krytí investiþních potĜeb Emitenta.

Status závazkĤ z DluhopisĤ:

PĜímé, obecné, nepodmínČné a nepodĜízené závazky Emitenta
zajišĢované ve prospČch Agenta pro zajištČní, které jsou a
budou co do poĜadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu)
mezi sebou navzájem a alespoĖ rovnocenné (pari passu) vĤþi
všem dalším souþasným i budoucím nepodĜízeným a
nezajištČným závazkĤm Emitenta s výjimkou tČch závazkĤ,
u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních pĜedpisĤ

Primární vypoĜádání DluhopisĤ:

Emitent pĜedpokládá, že primární vypoĜádání probČhne dne 9.
ledna 2009.
Primární vypoĜádání DluhopisĤ probČhne metodou „delivery
free-of-payment“ prostĜednictvím spoleþnosti UNIVYC, a.s.
(dále jen „Univyc“) tak, aby nejpozdČji k Datu emise byli
jejich prvonabyvatelé zapsáni ve StĜedisku cenných papírĤ
jako vlastníci pĜíslušného poþtu DluhopisĤ.
Za úþelem úspČšného primárního vypoĜádání DluhopisĤ musí
upisovatelé DluhopisĤ postupovat v souladu s pokyny
Administrátora nebo jeho zástupcĤ. Zejména, pokud není
upisovatel DluhopisĤ sám þlenem Univycu, musí si stanovit
jako svého zástupce místního obchodníka s cennými papíry,
který bude þlenem Univycu, a musí mu dát pokyny k realizaci
všech opatĜení nezbytných pro primární vypoĜádání
DluhopisĤ. Nelze zaruþit, že Dluhopisy budou prvonabyvateli
ĜádnČ upsány, pokud prvonabyvatel nevyhoví všem postupĤm
a nesplní všechny pĜíslušné pokyny za úþelem primárního
vypoĜádání DluhopisĤ.

Údaje o zajištČní DluhopisĤ

Splacení dluhopisĤ je zajišĢováno zástavním právem prvního
poĜadí k nemovitostem ve vlastnictví Emitenta, které jsou
definovány v Emisních podmínkách DluhopisĤ, ve prospČch
zajišĢovacího agenta (dále jen „Agent pro zajištČní“).
Postavení VlastníkĤ dluhopisĤ Emitent posiluje pomocí
jednoho z VlastníkĤ dluhopisĤ (vČĜitelĤ), Agenta pro zajištČní,
v jehož prospČch Emitent zĜizuje zástavní právo k
nemovitostem s tím, aby výtČžek z realizace zástavy Agent
vyplatil Administrátorovi za úþelem výplaty VlastníkĤm
dluhopisĤ v rozsahu nesplnČní penČžitého závazku Emitenta
vĤþi VlastníkĤm dluhopisĤ.
ZajištČní je právnČ konstruováno tak, že Vlastníci dluhopisĤ
jsou zastoupeni Agentem pro zajištČní, který je v postavení
spoleþného a nerozdílného vČĜitele s každým jednotlivým
Vlastníkem dluhopisĤ ohlednČ penČžitého závazku Emitenta
vyplývajícího z DluhopisĤ vĤþi takovému Vlastníkovi
dluhopisĤ. Za tímto úþelem Agent pro zajištČní upíše a bude
až do doby koneþné splatnosti DluhopisĤ držet alespoĖ jeden
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Dluhopis.
ZajištČní DluhopisĤ zástavním právem k nemovitostem s
pomocí institutu Agenta pro zajištČní je zpĤsob zajištČní
dluhopisĤ, který není v ýeské republice zákonem výslovnČ
upraven. Zástavní právo má být zĜízeno až po Datu emise,
vzhledem k tomu, že k jeho vzniku je zapotĜebí zápis do
katastru nemovitostí. Vzhledem k výše uvedenému a
vzhledem k pĜípadným otázkám ohlednČ úþinnosti/funkþnosti
zajištČní pomocí Agenta pro zajištČní jakožto spoleþného a
nerozdílného vČĜitele Emitenta s každým jednotlivým
Vlastníkem dluhopisĤ, nemĤže Emitent vylouþit budoucí
rozhodnutí soudu, jež oslabí þi vylouþí vznik, platnost anebo
vymahatelnost zajištČní a nelze tedy vylouþit pĜípadné
problémy pĜi jeho zápisu þi realizaci a Emitent v této
souvislosti neþiní žádné prohlášení þi ujištČní ohlednČ vzniku,
platnosti a vymahatelnosti zajištČní. Více informací je
uvedeno v þlánku 3.2.1 Emisních podmínek DluhopisĤ.
Agentem pro zajištČní je spoleþnost BH Securities a.s., se
sídlem Praha 1, Na PĜíkopČ 15, PSý: 110 00, Iý: 601 92 941,
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v
Praze, oddíl B, vložka 2288.
Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištČní v souvislosti
s pĜípadnou realizací zajištČní ve prospČch VlastníkĤ
dluhopisĤ (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti s
nČkterými dalšími administrativními úkony v souvislosti se
zajištČním DluhopisĤ je upraven smlouvou uzavĜenou mezi
Emitentem a Agentem pro zajištČní (dále jen „Smlouva
s agentem pro zajištČní“).
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Shrnutí rizik

Následující shrnutí rizik pĜedstavuje pouze struþný pĜehled rizikových faktorĤ identifikovaných ve
vztahu k Emitentovi, k podnikání v oblasti provozování aquaparku a hotelu, k ýeské republice a
k DluhopisĤm. PodrobnČjší údaje o rizikových faktorech jsou uvedeny v kapitole tohoto Prospektu
„Rizikové faktory“.
Shrnutí rizikových faktorĤ vztahujících se k Emitentovi
(i) Závislost Emitenta na pronájmu nemovitostí, (ii) závislost Emitenta na platbách nájemného, (iii)
rizika na stranČ nájemcĤ, (iv) riziko pĜedþasného ukonþení nájemní smlouvy ze strany nájemcĤ, (v)
riziko ztráty klíþových osob, (vi) soudní a jiná Ĝízení, (vii) rizika spojená s pojištČním Emitenta, (viii)
riziko stĜetu zájmĤ se skupinou SPGroup, (ix) riziko spojené s kolaudací aquaparku, (x) riziko spojené
s kolaudací hotelu, (xi) riziko refinancování dluhopisĤ (xii) riziko pohyblivé úrokové sazby, (xiii) riziko
zahájení insolvenþního Ĝízení.
Shrnutí rizikových faktorĤ souvisejících s provozováním aquaparku a hotelu
(i) Ekonomické a právní faktory, (ii) riziko ztráty klíþových osob u nájemcĤ, (iii) riziko konkurence,
(iv) riziko cen vstupĤ, (v) riziko omezení pĜísunu vody, (vi) riziko pĜerušení nebo ukonþení provozu,
(vii)riziko neschopnosti uplatnČní záruk, (viii) riziko nevhodnČ zvolené cenové strategie, (ix) riziko
regulatorní a riziko sankcí, (x) riziko všeobecné hospodáĜské recese a demografických faktorĤ, (xi)
riziko snížení návštČvnosti, výnosĤ a rentability aquaparku v dĤsledku nehod a zranČní, (xii) riziko
snížení návštČvnosti aquaparku v pĜípadech onemocnČní a v dĤsledku negativní publicity, (xiii) riziko
snížení návštČvnosti aquaparku související s lokalitou, (xiv) závislost aquaparku na mČnících se
preferencích spotĜebitelĤ a nutnost kontinuálních investic, (xv) riziko znaþné konkurence v sektoru
zábavních parkĤ, (xvi) rizika plynoucí z legislativy upravující ochranu životního prostĜedí, výstavbu,
provozování restauraþních zaĜízení a jiné oblasti, (xvii) riziko spoþívající v závislosti ostatních nájemcĤ
na provozovateli aquaparku, a (xviii) riziko absence synergických efektĤ.
Shrnutí rizikových faktorĤ vztahujících se k ýeské republice
(i) Politické, ekonomické, právní a sociální faktory, (ii) rizika spojená s výkonností þeské ekonomiky,
(iii) rizika spojená s mírou inflace, výše úrokové míry a jejich zmČny, (iv) rizika spojená s politickým
vývojem v ýeské republice, a (v) rizika spojená s nepĜedvídatelným výkladem daĖových pĜedpisĤ.
Shrnutí rizikových faktorĤ týkajících se DluhopisĤ
(i) Obecná rizika spojená s Dluhopisy, (ii) riziko pohyblivé úrokové sazby,(iii) riziko likvidity, (iv)
riziko zdanČní, (v) rizika vyplývající ze zmČny práva, (vi) rizika vyplývající z možnosti dalšího
dluhového financování, (vii) riziko zákonnosti koupČ DluhopisĤ, (viii) rizika spojená s Agentem pro
zajištČní, (ix) rizika plynoucí ze zajištČní DluhopisĤ, (x) riziko ztráty hodnoty nemovitosti, (xi) riziko
nezĜízení zástavního práva, (xii) riziko související s prognózou zisku Emitenta.
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RIZIKOVÉ FAKTORY

Zájemce o koupi DluhopisĤ by se mČl seznámit s tímto Prospektem jako celkem. Informace, které
Emitent v této kapitole pĜedkládá potenciálním investorĤm k zamyšlení, jakož i další informace uvedené
v tomto Prospektu, by mČly být každým zájemcem o koupi DluhopisĤ peþlivČ zváženy pĜed uþinČním
rozhodnutí o investování do DluhopisĤ. Nákup a vlastnictví DluhopisĤ jsou spojeny s Ĝadou rizik,
z nichž ta, jenž Emitent považuje za podstatná, jsou uvedena níže v této kapitole. Následující popis
rizikových faktorĤ není vyþerpávající, nenahrazuje žádnou odbornou analýzu nebo jakékoli ustanovení
Emisních podmínek DluhopisĤ nebo podmínek uvedených v tomto Prospektu, neomezuje jakákoli práva
nebo závazky vyplývající z Emisních podmínek DluhopisĤ a v žádném pĜípadČ není jakýmkoli
investiþním doporuþením. Jakékoli rozhodnutí zájemcĤ o upsání a/nebo koupi DluhopisĤ by mČlo být
založeno na informacích obsažených v tomto Prospektu jako celku, jeho pĜípadných dodatcích,
na podmínkách nabídky DluhopisĤ a pĜedevším na vlastní analýze výhod a rizik investice do DluhopisĤ
provedené pĜípadným nabyvatelem DluhopisĤ. Emitent doporuþuje všem potencionálním investorĤm,
aby svou investici do DluhopisĤ ještČ pĜed jejím uþinČním projednali se svými finanþními, daĖovými
a/nebo jinými poradci. Níže Emitent uvádí urþité rizikové faktory, které mohou ovlivnit schopnost
Emitenta plnit jeho závazky z DluhopisĤ vĤþi investorĤm.
3.1.

Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi

Závislost Emitenta na pronájmu nemovitostí
Emitent podniká v oblasti pronájmu nemovitostí a jeho hospodáĜské výsledky jsou závislé na existenci
nájemcĤ ochotných a schopných nájmu a provozování nemovitostí vlastnČných Emitentem. Pokud by
došlo ke ztrátČ nájemcĤ, mohla by tato skuteþnost negativnČ ovlivnit hospodáĜskou a finanþní situaci
Emitenta. Toto platí zejména ve vztahu k nájemci provozujícímu aquapark, který je vzhledem
k charakteru nemovitosti ve vlastnictví Emitenta relativnČ obtížnČ nahraditelný.
Závislost Emitenta na platbách nájemného
Emitent je závislý na vþasném a Ĝádném placení nájemného a dalších plateb ze strany nájemcĤ. Pokud
by došlo k neplnČní závazkĤ nájemcĤ (souþasných nebo budoucích) vĤþi Emitentovi, mohla by mít tato
skuteþnost negativní vliv na schopnost Emitenta dostát svým závazkĤm z DluhopisĤ.
Rizika na stranČ nájemcĤ
Rizika na stranČ nájemcĤ nemovitostí vlastnČných Emitentem se bezprostĜednČ dotýkají Emitenta.
Nájemci nemovitostí jsou subjekty poskytující služby v oblasti volného þasu, zejména provozování
aquaparku, pohostinství a hotelnictví. Rizikové faktory ohrožující nájemce mohou nepĜímo ovlivnit
schopnost Emitenta plnit své závazky vĤþi vlastníkĤm DluhopisĤ. Vzhledem k tomu, že nemovitosti
ve vlastnictví Emitenta jsou primárnČ zamČĜeny na velice specifický úþel, tj. provozování aquaparku
a pĜilehlého hotelu, je Emitent spolu s nájemci provozujícími aquapark a hotel vystaven zejména
rizikĤm souvisejícím s provozem tČchto nemovitostí, z nichž ty nejdĤležitČjší jsou uvedeny níže.
Riziko pĜedþasného ukonþení nájemní smlouvy ze strany nájemcĤ
Nájemní smlouvy uzavírané mezi Emitentem a jednotlivými nájemci obsahují Ĝadu ustanovení
pro pĜípad porušení smlouvy a nČkteré nájemní smlouvy uzavírané mezi Emitentem a jednotlivými
nájemci mohou obsahovat ustanovení o jejich pĜedþasném ukonþení. PĜestože k datu vyhotovení
Prospektu není umožnČno nájemcĤm ukonþit nájemní smlouvu pĜedþasnČ, Emitent nevyluþuje, že tato
možnost bude v budoucnu dodateþnČ smluvnČ upravena. PĜípadné pĜedþasné ukonþení smlouvy ze
strany nájemce by mohlo mít podstatný dopad na hospodáĜské výsledky Emitenta. Zejména jde o pĜípad
výpovČdi ze strany nájemce provozujícího aquapark, kde je objektivnČ omezen poþet jiných vhodných
nájemcĤ, kteĜí by pĜípadnČ byli schopni provozovat aquapark za stejných nebo obdobných smluvních
podmínek. Totéž, ale v menší míĜe platí o nájemci provozujícím hotel.

15

GREENVALE a.s.

Prospekt

Riziko pĜedþasného ukonþení nájemní smlouvy z dĤvodu zvyšování nájemného
Dle nájemních smluv uzavíraných mezi Emitentem a jednotlivými nájemci je možné zvyšovat þi
snižovat výši nájmu po dohodČ obou smluvních stran (tj. i na popud nájemcĤ), a to vždy s pĜihlédnutím
k aktuální návštČvnosti a k výši tržeb nájemcĤ. Existuje tedy riziko, že nájemce nepĜistoupí na
Emitentem navrhovanou úpravu výše nájemného a tím mĤže dojít ke ztrátČ nájemce. Což by zejména
v pĜípadČ ztráty nájemce provozujícího aquapark, který je vzhledem k charakteru nemovitosti ve
vlastnictví Emitenta relativnČ obtížnČ nahraditelný, mohlo mít podstatný dopad na hospodáĜské
výsledky Emitenta. Totéž, ale v menší míĜe platí nájemci o provozujícím hotel.
Riziko související s neprodloužením splatnosti pĤjþky od spoleþnosti SPGroup, a.s.
Emitent zamýšlí prodloužit splatnost úvČru od spoleþnosti SPGroup a.s. do 31. 1. 2014 (splatnost
pĤjþky k datu vyhotovení Prospektu je k 30. 11. 2011) a to z dĤvodu vytvoĜení dostateþných finanþních
prostĜedkĤ pro financování podnikatelské þinnosti Emitenta. PĜestože Emitentovi nejsou známy
okolnosti, které by bránily realizaci tohoto zamýšleného kroku, nelze plnČ vylouþit, že splatnost této
pĤjþky nebude prodloužena. Což by mohlo negativnČ ovlivnit schopnost Emitenta dostát závazkĤm
vyplývajícím z DluhopisĤ.
Riziko ztráty klíþových osob
Klíþové osoby Emitenta a akcionáĜe Emitenta, tj. þlenové managementu a pĜedevším senior
managementu, spolupĤsobí pĜi vytváĜení a uskuteþĖování klíþových strategií Emitenta. Jejich þinnost je
rozhodující pro celkové Ĝízení Emitenta a jeho schopnost zavádČt a uskuteþĖovat tyto strategie. Emitent
vČĜí, že je schopen udržet a motivovat tyto osoby, a to i pĜes silnou poptávku po kvalifikovaných
osobách ve finanþním a realitním sektoru. Emitent nicménČ nemĤže zaruþit, že bude schopen tyto
klíþové osoby udržet a motivovat. Jejich pĜípadná ztráta by mohla negativnČ ovlivnit podnikání
Emitenta, jeho hospodáĜské výsledky a finanþní situaci.
Soudní a jiná Ĝízení
K datu vydání Prospektu Emitent není a pĜedtím nikdy nebyl úþastníkem soudních, rozhodþích ani
jiných Ĝízení, která by významnČ souvisela s jeho finanþní nebo provozní situací nebo emisí DluhopisĤ.
K datu tohoto Prospektu nejsou vedeny žádné spory, které by mohly ohrozit nebo znaþnČ nepĜíznivČ
ovlivnit hospodáĜský výsledek Emitenta. Emitent si není vČdom žádných takových nevyĜešených sporĤ.
Do budoucna však existenci takových sporĤ nelze vylouþit.
Rizika spojená s pojištČním Emitenta
Emitent má uzavĜené majetkové pojištČní svých nejdĤležitČjších aktiv. Emitent však nemĤže zaruþit,
že náklady spojené s pĜípadnými živelnými þi jinými nepĜedvídatelnými událostmi nebudou mít
negativní dopad na jeho majetek a hospodáĜskou a finanþní situaci, jelikož pojištČní Emitenta
neposkytuje plné krytí veškerých rizik souvisejících s nemovitostmi ve vlastnictví Emitenta.
Riziko stĜetu zájmĤ se skupinou SPGroup
Nájemci i Emitent jsou majetkovČ a personálnČ propojeny se skupinou SPGroup a podnikání nájemcĤ je
ovlivnČno rozhodováním Ĝídících osob skupiny SPGroup. Existuje možnost stĜetu zájmĤ v rámci výše
uvedeného ekonomického seskupení, která by mohla mít negativní vliv na hospodaĜení Emitenta.
Riziko spojené s kolaudací aquaparku
K datu vydání Prospektu je aquapark ve zkušebním provozu, který by mČl skonþit dne 31.5.2009.
Dlouhodobý provoz aquaparku je nicménČ podmínČn vydáním koneþného kolaudaþního rozhodnutí,
které lze vydat až po ukonþení zkušebního provozu. PĜestože Emitentovi k datu vydání Prospektu
nejsou známy okolnosti, které by mohly vést k odnČtí povolení ke zkušebnímu provozu þi k nevydání
kolaudaþního rozhodnutí, nelze tuto skuteþnost zcela vylouþit.
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Riziko spojené s kolaudací hotelu
K datu vydání Prospektu bylo hotelu udČleno povolení pro pĜedþasné užívání, které by mČlo skonþit
nejpozdČji 31. 12. 2009. Dlouhodobý provoz hotelu je nicménČ podmínČn vydáním koneþného
kolaudaþního rozhodnutí, které lze vydat až po ukonþení pĜedþasného užívání stavby. PĜestože
Emitentovi k datu vydání Prospektu nejsou známy okolnosti, které by mohly vést k odnČtí povolení
k pĜedþasnému užívání þi k nevydání kolaudaþního rozhodnutí, nelze tuto skuteþnost zcela vylouþit.
Riziko refinancování dluhopisĤ
Emitent nevyluþuje možnost opČtovného financování stávajícího závazku vyplývajícího
z DluhopisĤ þi jeho þásti. Není pĜitom jisté, že opČtovné financování závazku vyplývajícího z emise
DluhopisĤ nebo jeho þásti Emitent v budoucnosti získá. Tato skuteþnost mĤže ovlivnit schopnost
Emitenta splatit celkovou jmenovitou hodnotu emise DluhopisĤ a dostát tak závazkĤm z vydaných
DluhopisĤ.
Riziko pohyblivé úrokové sazby
Emitent dluhopisĤ s pohyblivou sazbou je vystaven riziku pohybu úrokových sazeb a þelí tak nejistotČ
ve výši výdajĤ na úrokové platby. Významný rĤst úrokových sazeb mĤže mít negativní
vliv na schopnost Emitenta dostát svým závazkĤm z emise dluhopisĤ.
Riziko zahájení insolvenþního Ĝízení
Zákon þ. 182/2006 Sb., o úpadku a zpĤsobech jeho Ĝešení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen
„Insolvenþní zákon“) stanoví, že dlužník je v úpadku, jestliže má více vČĜitelĤ a penČžité závazky po
dobu delší 30 dnĤ po lhĤtČ splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, pĜípadnČ je-li pĜedlužen.
Insolvenþní Ĝízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávnČn podat dlužník nebo jeho vČĜitel. Jde-li o
hrozící úpadek, mĤže insolvenþní návrh podat jen dlužník.
I pĜes urþitá opatĜení, která mají zabránit neopodstatnČným a nepodloženým návrhĤm na zahájení
insolvenþního Ĝízení, nelze vylouþit, že takové návrhy budou podány. Insolvenþní Ĝízení je zahájeno
soudní vyhláškou, a to nejpozdČji do 2 hodin od doruþení insolvenþního návrhu soudu. Od okamžiku
zveĜejnČní vyhlášky až do rozhodnutí soudu o insolvenþním návrhu (pokud soud nerozhodne jinak) je
dlužník povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní mĤže náležet,
pokud by mČlo jít o podstatné zmČny ve skladbČ, využití nebo urþení tohoto majetku anebo o jeho
nikoli zanedbatelné zmenšení. Dle Insolvenþního zákona rozhodne soud o insolvenþním návrhu
podaném tĜetími osobami bezodkladnČ; pĜesnČjší lhĤtu pro rozhodnutí zákon nestanoví.
I pĜesto, že omezení týkající se nakládání s majetkovou podstatou se netýká, mimo jiné, úkonĤ nutných
k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaĜení nebo k odvrácení hrozící škody, nelze vylouþit,
že pokud bude neopodstatnČný návrh na zahájení insolvenþního Ĝízení podán na Emitenta nebo na Ing.
Pavla Sehnala, jako jediného akcionáĜe Emitenta, tito budou omezeni po neurþitou dobu v dispozici se
svým majetkem, což by se mohlo negativnČ projevit na finanþní situaci Emitenta a jeho výsledcích
podnikání, a tedy i na možnosti splácet výnos z dluhopisĤ, pĜípadnČ vyplatit nominální hodnotu
dluhopisĤ.
Riziko související s prognózou zisku Emitenta
Prognóza zisku Emitenta, zahrnutá do tohoto Prospektu, byla vypracovaná k 30.9.2008. Vzhledem
k tomu, že od data vyhotovení této Prognózy zisku do data vyhotovení Prospektu došlo a nadále mĤže
docházet k významným zmČnám vývoje na trhu (napĜ. hypoteþní krize, nestabilita bankovního trhu
apod.), nemusí tato prognóza zisku v budoucnu odrážet skuteþný stav finanþní situace Emitenta.
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Rizikové faktory související s provozováním aquaparku a hotelu

Ekonomické a právní faktory
Služby v oblasti volného þasu (vþetnČ provozování aquaparku) a ubytovací služby jsou odvČtví velmi
závislá na stavu a vývoji ekonomiky a to nejen domácí, ale i zahraniþní. Výdaje spotĜebitelĤ za tyto
služby mohou pĜi nepĜíznivém vývoji ekonomiky klesat rychleji než v jiných sektorech ekonomiky.
RovnČž mohou nastat zásadní zmČny v oblasti legislativy, které mohou mít negativní dopad
na podnikání nájemcĤ. Ekonomické a právní faktory jsou mimo kontrolu Emitenta þi nájemcĤ a tyto
osoby je tedy nemohou jakkoliv ovlivnit.
Riziko ztráty klíþových osob u nájemcĤ
Klíþové osoby nájemcĤ aquaparku a hotelu, tj. þlenové managementu a pĜedevším senior managementu
spolupĤsobí pĜi vytváĜení a uskuteþĖování klíþových strategií provozovatelĤ. Jejich þinnost
je rozhodující pro celkové Ĝízení nájemcĤ a jejich schopnost zavádČt a uskuteþĖovat tyto strategie.
Jejich pĜípadná ztráta by mohla negativnČ ovlivnit podnikání nájemcĤ a jejich schopnost platit
Emitentovi nájemné.
Riziko konkurence
Nájemci nemovitostí ve vlastnictví Emitenta podnikají v oblasti volného þasu a hotelnictví a jsou
úþastníky hospodáĜské soutČže. Z tohoto dĤvodu musí pružnČ reagovat na mČnící se situaci na trhu,
na chování konkurence a na požadavky spotĜebitelĤ. V podmínkách silné konkurence mĤže dojít
k tomu, že nájemci nebudou schopni reagovat odpovídajícím zpĤsobem na konkurenþní prostĜedí, což
by mohlo vést ke zhoršení jejich hospodáĜské situace a v koneþném dĤsledku negativnČ ovlivnit jejich
schopnosti platit Emitentovi nájemné.
Riziko cen vstupĤ
PĜi provozu aquaparku a hotelu dochází k intenzivnímu využití vody, elektrické a tepelné energie.
Nájemci nakládají s tČmito vstupy hospodárnČ, nicménČ nelze vylouþit výrazný rĤst cen tČchto vstupĤ
spojený s nepĜíznivým dopadem na hospodaĜení nájemcĤ a tím i k negativnímu dopadu na jejich
schopnost platit Emitentovi nájemné.
Riziko omezení pĜísunu vody
Provoz aquaparku je závislý na pĜísunu velkého množství vody a tedy zároveĖ i na kapacitČ
vodohospodáĜského Ĝadu dané lokality, která je v souþasné dobČ 100% využita. I pĜestože provozovatel
má s dodavatelem vody uzavĜenou smlouvu týkající se odbČru dostateþného množství vody, smluvní
podmínky mohou být dodavatelem následnČ zmČnČny a mĤže být omezen souþasný pĜísun vody. Tato
skuteþnost mĤže mít podstatný dopad na provoz aquaparku, což mĤže negativnČ ovlivnit finanþní
situaci provozovatele a jeho schopnost platit Emitentovi nájemné.
Riziko pĜerušení nebo ukonþení provozu
PĜi dlouhodobém pĜerušení nebo ukonþení provozu aquaparku a hotelu z dĤvodu selhání technologie,
selhání obsluhy, nefunkþnosti IT, živelné pohromy, opravy apod., hrozí významný výpadek v pĜíjmech
nájemcĤ nemovitostí ve vlastnictví Emitenta. V této souvislosti nájemci ve spolupráci s Emitentem
usilují o eliminaci operativních rizik a jejich pĜípadných následkĤ, nicménČ i pĜes toto úsilí nelze tyto
výpadky zcela vylouþit.
Riziko neschopnosti uplatnČní záruk
Na technické vybavení aquaparku a hotelu se vztahují záruky na opravy vyplývající z vady materiálu
nebo ztráty funkþnosti. V pĜípadČ zániku nebo úpadku spoleþností, které takové vybavení dodaly
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a zavázaly se poskytnout záruþní servis, Emitent mĤže ztratit možnost tyto záruþní opravy uplatnit, což
s sebou nese riziko neplánovaných investic a možné zhoršení finanþní situace Emitenta.
Riziko nevhodnČ zvolené cenové strategie
PĜi stanovení cenové strategie vycházeli provozovatelé z dlouhodobých zkušeností svých minoritních
akcionáĜĤ s provozem mezinárodní sítí aquaparkĤ a hotelĤ, z dostupných zdrojĤ a analýz,
s pĜihlédnutím k souþasné situaci na þeském trhu a jejímu vývoji. NicménČ veškeré pĜedpoklady,
z nichž se pĜi stanovení cen vycházelo, nemusí korespondovat s budoucím vývojem trhu. Vzhledem
k tomu nelze vylouþit, že provozovatelé aquaparku þi hotelu budou muset pĜehodnotit cenovou strategii
þi cenovou strukturu nabízených služeb. Tato skuteþnost mĤže mít významný vliv na finanþní situaci
provozovatelĤ a ovlivnit tak jejich schopnost platit Emitentovi nájemné.
Riziko regulatorní a riziko sankcí
Dodržování platných právních norem ze strany nájemcĤ podléhá kontrole pĜíslušných orgánĤ a jejich
porušení mĤže vést k uložení sankcí nájemci, vþetnČ sankcí finanþních þi sankcí spoþívajících
v pĜerušení þi zákazu þinnosti. Aþkoli si nájemci nejsou vČdomi žádného porušení platné legislativy,
nelze sankce v budoucnosti zcela vylouþit, což by mohlo vést ke zhoršení hospodáĜské situace daného
nájemce a v koneþném dĤsledku negativnČ ovlivnit jeho schopnosti platit Emitentovi nájemné.
Riziko všeobecné hospodáĜské recese a demografických faktorĤ
BČhem období zpomalení nebo recese ekonomiky na celostátní nebo regionální úrovni nebo na úrovni
prĤmyslových odvČtví mĤže dojít ke snížení výdajĤ zákazníkĤ na zábavu. Tato období mohou být
rovnČž spojena se sníženou spotĜebitelskou poptávkou po aquaparcích a zábavních centrech.
HospodáĜský výsledek aquacentra pak mĤže nepĜíznivČ odrážet zmČny ekonomických podmínek,
zmČny úrokových sazeb, inflaci, nezamČstnanost, penČžní a finanþní politiku a jiné významné vnČjší
události, stejnČ jako zmČny demografických ukazatelĤ na trzích. Na podnikání Emitenta se mohou
odrazit i skuteþné nebo potenciální obavy z recese, protože takové obavy obvykle vedou ke zvýšeným
úsporám na stranČ cílové klientely aquaparku a tím snížení volných výdajĤ, což se mĤže nepĜíznivČ
odrazit na návštČvnosti aquaparku a hospodáĜském výsledku jeho provozovatele a na jeho schopnosti
platit Emitentovi nájemné.
Riziko snížení návštČvnosti, výnosĤ a rentability aquaparku v dĤsledku nehod a zranČní
Vzhledem k tomu, že aquapark nabízí nejrĤznČjší atrakce, jako tĜeba tobogány, skluzavky a další
obdobné atrakce, nelze vylouþit potenciální nebezpeþí vážného zranČní. Pokud by k nČmu došlo,
návštČvnost a následnČ i výnosy a rentabilita aquaparku by se mohly v dĤsledku takového zranČní
a s tím spojené pĜípadné negativní publicity významnČ snížit. Nájemce provozující aquapark nemĤže
zaruþit, že k žádným takovým nehodám a zranČním nedojde, že v jejich dĤsledku nedojde ke snížení
návštČvnosti nebo že pojištČní nájemce postaþí k pokrytí nákladĤ spojených s takovými nehodami nebo
zranČním þi jinými událostmi. KromČ toho nehody nebo zranČní v jiných aquaparcích nebo podobných
zábavních parcích provozovaných konkurencí by mohly vyvolat dojem, že i aquapark provozovaný
nájemcem Emitenta je nebezpeþný, þímž by rovnČž mohlo dojít ke snížení návštČvnosti, výnosĤ
a rentability. Veškeré shora uvedené události by mohly vést ke zhoršení hospodáĜské situace nájemce
provozujícího aquapark a v koneþném dĤsledku negativnČ ovlivnit jeho schopnosti platit Emitentovi
nájemné.
Riziko snížení návštČvnosti aquaparku v pĜípadech onemocnČní a v dĤsledku negativní publicity
PĜípady onemocnČní šíĜených vodou bez ohledu na to, zda mají pĤvod v aquaparku provozovaném
nájemcem Emitenta þi nikoli, by mohly zásadnČ snížit návštČvnost aquaparku. Tu by zásadnČ mohla
snížit i tvrzení o nemocech nebo zranČních v souvislosti s kvalitou obþerstvení nebo jeho podávání
v restauracích a pĜípravnách v areálu aquaparku. KromČ toho by jakákoli negativní publicita týkající se
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tČchto a jiných souvisejících záležitostí mohla ovlivnit zpĤsob, jakým zákazníci vnímají aquapark, a tím
podstatnČ snížit návštČvnost. Jakákoli z tČchto událostí by mohla vést ke zhoršení hospodáĜské situace
nájemce provozujícího aquapark a v koneþném dĤsledku negativnČ ovlivnit jeho schopnosti platit
Emitentovi nájemné.
Riziko snížení návštČvnosti aquaparku související s lokalitou
Skuteþnost, že aquapark a hotel se nacházejí v rozvíjející se okrajové þásti Prahy, mĤže do budoucna
pĜinést riziko spojené se zástavbou okolí, která mĤže mít negativní dopad na návštČvnost aquaparku
a obsazenost hotelu. Dalším rizikem vzhledem k lokalitČ jsou pĜípadná budoucí omezení dopravní
dostupnosti dálnice D1 a ostatních pĜíjezdových komunikací.
Závislost aquaparku na mČnících se preferencích spotĜebitelĤ a nutnost kontinuálních investic
StejnČ jako jiné typy rekreaþních zaĜízení a forem zábavy podléhá provoz aquaparku mČnícím
se zálibám, preferencím a požadavkĤm spotĜebitelĤ na nabízenou kvalitu a rozsah služeb. Za úþelem
udržení spotĜebitelĤ je nutné aquapark kontinuálnČ rozvíjet, což je spojeno se stálými investicemi
do budoucna. VšeobecnČ vzato aquapark nepĜímo soutČží se všemi typy zábavního a rekreaþního
prĤmyslu, vþetnČ kin, bowlingu, kluzišĢ, sportovních událostí, restaurací, zoo, muzeí, karnevalĤ,
akvárií, letovisek, pĜírodních a historických atrakcí a hĜišĢ. Jakékoli zmČny spotĜebitelských preferencí
smČrem k alternativním zpĤsobĤm zábavy ve srovnání s aquaparkem by mohly mít znaþný nepĜíznivý
dopad na návštČvnost a podnikání aquaparku a ovlivnit tak schopnost nájemce platit Emitentovi
nájemné.
Riziko znaþné konkurence v sektoru zábavních parkĤ
Aquapark ve vlastnictví Emitenta je v pĜímém soutČžním postavení s ostatními zábavními
a tematickými parky a v nepĜímém soutČžním postavení se všemi dalšími typy rekreaþními zaĜízeními
a formami zábavy, vþetnČ kin, sportovních atrakcí a cílových míst v rámci dovolených a prázdnin
v jejich regionech. Všechna tato odvČtví a spoleþnosti pĤsobící v jejich rámci spolu soupeĜí o omezený
volný þas veĜejnosti a omezený pĜíjem k volnému použití. K tomu, aby aquapark v konkurenci obstál,
mĤže být nezbytné snížit ceny, zvýšit provozní a marketingové náklady nebo pĜijmout jiná opatĜení,
která by mohla mít nepĜíznivý dopad na finanþní stav nájemce provozujícího aquapark, jeho
hospodáĜský výsledek, marže a cashflow a tím ovlivnit i jeho schopnost platit Emitentovi nájemné.
Emitentovi þi nájemci provozujícímu aquapark navíc mĤže v budoucnosti vzniknout další konkurence
v podobČ nových zábavních center pro celou rodinu nebo aquaparkĤ vybudovaných v jeho blízkém
okolí.
Rizika plynoucí z legislativy upravující ochranu životního prostĜedí, výstavbu, provozování
restauraþních zaĜízení a jiné oblasti
Provoz aquaparku podléhá rĤzným zákonným a podzákonným pĜedpisĤm na ochranu životního
prostĜedí, vþetnČ pĜedpisĤ o nakládání s odpadními vodami, skladováním, manipulací a likvidací
nebezpeþných látek a ropy, a pĜedpisĤ na ochranu a bezpeþnost zdraví pĜi práci. PĜi dodržování tČchto
zákonĤ vznikají náklady, napĜ. pĜi instalaci a provozu zaĜízení na kontrolu úrovnČ zneþištČní a zaĜízení
na skladování nebezpeþných látek a dále náklady na opatĜení povolení a podávání zpráv o naší þinnosti.
Provoz aquaparku a restauraþních zaĜízení podléhá rovnČž ĜadČ dalších pĜedpisĤ, napĜ. pĜedpisĤm
upravujících povinnosti pĜi výstavbČ a územním plánování, þi pĜedpisy upravujícími výrobu,
manipulaci, skladování a oznaþení potravin. Veškeré náklady na dodržení pĜíslušné legislativy mohou
být vysoké, a pokud vzniknou, mohou mít nepĜíznivý dopad na rentabilitu aquaparku a tím
i na Emitenta. NesplnČní tČchto nebo jiných povinností by mohlo vést ke správním nebo soudním
Ĝízením a následnČ k uložení penČžitých i nepenČžitých sankcí a v krajním pĜípadČ až k uzavĜení
nebo úpravČ provozu aquaparku, což by mohlo vyústit ve snížení jeho návštČvnosti, výnosĤ
a rentability.
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Riziko spoþívající v závislosti ostatních nájemcĤ na provozovateli aquaparku
Nájemci provozující restauraþní zaĜízení a hotel jsou do znaþné míry závislí na návštČvnosti
a úspČšnosti aquaparku. PĜípadná nízká návštČvnost aquaparku bude mít znaþný negativní vliv
i na podnikání a hospodáĜské výsledky ostatních nájemcĤ nemovitostí ve vlastnictví Emitenta a tím
i na jejich schopnost platit Emitentovi nájemné.
Riziko absence synergických efektĤ
Minoritními akcionáĜi nájemcĤ jsou zahraniþní subjekty s dlouhodobou zkušeností provozování
mezinárodních sítí hotelĤ a aquaparkĤ na území Evropy, díky nimž mohou nájemci využít množství
synergických efektĤ. PĜípadná ztráta možnosti využití tČchto synergických efektĤ, by mohla mít
negativní vliv na finanþní situaci nájemcĤ a jejich schopnost platit nájemné Emitentovi.

3.3.

Rizikové faktory vztahující se k ýeské republice

Politické, ekonomické, právní a sociální faktory
Na výsledky podnikání a finanþní situaci Emitenta mohou mít nepĜíznivý vliv faktory týkající se ýeské
republiky, které nelze objektivnČ pĜedvídat a které je možné rozdČlit na faktory politické, ekonomické,
právní a sociální. Zejména zmČny v míĜe právní regulace þi ve výkladu právní úpravy ve vztahu
k Emitentovi þi jednotlivým nájemcĤm mohou mít nepĜíznivý vliv na podnikání a finanþní situaci
Emitenta. Emitent nemĤže výše zmínČné faktory jakkoliv ovlivnit, zejména pak nemĤže zajistit, že
politický, ekonomický þi právní vývoj v ýeské republice bude pĜíznivý ve vztahu k jeho podnikání.
Rizika spojená s výkonností þeské ekonomiky
Vzhledem k zamČĜení Emitenta výluþnČ na þeský trh, je rĤst zisku Emitenta do znaþné míry spojen
s výkonností þeské ekonomiky. Jakákoli zmČna hospodáĜské, regulatorní, správní nebo jiné politiky
þeské vlády, jakož i politický nebo hospodáĜský vývoj v ýeské republice, nad kterým Emitent nemá
kontrolu, by mohl mít významný dopad na þeskou ekonomiku a tím i na podnikání, hospodáĜskou
a finanþní situaci Emitenta nebo na jeho schopnost dosáhnout svých obchodních cílĤ.
Rizika spojená s mírou inflace, výše úrokové míry a jejich zmČny
HospodáĜské výsledky Emitenta jsou ovlivĖovány mírou inflace. Významné zmČny inflace nebo
úrokové míry by mohly mít nepĜíznivý vliv na podnikání Emitenta a jeho finanþní situaci.
Rizika spojená s politickým vývojem v ýeské republice
Poslední všeobecné volby do Poslanecké snČmovny Parlamentu ýeské republiky se konaly v þervnu
roku 2006. Výsledkem tČchto parlamentních voleb bylo rovné rozdČlení 200 poslaneckých kĜesel mezi
levicové politické strany (ýeská strana sociálnČ demokratická a Komunistická strana) se 100 kĜesly
a politickým blokem složeným z Obþanské demokratické strany, pravicové strany stĜedu,
KĜesĢanskodemokratické strany a Strany zelených, které získaly rovnČž 100 kĜesel. Aþkoli Obþanská
demokratická strana uspČla pĜi sestavování vlády spolu s KĜesĢanskodemokratickou stranou a Stranou
zelených, stabilita vlády je stále diskutabilní.
Výše uvedené faktory mohou mít nepĜíznivý dopad na celkovou stabilitu þeského státu a tedy
i na podnikání a hospodáĜskou a finanþní situaci Emitenta. Emitent nemĤže nikterak zaruþit, že nová
vláda bude pokraþovat v hospodáĜské, finanþní a regulatorní politice pĜedchozí vlády a že jakékoli
zmČny této politiky nebudou mít závažný negativní dopad na podnikání a hospodáĜskou a finanþní
situaci nebo výsledky provozĤ jednotlivých nájemcĤ a tím i Emitenta.
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Rizika spojená s nepĜedvídatelným výkladem daĖových pĜedpisĤ
Neustále promČnlivý výklad daĖových pĜedpisĤ ze strany finanþních úĜadĤ, nesoulad vývoje þeského
a komunitárního daĖového práva, prodloužené lhĤty pro splacení dlužných závazkĤ, jakož i možnost
uložení vysokých pokut a jiných sankcí, pĜedstavují pro jakoukoli þeskou spoleþnost, vþetnČ Emitenta,
urþité daĖové riziko.

3.4.

Rizikové faktory týkající se DluhopisĤ

Obecná rizika spojená s Dluhopisy
Potenciální investor do DluhopisĤ si musí sám podle
investice do DluhopisĤ. Každý investor by mČl pĜedevším:

svých

pomČrĤ

urþit

vhodnost

(a)

mít dostateþné znalosti a zkušenosti k úþelnému ocenČní DluhopisĤ, výhod a rizik investice
do DluhopisĤ, a ohodnotit informace obsažené v tomto Prospektu, nebo v jakémkoliv jeho
dodatku þi doplnČní, pĜímo nebo odkazem;

(b)

mít znalosti o pĜimČĜených analytických nástrojích k ocenČní a pĜístup k nim, a to vždy
v kontextu své konkrétní finanþní situace, investice do DluhopisĤ a jejího dopadu do svých
investic a/nebo na své celkové investiþní portfolio;

(c)

mít dostateþné finanþní prostĜedky a likviditu k tomu, aby byl pĜipraven nést všechna rizika
investice do DluhopisĤ;

(d)

úplnČ rozumČt podmínkám DluhopisĤ (pĜedevším Emisním podmínkám a tomuto Prospektu)
a být seznámen s chováním þi vývojem jakéhokoliv pĜíslušného ukazatele nebo finanþního trhu;

(e)

být schopen ocenit (buć sám nebo s pomocí finanþního poradce) možné scénáĜe dalšího vývoje
ekonomiky, úrokových sazeb nebo jiných faktorĤ, které mohou mít vliv na jeho investici a na
jeho schopnost nést možná rizika.

Riziko pohyblivé úrokové sazby
Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou mohou být považovány za volatilní investici, neboĢ vlastník
takových DluhopisĤ je vystaven riziku pohybu úrokových sazeb a þelí tak nejistotČ ve výši úrokového
pĜíjmu. V pĜípadČ, že investor neprovádí žádné dodateþné zajištČní v souvislosti s Dluhopisy
s pohyblivou úrokovou sazbou, mĤže jen obtížnČ pĜedem stanovit celkovou výnosnost své investice
do takových DluhopisĤ.
Riziko likvidity
Emitent požádal o pĜijetí DluhopisĤ k obchodování na oficiálním volném trhu BCPP. Bez ohledu
na kotaci DluhopisĤ nemĤže existovat ujištČní, že se vytvoĜí dostateþnČ likvidní sekundární trh
s Dluhopisy, nebo pokud se vytvoĜí, že takový trh bude trvat. Skuteþnost, že Dluhopisy mohou být
kótovány na oficiálním volném trhu BCPP, nemusí nutnČ vést k vyšší likviditČ kótovaných DluhopisĤ
než nekótovaných DluhopisĤ. V pĜípadČ nekótovaných DluhopisĤ mĤže být naopak obtížné ocenit
takové Dluhopisy, což mĤže mít negativní dopad na jejich likviditu. Na pĜípadném nelikvidním trhu
nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní tržní cenu.
Riziko zdanČní
Potenciální kupující nebo prodávající DluhopisĤ by si mČli být vČdomi, že mohou mít povinnost
odvodu danČ nebo jiných poplatkĤ v souladu s právem þi zvyklostmi státu, ve kterém dochází
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k pĜevodu DluhopisĤ, nebo jiného v dané situaci relevantního státu. V nČkterých státech nemusí být
k dispozici žádná oficiální stanoviska daĖových úĜadĤ nebo soudní rozhodnutí k finanþním nástrojĤm
jako jsou Dluhopisy. Potenciální investoĜi by se nicménČ nemČli pĜi získávání, prodeji þi splacení
DluhopisĤ spoléhat na struþné a obecné shrnutí daĖových otázek obsažené v tomto Prospektu, ale mČli
by jednat podle doporuþení svých daĖových poradcĤ ohlednČ jejich individuálního zdanČní. Zvážení
investování podle rizik uvedených v této þásti by mČlo být uþinČno minimálnČ po zvážení kapitoly
„ZdanČní a devizová regulace v ýeské republice“ tohoto Prospektu. Potenciální investoĜi do DluhopisĤ
by si mČli být vČdomi toho, že pĜípadné zmČny daĖových pĜedpisĤ mohou zpĤsobit, že výsledný výnos
z DluhopisĤ mĤže být nižší, než pĤvodnČ pĜedpokládali, a/nebo že investorovi mĤže být pĜi prodeji
nebo splatnosti DluhopisĤ vyplacena nižší þástka, než pĤvodnČ pĜedpokládal.
Rizika vyplývající ze zmČny práva
Emisní podmínky DluhopisĤ se Ĝídí právem ýeské republiky platným k datu tohoto Prospektu. Po datu
vydání DluhopisĤ mĤže dojít ke zmČnČ právních pĜedpisĤ, které se vztahují na práva a povinnosti
vyplývající z DluhopisĤ, a to pĜípadnČ i se zpČtnou úþinností. Emitent nemĤže þinit jakékoli záruky
týkající se dopadĤ jakéhokoli soudního rozhodnutí nebo zmČny þeského práva nebo úĜední praxe
na hodnotu DluhopisĤ po datu tohoto Prospektu.
Rizika vyplývající z možnosti dalšího dluhového financování
Neexistuje žádné významné právní omezení týkající se objemu a podmínek jakéhokoli budoucího
dluhového financování Emitenta, které by vyplývalo z Emisních podmínek. Navzdory existujícímu
zajištČní DluhopisĤ mĤže pĜijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování v koneþném dĤsledku
znamenat, že v pĜípadČ insolvenþního Ĝízení budou pohledávky vlastníkĤ dluhopisĤ z DluhopisĤ
uspokojeny v menší míĜe, než kdyby k pĜijetí takového dluhového financování nedošlo. S rĤstem
dluhového financování Emitenta také roste riziko, že se Emitent mĤže dostat do prodlení s plnČním
svých závazkĤ z DluhopisĤ.
Riziko zákonnosti koupČ DluhopisĤ
Potenciální investoĜi do dluhopisĤ by si mČli být vČdomi, že koupČ DluhopisĤ mĤže být pĜedmČtem
zákonných omezení ovlivĖujících platnost jejich nabytí. Ani Emitent ani Vedoucí manažer nemá ani
nepĜebírá odpovČdnost za zákonnost nabytí DluhopisĤ potenciálním kupujícím DluhopisĤ, aĢ již
podle jurisdikce jeho založení nebo jurisdikce, kde je þinný (pokud se liší). Potenciální kupující se
nemĤže spoléhat na Emitenta nebo na Vedoucího manažera v souvislosti se svým rozhodováním
ohlednČ zákonnosti nabytí DluhopisĤ.
Rizika spojená s Agentem pro zajištČní
Závazky Emitenta vyplývající z DluhopisĤ jsou zajišĢovány zástavním právem k nemovitostem
ve vlastnictví Emitenta. Vlastníci dluhopisĤ jsou zastoupeni Agentem pro zajištČní, který je v postavení
spoleþného a nerozdílného vČĜitele s každým Vlastníkem dluhopisĤ ohlednČ penČžitého závazku
Emitenta vyplývajícího z DluhopisĤ vĤþi takovému Vlastníkovi dluhopisĤ a veškeré zajištČní je zĜízeno
ve prospČch Agenta pro zajištČní. Z tohoto dĤvodu jsou všichni Vlastníci dluhopisĤ povinni vykonávat
svá práva z DluhopisĤ, která by mohla jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu zajištČní, pouze v
souþinnosti s Agentem pro zajištČní a jeho prostĜednictvím.
Emitent nemĤže vylouþit, že dojde ke zmČnČ Agenta pro zajištČní, aĢ již z rozhodnutí Emitenta,
z dĤvodu, že souþasný Agent pro zajištČní ukonþí smlouvu, þi z jiných dĤvodĤ. PĜestože
Emitent pĜi výbČru Agenta pro zajištČní bude postupovat s dostateþnou obezĜetností, pĜípadný nový
Agent pro zajištČní nemusí mít obdobnou zkušenost þi reputaci jako stávající Agent pro zajištČní a
mĤže existovat riziko, že nebude dostateþnČ schopen uplatnit a vymáhat penČžité pohledávky
z DluhopisĤ vĤþi Emitentovi a tím mĤže být ohroženo uspokojení tČchto pohledávek jednotlivých
VlastníkĤ dluhopisĤ. Aþkoliv je stávající Agent pro zajištČní povinen poskytnout Emitentovi v
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souvislosti s výmČnou Agenta pro zajištČní veškerou souþinnost, nemĤže Emitent zaruþit, že tato
souþinnost ze strany Agenta pro zajištČní bude poskytnuta.
Rizika plynoucí ze zajištČní DluhopisĤ
Dluhopisy jsou zajišĢovány zástavním právem k nemovitosti, což je zpĤsob zajištČní dluhopisĤ, který
není v ýeské republice zákonem výslovnČ upraven. Zástavní právo navíc bude zĜízeno až po Datu
emise, vzhledem k tomu, že k jeho vzniku je zapotĜebí zápis do katastru nemovitostí. Zástavní právo
zajišĢující Dluhopisy se zĜizuje pouze ve prospČch jednoho z vČĜitelĤ, Agenta pro zajištČní. Za úþelem
konstrukce vČĜitelské solidarity, jak je upravena v Emisních podmínkách, pak musí být Agent pro
zajištČní souþasnČ Vlastníkem dluhopisĤ. Agent pro zajištČní je tak ve vztahu ke každému penČžitému
závazku Emitenta na základČ DluhopisĤ, spoleþným a nerozdílným vČĜitelem Emitenta s každým
jednotlivým Vlastníkem dluhopisĤ. Žádný jiný vČĜitel není vĤþi ostatním vČĜitelĤm spoleþným a
nerozdílným vČĜitelem Emitenta. Veškerou zajišĢovací dokumentaci uzavírá pouze Agent pro zajištČní,
který je tak jediným zajištČným vČĜitelem. Agent pro zajištČní by pak mČl být oprávnČn (jako spoleþný
a nerozdílný vČĜitel) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli þástky, kterou je Emitent povinen
uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisĤ. Agent pro zajištČní by rovnČž mČl být oprávnČn v rámci
pĜípadného insolvenþního Ĝízení pĜihlásit pohledávku v celé výši. NicménČ pokud nČkterý z VlastníkĤ
dluhopisĤ uplatní v rámci insolvenþního Ĝízení svou pohledávku samostatnČ, bude evidován jako
nezajištČný vČĜitel a Agent pro zajištČní již nebude schopen pohledávku v tomto rozsahu uplatnit
z pozice zajištČného vČĜitele. Takovým postupem navíc mĤže vzniknout škoda ostatním VlastníkĤm
dluhopisĤ, a to zejména ve formČ snížení jejich uspokojení z výtČžku zástavy.
Jelikož však þeské soudy nemají zkušenosti s rozhodováním o roli, právech a povinnostech Agenta pro
zajištČní, jakožto spoleþného a nerozdílného vČĜitele Emitenta s každým jednotlivým Vlastníkem
dluhopisĤ, s interpretací nČkterých ustanovení obsažených v Emisních podmínkách, ani s rozhodováním
podle Insolvenþního zákona, nemĤže Emitent zaruþit, že jakékoli rozhodnutí soudu negativnČ neovlivní
postavení VlastníkĤ dluhopisĤ, kteĜí nejsou v postavení zajištČného vČĜitele, zajištČní þi jeho realizaci,
nebo pĜihlášení celé pohledávky Agentem pro zajištČní a následné uspokojení celé pohledávky ze
zástavy tak, jak jsou tyto kroky v tomto Prospektu pĜedvídány. Aþkoliv se tedy Emitent zavázal
vyvinout veškeré úsilí, aby zajištČní DluhopisĤ bylo platnČ a funkþnČ zĜízeno, nelze vylouþit pĜípadné
problémy pĜi jeho zápisu, insolvenþním Ĝízení þi realizaci zajištČní, vzhledem k tomu, že jde o nový,
dosud nevyzkoušený zpĤsob zajištČní dluhopisĤ.
Vzhledem (i) ke shora uvedenému, (ii) k pĜípadným otázkám ohlednČ úþinnosti/funkþnosti zajištČní
pomocí Agenta pro zajištČní jakožto spoleþného a nerozdílného vČĜitele Emitenta s každým jednotlivým
Vlastníkem dluhopisĤ a (iii) k tomu, že þeské soudy ještČ neposuzovaly pĜípustnost zpĤsobu zajištČní
obdobného zpĤsobu zajištČní obsaženého v Emisních podmínkách (zejména þl. 3.2.2 a 3.2.3), nemĤže
Emitent vylouþit budoucí rozhodnutí soudu, jež oslabí þi vylouþí vznik, platnost anebo vymahatelnost
zĜízovaného zajištČní.
Riziko ztráty hodnoty nemovitosti
Zastavené nemovitosti byly k datu vyhotovení Prospektu ocenČny metodou diskontovaných penČžních
tokĤ v souladu s IAS 40.33 a ostatními Mezinárodními úþetními standardy na hodnotu 2,082 mld. Kþ,
což je více než dvojnásobek celkové jmenovité hodnoty vydávané emise DluhopisĤ. Toto ocenČní však
nemusí v budoucnu odrážet tržní hodnotu zastavených nemovitostí a nelze vylouþit, že k datu pĜípadné
realizace zástavy nebude hodnota zastavených nemovitostí dostateþná pro uspokojení pohledávek
plynoucích z DluhopisĤ.
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Riziko nezĜízení zástavního práva
Dluhopisy jsou zajišĢovány ve prospČch Agenta pro zajištČní zástavním právem k nemovitostem ve
vlastnictví Emitenta. Emitent se zavázal zĜídit nebo zajistit zĜízení zástavního práva prvního poĜadí
k nemovitostem, které jsou pĜedmČtem zajištČní DluhopisĤ, a to ve lhĤtČ 90 dnĤ od Data emise.
ZajištČní DluhopisĤ tedy vznikne až po Datu emise DluhopisĤ, a to vkladem zástavního práva do
katastru nemovitostí. PĜestože se Emitent zavázal vyvinout veškeré úsilí a poskytnout veškerou
souþinnost pro zajištČní zápisu zástavního práva do pĜíslušného katastru nemovitostí, nelze zcela
vylouþit, že zástavní právo nebude zĜízeno v uvedené lhĤtČ þi dojde zcela nebo þásteþnČ k zániku
zajištČní. V takovém pĜípadČ nebudou Dluhopisy již pĜedstavovat zajištČný finanþní instrument, což
mĤže mít za následek zvýšení rizika investice do DluhopisĤ.
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Prospekt

ODPOVċDNÉ OSOBY
Osoby odpovČdné za údaje uvedené v Prospektu

Osobou odpovČdnou za správnost a úplnost údajĤ uvedených v tomto Prospektu je Emitent – spoleþnost
GREENVALE a.s. se sídlem Praha 1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00, Iý: 273 93 411,
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10273, jejímž
jménem jedná Ing. Pavel Sehnal, þlen pĜedstavenstva.
4.2.

Prohlášení Emitenta

Emitent prohlašuje, že pĜi vynaložení veškeré pĜimČĜené péþe na zajištČní uvedeného jsou podle jeho
nejlepšího vČdomí údaje obsažené v tomto Prospektu v souladu se skuteþností a že v nČm nebyly
zamlþeny žádné skuteþnosti, které by mohly zmČnit význam tohoto Prospektu.
Emitent dále prohlašuje, že nekonsolidovaná úþetní závČrka Emitenta vypracovaná dle IFRS za úþetní
období konþící 31. prosince 2007 a nekonsolidované úþetní závČrky Emitenta vypracované dle CAS za
úþetní období konþící 31. prosince 2006 a 31. prosince 2007 byly ovČĜeny auditorem a že výrok
auditora uvedený v tomto Prospektu odpovídá výroku uvedenému v pĜíslušné zprávČ auditora.
Ke dni vyhotovení Prospektu, v Praze
GREENVALE a.s.
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AUDITOěI EMITENTA

OvČĜení nekonsolidované úþetní závČrky Emitenta za období konþící 31. prosince 2007 vypracované
dle mezinárodních standardĤ finanþního výkaznictví IFRS a ovČĜení nekonsolidované úþetní závČrky
za období konþící 31. prosince 2006 a 31. prosince 2007 vypracované dle þeských úþetních standardĤ
(CAS) provedla, v souladu se zákonem þ. 524/1992 Sb., o auditorech a KomoĜe auditorĤ ýeské
republiky, v platném znČní, a auditorskými smČrnicemi Komory auditorĤ ýeské republiky, auditorská
firma BDO Prima Audit s.r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSý: 140 00, zapsaná
v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7279, vedená v seznamu
auditorských spoleþností u Komory auditorĤ ýeské republiky pod osvČdþením KA ýR þ. 018.
Auditory odpovČdnými za ovČĜení úþetní závČrky vypracované dle IFRS za úþetní období konþící
31. prosince 2007 byli auditoĜi Ing. Jan Doležal, CSc., osvČdþení þ. 0070, a Ing. Ladislav Novák,
osvČdþení þ. 0165.
Auditory odpovČdnými za ovČĜení úþetní závČrky vypracované dle CAS za úþetní období konþící
31. prosince 2006 a 31. prosince 2007 byli auditoĜi Ing. Jan Doležal, CSc., osvČdþení þ. 0070,
a Ing. Ladislav Novák, osvČdþení þ. 0165.
Výroky auditora ke shora uvedeným úþetním závČrkám byly vždy bez výhrad. Zprávy o auditu týkající
se nekonsolidovaných úþetních závČrek Emitenta za finanþní období konþící 31. prosince 2006
a 31. prosince 2007, vypracovaných v souladu s CAS a zpráva o auditu týkající se nekonsolidované
úþetní závČrky Emitenta za finanþní období konþící 31. prosince 2007, vypracované v souladu
s mezinárodním úþetními standardy IFRS, jsou uvedeny v tomto Prospektu v kapitole „Finanþní údaje
o Emitentovi“ a jsou rovnČž k nahlédnutí v sídle Emitenta na adrese Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00.
Nekonsolidované mezitímní finanþní údaje za první pololetí bČžného hospodáĜského roku sestavené
k 30. þervnu 2008 dle mezinárodních standardĤ finanþního výkaznictví IFRS, uvedené v kapitole
„Finanþní údaje o Emitentovi“ tohoto Prospektu, nebyly auditorem ovČĜeny.
Emitent prohlašuje, že v prĤbČhu úþetních období, za které jsou pĜedkládány výše uvedené úþetní
závČrky Emitenta, nedošlo k odstoupení nebo odvolání a ani znovu jmenování auditora odpovČdného
za ovČĜení úþetní závČrky.
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UPISOVÁNÍ A PRODEJ
Obecné informace o nabídce

Emitent povČĜil na základČ mandátní smlouvy ze dne 10. srpna 2008 spoleþnost Raiffeisenbank a.s.,
se sídlem Praha 4, HvČzdova 1716/2b, PSý: 140 78, vedoucím manažerem Emise (dále jen
„Raiffeisenbank“ nebo „Vedoucí manažer“) þinnostmi spojenými se zabezpeþením vydání a umístČní
DluhopisĤ. Emitent rovnČž povČĜil Raiffeisenbank þinnostmi kotaþního agenta v souvislosti s pĜijetím
DluhopisĤ k obchodování na oficiálním volném trhu BCPP a þinnostmi administrátora Emise
spojenými s vypoĜádáním primárního úpisu a platbami VlastníkĤm dluhopisĤ.
Dluhopisy tvoĜící Emisi budou nabídnuty vybraným zájemcĤm v souladu s podmínkami smlouvy
o upsání a koupi DluhopisĤ uzavĜené mezi Emitentem a upisovateli. Emitent nehodlá v rámci
primárního úpisu Dluhopisy veĜejnČ nabízet ve smyslu pĜíslušných ustanovení Zákona o podnikání na
kapitálovém trhu, nevyluþuje však, že po Datu emise budou Dluhopisy veĜejnČ nabízeny v rámci
sekundárního trhu.
Jakákoliv pĜípadná nabídka DluhopisĤ, kterou Emitent þi Vedoucí manažer uþinili þi uþiní (vþetnČ
distribuce tohoto Prospektu vþetnČ jeho pĜípadných dodatkĤ vybraným investorĤm) v ýeské republice
þi v zahraniþí, je þinČna na základČ ustanovení §35 odst. 2 písm. a) Zákona o podnikání na kapitálovém
trhu, pĜípadnČ na základČ obdobné výjimky v souladu s pĜíslušnými zahraniþními pĜedpisy. V souladu
s tím Emitent a/nebo Vedoucí manažer nabídli þi nabídnou Dluhopisy pouze kvalifikovaným
investorĤm. Emitent pĜedpokládá, že po Datu emise budou Dluhopisy veĜejnČ nabízeny v rámci
sekundárního trhu.
6.2.

UmístČní a upsání DluhopisĤ

Dluhopisy budou umístČny na základČ tzv. „private placement“, v jehož rámci budou Dluhopisy (až do
100% z celkového pĜedpokládaného objemu Emise, tj. až do celkové nominální hodnoty 1 000 000 000
Kþ) nabídnuty k úpisu a koupi vybraným kvalifikovaným investorĤm zejména investorĤm v rámci
skupiny SPGroup, kteĜí tyto Dluhopisy upíší a koupí. Vedoucí manažer nemá upisovací závazek.
Detailní podmínky nabídky, provizí, podmínek upsání, metody a lhĤty pro splacení a pĜipsání
DluhopisĤ na úþty prvonabyvatelĤ v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírĤ, budou
stanoveny ve smlouvČ o upsání a koupi DluhopisĤ uzavĜené mezi Emitentem a upisovateli DluhopisĤ,
která bude uzavĜena bez zbyteþného odkladu po ukonþení nabídky DluhopisĤ.
6.3.

Omezení týkající se šíĜení Prospektu a prodeje DluhopisĤ

RozšiĜování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupČ DluhopisĤ jsou v nČkterých zemích
omezeny zákonem. Emitent nepožádal o schválení nebo uznání tohoto Prospektu v jiném státČ
a Dluhopisy nejsou kótovány, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním þi jiným
orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou ýNB a obdobnČ nebude bez dalšího umožnČna ani jejich
nabídka s výjimkou nabídky v ýeské republice (s výjimkou pĜípadĤ, kdy taková nabídka bude splĖovat
veškeré podmínky stanovené pro takovou nabídku pĜíslušnými právními pĜedpisy státu, v nČmž
je taková nabídka þinČna).
Emitent zejména upozorĖuje potenciální nabyvatele DluhopisĤ, že Dluhopisy nejsou a nebudou
registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených státĤ amerických z roku 1933
v platném znČní (dále jen „Zákon o cenných papírech USA“) ani žádnou komisí pro cenné papíry
þi jiným regulaþním orgánem jakéhokoli státu Spojených státĤ amerických a v dĤsledku toho nesmČjí
být nabízeny, prodávány nebo pĜedávány na území Spojených státĤ amerických nebo osobám, které
jsou rezidenty Spojených státĤ amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v NaĜízení S vydaném
k provedení zákona o cenných papírech USA), jinak než na základČ výjimky z registraþní povinnosti
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podle zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registraþní povinnosti
podle zákona o cenných papírech USA.
Osoby, do jejichž držení se tento Prospekt dostane, jsou odpovČdné za seznámení se a dodržování
omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji DluhopisĤ nebo držbČ
a rozšiĜování jakýchkoli materiálĤ vztahujících se k DluhopisĤm, vþetnČ tohoto Prospektu. Tento
Prospekt sám o sobČ nepĜedstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k podávání nabídek ke koupi DluhopisĤ
v jakékoliv jurisdikci.
Emitent a Vedoucí manažer žádají veškeré nabyvatele DluhopisĤ, aby dodržovali ustanovení všech
pĜíslušných právních pĜedpisĤ v každém státČ (vþetnČ ýeské republiky), kde budou nakupovat, nabízet,
prodávat nebo pĜedávat Dluhopisy vydané Emitentem nebo kde budou distribuovat, zpĜístupĖovat þi
jinak dávat do obČhu tento Prospekt, vþetnČ jeho pĜípadných dodatkĤ, nebo jiný nabídkový þi
propagaþní materiál þi informace s Dluhopisy související, a to ve všech pĜípadech na vlastní náklady
a bez ohledu na to, zda tento Prospekt nebo jeho dodatky nebo jiný nabídkový þi propagaþní materiál þi
informace s Dluhopisy související budou zachyceny v tištČné podobČ nebo pouze v elektronické þi jiné
nehmotné podobČ.
U každé osoby, která nabývá jakýkoli Dluhopis, se bude mít za to, že prohlásila a souhlasí s tím,
že (i) tato osoba je srozumČna se všemi pĜíslušnými omezeními týkajícími se nabídky a prodeje
DluhopisĤ, která se na ni a pĜíslušný zpĤsob nabídky þi prodeje vztahují, že (ii) tato osoba dále
nenabídne k prodeji a dále neprodá Dluhopisy, aniž by byla dodržena všechna pĜíslušná omezení, která
se na takovou osobu a pĜíslušný zpĤsob nabídky a prodeje vztahují, a že (iii) pĜedtím, než by Dluhopisy
mČla dále nabídnout nebo dále prodat, tato osoba bude potenciální kupující informovat o tom, že další
nabídky nebo prodej DluhopisĤ mohou podléhat v rĤzných státech zákonným omezením, která je nutno
dodržovat.
6.4.

PĜijetí k obchodování a zpĤsob obchodování

Emitent požádal o pĜijetí DluhopisĤ k obchodování na oficiálním volném trhu BCPP a pĜedpokládá,
že s Dluhopisy bude zahájeno obchodování k Datu emise. Dluhopisy nejsou obchodovány na žádném
jiném tuzemském nebo zahraniþním regulovaném trhu nebo burze. KromČ žádosti o pĜijetí Emise k
obchodování na oficiálním volném trhu BCPP Emitent nepožádal ani nehodlá v souþasné dobČ požádat
o pĜijetí DluhopisĤ k obchodu na nČkterém jiném domácím þi zahraniþním regulovaném trhu nebo
burze.
Vedoucí manažer je oprávnČn provádČt stabilizaci DluhopisĤ a mĤže podle své úvahy vynaložit úsilí
k uskuteþnČní krokĤ, které bude považovat za nezbytné a vhodné ke stabilizaci nebo udržení takové
tržní ceny DluhopisĤ, která by jinak nemusela pĜevládat. Vedoucí manažer mĤže takovou stabilizaci
kdykoliv ukonþit. Tuto þinnost bude Vedoucí manažer vždy provádČt pouze v rozsahu, ve kterém
nebude odporovat pĜíslušným právním pĜedpisĤm.
6.5.

NČkterá ustanovení týkající se primárního vypoĜádání DluhopisĤ

Primární vypoĜádání DluhopisĤ k datu Emise probČhne metodou „delivery-free-of-payment“
prostĜednictvím spoleþnosti UNIVYC, a.s. (dále jen „Univyc“) tak, aby nejpozdČji k Datu emise byli
jejich prvonabyvatelé zapsáni ve StĜedisku cenných papírĤ (nebo centrálním depozitáĜi, který StĜedisko
cenných papírĤ nahradí) jako vlastníci pĜíslušného poþtu DluhopisĤ. Univyc je 100% dceĜinou
spoleþností BCPP a má od ýeské národní banky udČleno povolení provádČt vypoĜádání obchodĤ
realizovaných na BCPP. Cenné papíry lze vypoĜádat v Univycu pouze prostĜednictvím þlena Univycu.
VČtšina hlavních obchodníkĤ s cennými papíry v ýeské republice je þlenem Univycu. PenČžité
vypoĜádání emisní ceny probČhne oddČlenČ od vypoĜádání DluhopisĤ, na základČ dohody mezi
Emitentem a jednotlivými upisovateli DluhopisĤ s tím, že u investorĤ v rámci skupiny Emitenta bude
vypoĜádání emisní ceny provedeno zapoþtením nároku na splacení emisní ceny proti pohledávkám
daného investora vĤþi Emitentovi a investoĜi mimo skupinu Emitenta budou povinni emisní cenu
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uhradit pĜed Datem emise pĜevodem na úþet Emitenta uvedený v pĜíslušné dohodČ mezi Emitentem a
daným upisovatelem.
Za úþelem úspČšného primárního vypoĜádání úpisu DluhopisĤ musí upisovatelé DluhopisĤ postupovat
v souladu s pokyny Administrátora Emise nebo jeho zástupcĤ. Podmínkou Ĝádného vypoĜádání je,
že upisovatel je þlenem Univycu nebo s nČkterým þlenem Univycu uzavĜel takovou smlouvu, dohodu
þi jiné ujednání, které mu umožĖuje provést vypoĜádání primárního pĜevodu jím upisovaných
DluhopisĤ, a to v souladu s pravidly Univycu. Nelze zaruþit, že Dluhopisy budou prvonabyvateli ĜádnČ
pĜipsány na úþet, pokud prvonabyvatel þi pĜíslušný obchodník s cennými papíry, který ho bude
zastupovat, nevyhoví všem postupĤm a nesplní všechny pĜíslušné pokyny za úþelem primárního
vypoĜádání DluhopisĤ.
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EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISģ

Zastupitelné dluhopisy vydávané spoleþností GREENVALE a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo
nábĜeží 235/28, PSý: 110 00, Iý: 273 93 411, zapsanou v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 10273 (dále jen „Emitent“), v celkové pĜedpokládané jmenovité
hodnotČ 1 000 000 000 Kþ (jedna miliarda korun þeských), s pohyblivým úrokovým výnosem ve výši
urþené dle þlánku 5 tČchto Emisních podmínek (jak je tento pojem definován níže), splatné v roce 2014
(dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise dále jen „Dluhopisy“), se Ĝídí tČmito
emisními podmínkami (dále jen „Emisní podmínky“) a zákonem þ. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „Zákon o dluhopisech“).
Emise DluhopisĤ byla schválena rozhodnutím pĜedstavenstva Emitenta ze dne 30. 9. 2008. Emisní
podmínky byly schváleny rozhodnutím ýeské národní banky (dále jen „ýNB“) þ.j. 2008/14379/570 ke
sp. zn.: Sp/2008/353/572 ze dne 29. 12. 2008, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2008. DluhopisĤm
byl pĜidČlen identifikaþní kód ISIN CZ0003501637. Název Dluhopisu je ZajišĢovaný dluhopis
GREENVALE VAR/14.
V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu se zákonem þ. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém
trhu“), a naĜízením Komise (ES) þ. 809/2004, kterým se provádí smČrnice Evropského parlamentu
a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektĤ, uvádČní údajĤ
ve formČ odkazu, zveĜejĖování prospektĤ a šíĜení inzerátĤ (dále jen „NaĜízení“), prospekt DluhopisĤ
(dále jen „Prospekt“), jehož souþástí jsou tyto Emisní podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím
ýNB, þ.j. 2008/14379/570 ke sp. zn.: Sp/2008/353/572 ze dne 29. 12. 2009, které nabylo právní moci
dne 29. 12. 2008, a byl uveĜejnČn v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy.
Nedojde-li ke zmČnČ v souladu s þlánkem 11.1.2. tČchto Emisních podmínek, bude þinnosti
administrátora spojené s výplatami úrokových výnosĤ a splacením DluhopisĤ vykonávat spoleþnost
Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, HvČzdova 1716/2b, PSý: 140 78, Iý: 492 40 901, zapsaná
v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále dle kontextu též
jen „Raiffeisenbank“ nebo „Administrátor“). Vztah mezi Emitentem a Administrátorem v souvislosti
s provádČním plateb VlastníkĤm dluhopisĤ (jak je tento pojem definován níže) a v souvislosti
s nČkterými dalšími administrativními úkony v souvislosti s Emisí je upraven smlouvou uzavĜenou
mezi Emitentem a Administrátorem (dále jen „Smlouva s administrátorem“). Stejnopis Smlouvy
s administrátorem je k dispozici k nahlédnutí VlastníkĤm dluhopisĤ v bČžné pracovní dobČ v Urþené
provozovnČ Administrátora (jak je tento pojem definován níže).
Nedojde-li ke zmČnČ v souladu s þlánkem 11.3.2. tČchto Emisních podmínek, pak bude þinnosti agenta
pro výpoþty spojené s provádČním výpoþtĤ ve vztahu k DluhopisĤm pro Emitenta vykonávat
Raiffeisenbank. Emitent mĤže povČĜit výkonem služeb agenta pro výpoþty spojené s provádČním
výpoþtĤ v souvislosti s Dluhopisy jinou nebo další osobu s pĜíslušným oprávnČním k výkonu takové
þinnosti (Raiffeisenbank nebo taková jiná osoba dále také jen „Agent pro výpoþty“).
Nedojde-li ke zmČnČ v souladu s þlánkem 11.2.2. tČchto Emisních podmínek, bude þinnosti kotaþního
agenta Emise související s pĜijetím DluhopisĤ k obchodu na regulovaném trhu vykonávat
Raiffeisenbank (dále dle kontextu též jen „Kotaþní agent“). Emitent požádal prostĜednictvím
Kotaþního agenta o pĜijetí DluhopisĤ k obchodu na oficiálním volném trhu Burzy cenných papírĤ
Praha, a.s. (dále jen „BCPP“), a to nejpozdČji k Datu emise (jak je tento pojem definován níže).
V pĜípadČ pĜijetí Emise k obchodování na oficiálním volném trhu BCPP budou Dluhopisy kótovanými
cennými papíry.
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Základní charakteristika DluhopisĤ

1.1. Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky DluhopisĤ
Dluhopisy jsou vydávány v zaknihované podobČ, mají formu na doruþitele a pĜedpokládaný poþet
DluhopisĤ je 100 000 (sto tisíc) kusĤ, každý ve jmenovité hodnotČ 10 000 Kþ (deset tisíc korun
þeských). S Dluhopisy nejsou spojena žádná pĜedkupní ani výmČnná práva.
1.2. Vlastníci dluhopisĤ
Vlastníkem Dluhopisu (dále jen „Vlastník dluhopisĤ“) je osoba, která je podle platných právních
pĜedpisĤ evidována jako vlastník takového Dluhopisu ve StĜedisku cenných papírĤ, se sídlem Praha 1,
Rybná 14, PSý: 110 05, ýeská republika, Iý: 48112089, zapsaném v obchodním rejstĜíku vedeném
MČstským soudem v Praze, oddíl A, vložka þ. 7600, popĜípadČ v jiné zákonem stanovené evidenci
vlastníkĤ zaknihovaných cenných papírĤ v ýeské republice, která by evidenci ve StĜedisku cenných
papírĤ nahradila, nebo v evidenci jiné osoby oprávnČné nebo povČĜené vedením evidence
zaknihovaných cenných papírĤ nebo její þásti v souladu s právními pĜedpisy ýeské republiky (StĜedisko
cenných papírĤ, jakýkoliv jeho právní nástupce nebo jiná osoba oprávnČná nebo povČĜená vedením
evidence zaknihovaných cenných papírĤ nebo její þásti v souladu s právními pĜedpisy ýeské republiky
spoleþnČ dále jen „StĜedisko“), nestanoví-li zákon jinak. Jestliže zákon nebo rozhodnutí soudu
doruþené Emitentovi na adresu Urþené provozovny (jak je tento pojem definován níže) nestanoví jinak,
budou Emitent a Administrátor pokládat každého Vlastníka dluhopisĤ za jejich oprávnČného vlastníka
ve všech ohledech a provádČt mu platby v souladu s tČmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou
Vlastníky dluhopisĤ a které nebudou z jakýchkoli dĤvodĤ zapsány v evidenci StĜediska, jsou povinny
o této skuteþnosti a titulu nabytí vlastnictví k DluhopisĤm neprodlenČ informovat Emitenta,
a to prostĜednictvím oznámení doruþeného do Urþené provozovny.
1.3. PĜevod DluhopisĤ
K pĜevodu DluhopisĤ dochází registrací pĜevodu ve StĜedisku v souladu s platnými pĜedpisy StĜediska.
PĜevoditelnost DluhopisĤ není omezena, avšak v souladu s þlánkem 7.3. tČchto Emisních podmínek
mohou být pĜevody DluhopisĤ ve StĜedisku pozastaveny v souvislosti se splacením nebo pĜedþasným
splacením DluhopisĤ.
1.4. OddČlení práva na výnos
OddČlení práva na výnos z Dluhopisu se vyluþuje.
1.5. Ohodnocení finanþní zpĤsobilosti Emitenta
Ohodnocení finanþní zpĤsobilosti Emitenta (rating) nebylo provedeno.
1.6. NČkteré závazky Emitenta
Emitent se zavazuje, že bude vyplácet úrokové výnosy z DluhopisĤ a splatí jmenovitou hodnotu
DluhopisĤ v souladu s tČmito Emisními podmínkami. Emitent se dále zavazuje zacházet za stejných
podmínek se všemi Vlastníky dluhopisĤ stejnČ.
2.

Datum Emise, Emisní lhĤta, objem Emise, Emisní kurz a úpis DluhopisĤ

2.1. Datum emise
Datum emise DluhopisĤ je stanoveno na 9. ledna 2009 (dále jen „Datum emise“).
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2.2. Emisní lhĤta
Emisní lhĤta pro upisování DluhopisĤ zaþíná bČžet Datem emise a skonþí 60 (šedesát) mČsícĤ po Datu
emise (dále jen „Emisní lhĤta“). Dluhopisy mohou být vydány k Datu emise a/nebo postupnČ
(v tranších) po Datu emise v prĤbČhu Emisní lhĤty.
2.3. Celková jmenovitá hodnota emise DluhopisĤ
K Datu emise zamýšlí Emitent vydat Dluhopisy v celkovém objemu 1 000 000 000 Kþ (jedna miliarda
korun þeských). Emitent je oprávnČn vydat Dluhopisy i v menším objemu než je pĜedpokládaná celková
jmenovitá hodnota emise DluhopisĤ.
Bez zbyteþného odkladu po uplynutí Emisní lhĤty oznámí Emitent VlastníkĤm dluhopisĤ zpĤsobem,
jakým byly uveĜejnČny tyto Emisní podmínky, celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných
DluhopisĤ, avšak jen v pĜípadČ, že taková celková jmenovitá hodnota všech vydaných DluhopisĤ je
nižší než pĜedpokládaná celková jmenovitá hodnota emise DluhopisĤ.
2.4. Emisní kurz
Emisní kurz všech DluhopisĤ vydávaných k Datu emise þiní 100% jejich jmenovité hodnoty (dále jen
„Emisní kurz“). Emisní kurz jakýchkoli DluhopisĤ pĜípadnČ vydávaných po Datu emise bude urþen
Emitentem na základČ aktuálních tržních podmínek. K þástce Emisního kurzu jakýchkoli DluhopisĤ
vydaných po Datu emise bude dále pĜipoþten odpovídající alikvotní úrokový výnos, bude-li
to relevantní.
2.5. ZpĤsob a místo úpisu DluhopisĤ
Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu a koupi vybraným kvalifikovaným investorĤm (ve smyslu Zákona
o podnikání na kapitálovém trhu), zejména investorĤm v rámci skupiny Emitenta, a to v souladu
s pĜíslušnými právními pĜedpisy.
ýinnosti spojené s vydáním a umístČním DluhopisĤ bude jako vedoucí manažer Emise zajišĢovat
Raiffeisenbank (dále též „Vedoucí manažer“). Vedoucí manažer nemá upisovací závazek.
Dluhopisy budou vydány jejich pĜipsáním na majetkové úþty jednotlivých prvonabyvatelĤ ve StĜedisku
metodou delivery free of payment. Splacení Emisního kurzu bude probČhne oddČlenČ od vypoĜádání
DluhopisĤ, na základČ dohody mezi Emitentem a jednotlivými upisovateli DluhopisĤ s tím, že
u investorĤ v rámci skupiny Emitenta bude vypoĜádání emisní ceny provedeno zapoþtením nároku na
splacení Emisního kurzu proti pohledávkám daného investora vĤþi Emitentovi a investoĜi mimo
skupinu Emitenta uhradí Emisní kurz pĜed Datem emise pĜevodem na úþet Emitenta v souladu
s dohodou mezi Emitentem a daným upisovatelem.
Emitent ani Vedoucí manažer nezamýšlejí Dluhopisy k Datu emise veĜejnČ nabízet ve smyslu
§ 34 odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, avšak nevyluþují, že po Datu emise budu
Dluhopisy veĜejnČ nabízeny, v rámci sekundárního trhu.
3.

Status

3.1. Status závazkĤ Emitenta
Dluhopisy zakládají pĜímé, obecné, nepodĜízené a nepodmínČné závazky Emitenta zajišĢované
zástavním právem ve prospČch Agenta pro zajištČní k Nemovitostem (jak jsou tyto pojmy definovány
níže), které jsou a vždy budou vzájemnČ rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i vĤþi
všem dalším souþasným i budoucím nepodĜízeným a stejným zpĤsobem zajištČným závazkĤm
Emitenta, s výjimkou tČch závazkĤ Emitenta, u nichž tak stanoví kogentní ustanovení právních
pĜedpisĤ.
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3.2. ZajištČní DluhopisĤ a Agent pro zajištČní
3.2.1. ZajištČní DluhopisĤ
Závazky Emitenta vyplývající z vydaných DluhopisĤ jsou zajišĢovány ve prospČch Agenta pro zajištČní
zástavním právem prvního poĜadí k následujícím nemovitostem (dále jen „ZajištČní“):
• Pozemky:

Parcelní þíslo
St. 325
St.326
St. 385
St. 387
St. 388
St. 389
St. 390
475/1

VýmČra (m2)
11659
1554
1687
119
96
67
51
23389

Druh pozemku
zastavČná plocha a nádvoĜí
zastavČná plocha a nádvoĜí
zastavČná plocha a nádvoĜí
zastavČná plocha a nádvoĜí
zastavČná plocha a nádvoĜí
zastavČná plocha a nádvoĜí
zastavČná plocha a nádvoĜí
ostatní plocha

ZpĤsob využití
stavba obþanské vybavenosti
garáž
garáž
tech. vybavení
jiná st.
jiná st.
jiná st.

Na parcele
St. 325
St. 326
St. 385
St. 387
St. 388
St. 389
St. 390

• Budovy:

ýást obce, þ. budovy
ýestlice, þ.p. 138 (aquapark)
bez þp/þe (parkovací dĤm 1)
bez þp/þe (parkovací dĤm 2)
bez þp/þe (kotelna)
bez þp/þe (odpoþívárna)
bez þp/þe (sauna)
bez þp/þe (sauna)

Všechny uvedené pozemky a budovy (dále jen „Nemovitosti“) se nacházejí v katastrální území:
623440 ýestlice, Obec: ýestlice, Okres: CZ0209 Praha – východ, list vlastnictví 507.
Vlastníci dluhopisĤ jsou zastoupeni zajišĢovacím agentem (dále jen „Agent pro zajištČní“), který je v
postavení spoleþného a nerozdílného vČĜitele s každým jiným Vlastníkem dluhopisĤ ohlednČ penČžitého
závazku Emitenta vyplývajícího z DluhopisĤ vĤþi takovému Vlastníkovi dluhopisĤ. Za tímto úþelem
Agent pro zajištČní upíše a bude až do doby koneþné splatnosti DluhopisĤ držet nejménČ jeden
Dluhopis.
Ve snaze zlepšit postavení VlastníkĤ dluhopisĤ se Emitent rozhodl zajistit splacení DluhopisĤ
zástavním právem k Nemovitostem s pomocí institutu Agenta pro zajištČní, který je smluvnČ zavázán
vyplatit výtČžek z realizace ZajištČní Administrátorovi za úþelem jeho výplaty VlastníkĤm dluhopisĤ v
rozsahu nesplnČní penČžitého závazku Emitenta. Jde o zpĤsob zajištČní dluhopisĤ, který není v ýeské
republice zákonem výslovnČ upraven. Zástavní právo má být zĜízeno až po Datu emise, vzhledem k
tomu, že k jeho vzniku je zapotĜebí zápis do katastru nemovitostí. Vzhledem (i) ke shora uvedenému,
(ii) k pĜípadným otázkám ohlednČ úþinnosti/funkþnosti zajištČní pomocí Agenta pro zajištČní jakožto
spoleþného a nerozdílného vČĜitele Emitenta s každým jednotlivým Vlastníkem dluhopisĤ a (iii) k tomu,
že þeské soudy ještČ neposuzovaly pĜípustnost zpĤsobu zajištČní obdobného zpĤsobu zajištČní
obsaženého v Emisních podmínkách (zejména þl. 3.2.2 a 3.2.3), nemĤže Emitent vylouþit budoucí
rozhodnutí soudu, jež oslabí þi vylouþí vznik, platnost anebo vymahatelnost ZajištČní. Aþkoliv Emitent
se zavazuje vyvinout veškeré pĜimČĜené úsilí, aby ZajištČní bylo platnČ a funkþnČ zĜízeno, nelze
vylouþit pĜípadné problémy pĜi jeho zápisu þi realizaci a Emitent v této souvislosti neþiní žádné
prohlášení þi ujištČní ohlednČ vzniku, platnosti a vymahatelnosti ZajištČní.
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3.2.2. Agent pro zajištČní
Agentem pro zajištČní je spoleþnost BH Securities a.s., se sídlem Praha 1, Na PĜíkopČ 15, PSý: 110 00,
Iý: 601 92 941, zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl B, vložka
2288 (dále jen „BH Securities“). Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištČní v souvislosti
s pĜípadnou realizací ZajištČní ve prospČch VlastníkĤ dluhopisĤ (jak je tento pojem definován níže) a
v souvislosti s nČkterými dalšími administrativními úkony v souvislosti se ZajištČním je upraven
smlouvou uzavĜenou mezi Emitentem a Agentem pro zajištČní (dále jen „Smlouva s agentem pro
zajištČní“). Stejnopis Smlouvy s agentem pro zajištČní je k dispozici k nahlédnutí VlastníkĤm
dluhopisĤ v bČžné pracovní dobČ v Urþené provozovnČ Administrátora, pĜípadnČ v sídle Emitenta þi
v sídle Agenta pro zajištČní.
PĜi plnČní funkce Agenta pro zajištČní je Agent pro zajištČní povinen postupovat s odbornou péþí,
v souladu se zájmy VlastníkĤ dluhopisĤ a je vázán jejich pokyny ve formČ rozhodnutí schĤze VlastníkĤ
dluhopisĤ (dále jen „SchĤze“), jak je uvedeno níže. V pĜípadČ, že Agent pro zajištČní zanikne bez
právního nástupce nebo nebude moci vykonávat svou bČžnou podnikatelskou þinnost (z dĤvodu odnČtí
pĜíslušných podnikatelských oprávnČní, insolvenþního Ĝízení, apod.) þi v pĜípadČ hrubého porušení
povinností pĜi výkonu funkce Agenta pro zajištČní ze strany Agenta pro zajištČní, Emitent bez
zbyteþného odkladu povČĜí výkonem funkce Agenta pro zajištČní v souvislosti s Dluhopisy jinou osobu
s oprávnČním k výkonu takové þinnosti. Tato zmČna však nesmí zpĤsobit VlastníkĤm dluhopisĤ újmu.
Za tímto úþelem pak Emitent neprodlenČ uzavĜe s novým Agentem pro zajištČní novou zajišĢovací
dokumentaci, která bude ve všech podstatných ohledech shodná se stávající zajišĢovací dokumentací a
stávající Agent pro zajištČní je povinen poskytnout v souvislost s výmČnou Agenta pro zajištČní
veškerou souþinnost. VýmČnu Agenta pro zajištČní Emitent bez zbyteþného odkladu oznámí
VlastníkĤm dluhopisĤ v souladu s þlánkem 13. tČchto Emisních podmínek.
3.2.3. Agent pro zajištČní jako spoleþný a nerozdílný vČĜitel
Agent pro zajištČní je oprávnČn a povinen v souladu s pĜíslušným rozhodnutím SchĤze jako spoleþný a
nerozdílný vČĜitel s každým pĜíslušným jednotlivým Vlastníkem DluhopisĤ (ohlednČ penČžitého
závazku Emitenta vyplývajícího z DluhopisĤ vĤþi takovému Vlastníkovi dluhopisĤ) požadovat po
Emitentovi uhrazení jakékoli þástky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi
dluhopisĤ ohlednČ penČžitého závazku Emitenta vyplývajícího z DluhopisĤ. Agent pro zajištČní je
spoleþným a nerozdílným vČĜitelem s každým jednotlivým Vlastníkem dluhopisĤ (ohlednČ penČžitého
závazku Emitenta vyplývajícího z DluhopisĤ vĤþi takovému Vlastníkovi dluhopisĤ) oddČlenČ a veškeré
ZajištČní je zĜízeno ve prospČch Agenta pro zajištČní. Žádný z VlastníkĤ dluhopisĤ (kromČ Agenta pro
zajištČní) není vĤþi jinému Vlastníkovi dluhopisĤ spoleþným a nerozdílným vČĜitelem vĤþi Emitentovi.
Úpisem þi koupí DluhopisĤ dále ustanovuje každý Vlastník dluhopisĤ Agenta pro zajištČní, aby pĤsobil
jako jeho zmocnČnec a zmocĖuje Agenta pro zajištČní, aby vystupoval jako jediná strana zajišĢovací
dokumentace (v jejíž prospČch se zĜizuje ZajištČní) a aby svým jménem a na úþet pĜíslušného Vlastníka
dluhopisĤ vykonával všechna práva, pravomoci, oprávnČní a rozhodovací práva, která vyplývají ze
zajišĢovací dokumentace.
3.2.4. ZĜízení ZajištČní
Emitent ve lhĤtČ 90 dnĤ od Data emise a na vlastní náklady zĜídí nebo zajistí zĜízení ZajištČní
ve prospČch Agenta pro zajištČní a toto zástavní právo bude ĜádnČ udržovat v plném rozsahu až
do okamžiku splnČní veškerých svých závazkĤ vyplývajících z DluhopisĤ. Za úþelem zĜízení ZajištČní
Emitent a Agent pro zajištČní uzavĜeli zástavní smlouvu a podali návrh na vklad zástavního práva do
katastru nemovitostí.
3.2.5. Postup v pĜípadČ prodlení se zĜízením ZajištČní
Pokud nedojde ke zĜízení ZajištČní ve lhĤtČ uvedené v þl. 3.2.4 shora þi pokud dojde þásteþnČ þi zcela
k zániku ZajištČní ve shora uvedeném rozsahu, je Emitent povinen neprodlenČ svolat SchĤzi, na které
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odĤvodní takovou skuteþnost. SchĤze následnČ prostou vČtšinou hlasĤ pĜítomných VlastníkĤ dluhopisĤ
rozhodne o dalším postupu, vþetnČ pĜípadného prodloužení lhĤty ke zĜízení ZajištČní, stanovení lhĤty
k novému zĜízení ZajištČní nebo pĜedþasné splatnosti DluhopisĤ.
Jestliže SchĤze nerozhodne o pĜedþasné splatnosti DluhopisĤ, pak osoba, která byla oprávnČna k úþasti
a hlasování na SchĤzi a podle zápisu z této SchĤze pro pĜijetí usnesení SchĤze nehlasovala (tj. hlasovala
pro jiné usnesení než usnesení o pĜedþasné splatnosti nebo nehlasovala) nebo se pĜíslušné SchĤze
nezúþastnila (dále jen „Žadatel“), mĤže požadovat pĜedþasné splacení jmenovité hodnoty a pomČrné
þásti výnosu DluhopisĤ, jichž byla vlastníkem k rozhodnému dni pro úþast na SchĤzi a které od
takového okamžiku nezcizí. Toto právo musí být Žadatelem uplatnČno do 30 (tĜiceti) dnĤ od uveĜejnČní
takového usnesení SchĤze písemným oznámením (dále jen „Žádost“) zaslaným Administrátorovi na
adresu Urþené provozovny, jinak zaniká. Výše uvedené þástky se stávají splatné 30 (tĜicet) dnĤ ode dne,
kdy byla Žádost Administrátorovi doruþena (dále také jen „Den pĜedþasné splatnosti dluhopisĤ“).
V Žádosti je nutné uvést poþet kusĤ DluhopisĤ, o jejichž splacení je v souladu s tímto þlánkem žádáno.
Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávnČnými jednat jménem Žadatele, pĜiþemž jejich
podpisy musí být úĜednČ ovČĜeny. Žadatel musí ve stejné lhĤtČ doruþit do Urþené provozovny i veškeré
dokumenty požadované pro provedení výplaty podle þlánku 7 Emisních podmínek.
3.2.6. Vymáhání závazkĤ Emitenta prostĜednictvím Agenta pro zajištČní
Agent pro zajištČní je oprávnČn jako spoleþný a nerozdílný vČĜitel s každým pĜíslušným jednotlivým
Vlastníkem dluhopisĤ (ohlednČ penČžitého závazku Emitenta vyplývajícího z DluhopisĤ vĤþi takovému
Vlastníkovi dluhopisĤ) požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli þástky, kterou je Emitent povinen
uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisĤ ohlednČ penČžitého závazku Emitenta vyplývajícího
z DluhopisĤ, vþetnČ jejich vymáhání prostĜednictvím realizace ZajištČní (které je zĜízeno pouze ve
prospČch Agenta pro zajištČní). Z tohoto dĤvodu jsou všichni Vlastníci dluhopisĤ povinni vykonávat
svá práva z DluhopisĤ, která by mohla jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu ZajištČní (vþetnČ uplatnČní
a vymáhání jakékoli penČžité pohledávky vĤþi Emitentovi na základČ DluhopisĤ prostĜednictvím
realizace ZajištČní), pouze v souþinnosti s Agentem pro zajištČní a jeho prostĜednictvím. O vymáhání
závazkĤ Emitenta prostĜednictvím Agenta pro zajištČní, vþetnČ realizace ZajištČní pak rozhoduje
SchĤze svolaná v souladu s tČmito Emisními podmínkami, pokud nastane kterýkoliv PĜípad neplnČní
závazkĤ (jak je tento pojem definován níže v tČchto Emisních podmínkách). O vymáhání závazkĤ
Emitenta prostĜednictvím Agenta pro zajištČní, vþetnČ realizace ZajištČní, rozhodne SchĤze prostou
vČtšinou hlasĤ pĜítomných VlastníkĤ dluhopisĤ s tím, že zároveĖ urþí i spoleþný postup a zpĤsob
realizace zástavy v souladu se zákonem.
3.2.7. Postup Agenta pro zajištČní pĜi vymáhání závazkĤ a realizaci ZajištČní
Pokud nastane kterýkoliv PĜípad neplnČní závazkĤ a následnČ SchĤze v souladu s þl. 3.2.6 shora
rozhodne o vymáhání závazkĤ Emitenta prostĜednictvím Agenta pro zajištČní a pĜípadné realizaci
ZajištČní (vþetnČ zpĤsobu realizace zástavy) bude Agent pro zajištČní postupovat v souladu
s rozhodnutím SchĤze, vþetnČ realizace ZajištČní urþeným zpĤsobem, a to bez prodlení poté, co mu
bude Emitentem, Administrátorem þi kterýmkoliv Vlastníkem dluhopisĤ doruþen zápis z dané SchĤze.
VýtČžek z realizace ZajištČní pak Agent pro zajištČní po odeþtení svých nákladĤ a odmČny ve výši 3
(tĜi) procenta pĜevede na úþet Administrátora za úþelem výplaty VlastníkĤm dluhopisĤ v souladu s
tČmito Emisními podmínkami. PĜípadný pĜebytek pak bude vrácen Emitentovi. V prĤbČhu výkonu
svých povinností bude Agent pro zajištČní informovat Vlastníky dluhopisĤ o postupu realizace a o
obsahu každého oznámení nebo dokladu, který v souvislosti s realizací ZajištČní obdrží þi vyhotoví, a to
zpĤsobem urþeným v pĜíslušném rozhodnutí SchĤze. V pĜípadČ, že výtČžek z realizace ZajištČní nebude
postaþovat k úhradČ veškerých pohledávek z DluhopisĤ, budou jednotliví Vlastníci dluhopisĤ
uspokojeni z výtČžku realizace ZajištČní pomČrnČ a neuspokojená þást pohledávek z DluhopisĤ bude
vymahatelná proti Emitentovi v souladu s právními pĜedpisy.
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Negativní závazek

Emitent se zavazuje, že do doby splnČní všech svých platebních závazkĤ vyplývajících z vydaných
a dosud nesplacených DluhopisĤ v souladu s Emisními podmínkami nezĜídí ani neumožní zĜízení
žádného zajištČní jakýchkoli svých ZávazkĤ zástavními nebo jinými obdobnými právy tĜetích osob,
která by omezila práva Emitenta k jeho souþasnému nebo budoucímu majetku nebo pĜíjmĤm, pokud
nejpozdČji souþasnČ se zĜízením takových zástavních práv nebo jiných obdobných práv tĜetích osob
Emitent nezajistí, aby jeho závazky vyplývající z DluhopisĤ byly (i) zajištČny rovnocennČ s takto
zajišĢovanými Závazky nebo (ii) zajištČny jiným zpĤsobem schváleným usnesením SchĤze.
Ustanovení pĜedchozího odstavce se nevztahuje na:
(a)

jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva tĜetích osob, která by omezila práva Emitenta k budovČ
hotelu (tj. ke dni vydání Prospektu rozestavČná stavba umístČná na pozemku zapsaném v katastru
nemovitostí pod parcelním þíslem 392 v katastrálním území 623440 ýestlice, Obec: ýestlice,
Okres: CZ0209 Praha–východ) a pĜíslušnému pozemku (parcelní þíslo 392, katastrální území:
623440 ýestlice, Obec: ýestlice, Okres: CZ0209 Praha–východ ); nebo

(b)

jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva tĜetích osob, která by omezila práva Emitenta k jeho
souþasnému nebo budoucímu majetku nebo pĜíjmĤm, jež jsou pĜedmČtem zástavních nebo jiných
obdobných práv a jejichž úhrnná hodnota nepĜesahuje 50 000 000 Kþ (slovy: padesát miliónĤ
korun þeských); nebo

(c)

jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva tĜetích osob (stávající þi budoucí) vyplývající
ze smluvních ujednání Emitenta existujících k datu Prospektu, která budou uvedena v Prospektu,
jehož nedílnou souþástí budou Emisní podmínky; nebo

(d)

jakákoli zástavní práva nebo jiná obdobná práva váznoucí na obchodním majetku Emitenta
v dobČ jeho nabytí, nebo zĜízená za úþelem zajištČní ZávazkĤ Emitenta vzniklých výhradnČ
v souvislosti s poĜízením takového majetku nebo jeho þásti; nebo

(e)

jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva tĜetích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá
na základČ soudního nebo správního rozhodnutí.

Pro úþely tČchto Emisních podmínek znamenají „Závazky“ závazky Emitenta zaplatit jakékoli dlužné
þástky a dále ruþitelské závazky Emitenta pĜevzaté za závazky tĜetích osob zaplatit jakékoli dlužné
þástky.
5.

Výnos

5.1. ZpĤsob úroþení, Výnosová období
Dluhopisy jsou úroþeny pohyblivou úrokovou sazbou, která bude pro každé Výnosové období (jak je
tento pojem definován níže v tomto þlánku 5.1.) stanovena Agentem pro výpoþty jako souþet
(i) Referenþní sazby (jak je tento pojem definován níže v tomto þlánku 5.1.) zjištČné Agentem
pro výpoþty v Den stanovení Referenþní sazby (jak je tento pojem definován níže v tomto þlánku 5.1)
a v hodinu, kdy je to obvyklé, a (ii) marže ve výši 1,8% p.a. (dále jen „Marže“).
„Referenþní sazbou“ se pro úþely tČchto Emisních podmínek rozumí ve vztahu ke každému
Výnosovému období 6M PRIBOR, pĜiþemž „6M PRIBOR“ znamená úrokovou sazbu v procentech
p.a., která je uvedena na obrazovce „Reuters Screen Service“ strana PRBO (nebo pĜípadné nástupnické
stranČ nebo v jiném oficiálním zdroji, kde bude sazba uvádČna) jako hodnota fixingu úrokových sazeb
prodeje na pražském trhu þeských korunových mezibankovních depozit pro šestimČsíþní období,
stanovená kolem 11:00 (jedenácté) hodiny pražského þasu ýeskou národní bankou jako sazba platná
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pro pĜíslušný Den stanovení Referenþní sazby. Pokud nebude v kterýkoli pĜíslušný den možné urþit
sazbu 6M PRIBOR zpĤsobem uvedeným výše v tomto odstavci, pak 6M PRIBOR urþí Agent
pro výpoþty na základČ PRIBORu pro nejbližší delší období, pro které je PRIBOR na zmínČné stranČ
PRBO (nebo jiném oficiálním zdroji) uveden a PRIBORu pro nejbližší kratší období, pro které je
PRIBOR na zmínČné stranČ PRBO (nebo jiném oficiálním zdroji) uveden. Pokud nebude možné
6M PRIBOR stanovit ani tímto zpĤsobem, bude v takový den 6M PRIBOR urþen Agentem pro výpoþty
jako aritmetický prĤmČr kotací úrokové sazby prodej þeských korunových mezibankovních depozit
pro šestimČsíþní období v tento den po 11:00 (jedenácté) hodinČ pražského þasu od alespoĖ 3 (tĜí) bank
pĤsobících na pražském mezibankovním trhu a urþených dle volby Agenta pro výpoþty. V pĜípadČ, že
se nepodaĜí 6M PRIBOR stanovit ani tímto postupem, bude se 6M PRIBOR rovnat 6M PRIBORu
zjištČnému v souladu s postupem uvedeným výše v tomto odstavci k nejbližším pĜedchozímu dni,
v nČmž byl 6M PRIBOR takto zjistitelný. Pro vylouþení pochybností dále platí, že v pĜípadČ,
že v dĤsledku þlenství ýeské republiky v Evropské unii 6M PRIBOR zanikne nebo se pĜestane obecnČ
na trhu mezibankovních depozit používat, použije se namísto 6M PRIBORu sazba, která se bude
namísto nČj bČžnČ používat na trhu mezibankovních depozit v ýeské republice.
„Dnem stanovení Referenþní sazby“ se pro úþely tČchto Emisních podmínek ve vztahu ke každému
Výnosovému období rozumí druhý Pracovní den pĜed prvním dnem pĜíslušného Výnosového období.
Úrokové výnosy budou narĤstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne, který
se do takového Výnosového období ještČ zahrnuje, pĜi úrokové sazbČ platné pro takové Výnosové
období. Úrokové výnosy budou vypláceny za každé Výnosové období pololetnČ zpČtnČ, vždy k 9. lednu
a k 9. þervenci každého roku (dále jen „Den výplaty úroku“), a to v souladu s þlánkem 7. tČchto
Emisních podmínek a Smlouvou s administrátorem. První platba úrokových výnosĤ bude provedena
k 9. þervence 2009.
„Výnosovým obdobím“ se pro úþely tČchto Emisních podmínek rozumí šestimČsíþní období poþínající
Datem emise (vþetnČ) a konþící v poĜadí prvním Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje) a dále každé
další bezprostĜednČ navazující šestimČsíþní období poþínající Dnem výplaty úroku (vþetnČ) a konþící
dalším následujícím Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje), až do Dne splatnosti dluhopisĤ.
Pro úþely poþátku bČhu kteréhokoli Výnosového období se Den výplaty úroku neposouvá v souladu
s konvencí Pracovního dne dle þlánku 7.2. tČchto Emisních podmínek).
5.2. Konvence pro výpoþet úroku
Pro úþely výpoþtu úrokového výnosu pĜíslušejícího k DluhopisĤm za období kratší 1 (jednoho) roku
se použije úrokové konvence pro výpoþet úroku „Act/360“ (tzn. že pro úþely výpoþtu úrokového
výnosu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje 360 (tĜistašedesát) dní, avšak
vychází se ze skuteþnČ uplynulého poþtu dní v daném Výnosovém období), tj. na základČ stejné
úrokové konvence, která se používá pro 6M PRIBOR. V pĜípadČ, že bude zmČnČna úroková konvence
používaná pro 6M PRIBOR, bude pĜíslušná úroková sazba DluhopisĤ rekalkulována z takové úrokové
konvence na konvenci „Act/360“.
5.3. Stanovení úrokového výnosu
ýástka úrokového výnosu pĜíslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší 1 (jednoho)
bČžného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, pĜíslušné úrokové sazby
(vyjádĜené desetinným þíslem) a pĜíslušného zlomku dní vypoþteného dle konvence pro výpoþet úroku
uvedené v þlánku 5.2 tČchto Emisních podmínek. Takto stanovená þástka úrokového výnosu Dluhopisu
bude Agentem pro výpoþty zaokrouhlena na desetihaléĜe nahoru a oznámena bez zbyteþného odkladu
VlastníkĤm dluhopisĤ v souladu s þlánkem 13. tČchto Emisních podmínek.
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5.4. Konec úroþení
Dluhopisy pĜestanou být úroþeny Dnem koneþné splatnosti DluhopisĤ (jak je tento pojem definován
v þlánku 6.1 tČchto Emisních podmínek) nebo Dnem pĜedþasné splatnosti DluhopisĤ (jak je tento pojem
definován v þlánku 9.2. tČchto Emisních podmínek), ledaže by po splnČní všech podmínek a náležitostí
bylo splacení dlužné þástky Emitentem neoprávnČnČ zadrženo nebo odmítnuto. V takovém pĜípadČ
bude nadále nabíhat úrok pĜi úrokové sazbČ stanovené pro poslední Výnosové období v souladu
s þlánkem 5.1. tČchto Emisních podmínek až do (i) dne, kdy VlastníkĤm dluhopisĤ budou vyplaceny
veškeré k tomu dni v souladu s Emisními podmínkami splatné þástky, nebo (ii) dne, kdy Administrátor
oznámí VlastníkĤm dluhopisĤ, že obdržel veškeré þástky splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaže by
po tomto oznámení došlo k dalšímu neoprávnČnému zadržení nebo odmítnutí plateb, a to podle toho,
která z výše uvedených skuteþností nastane dĜíve.
6.

Splacení a odkoupení

6.1. Koneþná splatnost
Pokud nedojde k pĜedþasnému splacení DluhopisĤ nebo k odkoupení DluhopisĤ Emitentem a jejich
zániku, jak je stanoveno níže, bude celá jmenovitá hodnota DluhopisĤ splacena jednorázovČ k 9. lednu
2014 (dále jen „Den koneþné splatnosti“).
Emitent je oprávnČn, pokud bude vlastnit Dluhopisy pĜedstavující alespoĖ 90% celkové nominální
hodnoty vydaných a nesplacených DluhopisĤ, dle své úvahy pĜedþasnČ splatit všechny vydané a
nesplacené Dluhopisy ke kterémukoli datu (dále též „Den pĜedþasné splatnosti“) za pĜedpokladu, že
toto své rozhodnutí oznámí VlastníkĤm dluhopisĤ v souladu s þlánkem 13 tČchto Emisních podmínek
nejdĜíve 60 (šedesát) dnĤ a nejpozdČji 45 (þtyĜicetpČt) dnĤ pĜed takovým pĜíslušným Dnem pĜedþasné
splatnosti. Oznámení o pĜedþasném splacení z rozhodnutí Emitenta podle tohoto þlánku je
neodvolatelné a zavazuje Emitenta pĜedþasnČ splatit všechny vydané a nesplacené Dluhopisy spolu
s pomČrnou þástí výnosu.
Vlastník dluhopisĤ není oprávnČn požádat o pĜedþasné splacení DluhopisĤ pĜede Dnem koneþné
splatnosti s výjimkou pĜedþasného splacení DluhopisĤ v souladu s ustanoveními þlánkĤ 9., 12.4.1. a
12.4.2. tČchto Emisních podmínek.
6.2. Odkoupení DluhopisĤ
Emitent mĤže Dluhopisy kdykoli odkoupit na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu.
6.3. Zánik DluhopisĤ
Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém
majetku a pĜípadnČ je znovu prodá, þi zda rozhodne o jejich zániku oznámením doruþeným
Administrátorovi. V pĜípadČ rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených DluhopisĤ práva
a povinnosti z takových DluhopisĤ bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku)
v jedné osobČ.
6.4. DomnČnka splacení
Všechny závazky Emitenta z DluhopisĤ budou pro úþely þlánku 4 považovány za plnČ splacené ke dni,
kdy Emitent uhradí Administrátorovi veškeré þástky jmenovité hodnoty DluhopisĤ a nabČhlých
úrokových výnosĤ splatné podle ustanovení þlánkĤ 5., 6., 9., 12.4.1. a 12.4.2. tČchto Emisních
podmínek.
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6.5. Dispozice s prostĜedky na úþtu u Administrátora
S prostĜedky, které Emitent uhradí na úþet u Administrátora za úþelem výplaty úrokového výnosu
z DluhopisĤ nebo splacení jmenovité hodnoty DluhopisĤ, není Emitent oprávnČn disponovat
(s výjimkou úrokových výnosĤ z nich) a Administrátor je v souladu s Emisními podmínkami použije
k výplatČ VlastníkĤm dluhopisĤ.
7.

Platební podmínky

7.1. MČna plateb
Emitent se zavazuje vyplácet úrokový výnos a splatit jmenovitou hodnotu DluhopisĤ výluþnČ v þeských
korunách, pĜípadnČ jiné zákonné mČnČ ýeské republiky, která by þeskou korunu nahradila. Úrokové
výnosy budou vypláceny a jmenovitá hodnota DluhopisĤ bude splacena VlastníkĤm dluhopisĤ za
podmínek stanovených tČmito Emisními podmínkami a daĖovými, devizovými a ostatními pĜíslušnými
právními pĜedpisy ýeské republiky úþinnými v dobČ provedení pĜíslušné platby a v souladu s nimi.
V pĜípadČ, že (a) þeská koruna, pĜípadnČ jiná zákonná mČna ýeské republiky, která by þeskou korunu
nahradila, zanikne a bude nahrazena mČnou EUR, a (b) nebude-li to v rozporu s kogentním
ustanovením právního pĜedpisu, bude (i) denominace DluhopisĤ zmČnČna na EUR, a to v souladu
s platnými právními pĜedpisy, a (ii) všechny penČžité závazky z DluhopisĤ budou automaticky a bez
dalšího oznámení VlastníkĤm dluhopisĤ splatné v EUR, pĜiþemž jako smČnný kurz pĜedmČtné mČny
nebo národní mČnové jednotky na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný pĜepoþítací koeficient)
v souladu s platnými právními pĜedpisy. Takové nahrazení pĜíslušné mČny nebo národní mČnové
jednotky (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazkĤ Emitenta vyplývajících z DluhopisĤ nebo
jejich vymahatelnosti a (ii) pro vylouþení pochybností nebude považováno ani za zmČnu Emisních
podmínek ani za PĜípad neplnČní závazkĤ dle tČchto Emisních podmínek.
7.2. Termíny výplat
Výplaty úrokových výnosĤ z DluhopisĤ a splacení jmenovité hodnoty DluhopisĤ budou Emitentem
provádČny prostĜednictvím Administrátora k datĤm uvedeným v tČchto Emisních podmínkách, tj. v Den
výplaty úroku, Den koneþné splatnosti nebo Den pĜedþasné splatnosti (každý z tČchto dní dále také jen
„Den výplaty“). PĜipadne-li Den výplaty na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost
zaplatit pĜedmČtné þástky v nejbližší následující Pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok
nebo jakékoli jiné dodateþné þástky za takový þasový odklad. Pro odstranČní pochybností platí, že
dojde-li podle pĜedchozí vČty k posunu výplaty na nejbližší následující Pracovní den, k posunu
pĜíslušného Rozhodného dne nedochází.
„Pracovním dnem“ se pro úþely tČchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv den (vyjma soboty
a nedČle), v nČmž jsou banky v ýeské republice a StĜedisko bČžnČ otevĜeny pro veĜejnost a v nČmž
se provádí vypoĜádání mezibankovních plateb v þeských korunách, pĜípadnČ jiné zákonné mČnČ ýeské
republiky, která by þeskou korunu nahradila.
7.3. Splacení jmenovité hodnoty DluhopisĤ
Není-li v Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávnČné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou
hodnotu DluhopisĤ, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisĤ ve StĜedisku, ke konci
kalendáĜního dne, který pĜedchází o 1 (jeden) mČsíc Dni splatnosti dluhopisĤ (dále jen „Rozhodný
den“, každá taková osoba dále také jen „OprávnČná osoba“). „Datum ex-jistina“ je den bezprostĜednČ
následující po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty. Pro úþely urþení pĜíjemce jmenovité
hodnoty DluhopisĤ nebudou Emitent ani Administrátor pĜihlížet k pĜevodĤm DluhopisĤ uþinČným
poþínaje kalendáĜním dnem, na který pĜipadá Datum ex-jistina vþetnČ tohoto dne až do pĜíslušného Dne
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výplaty. Pokud to nebude odporovat platným právním pĜedpisĤm, mohou být pĜevody všech DluhopisĤ
pozastaveny poþínaje Datem ex-jistina až do pĜíslušného Dne výplaty, pĜiþemž na výzvu
Administrátora je Vlastník dluhopisĤ povinen k takovému pozastavení pĜevodĤ poskytnout potĜebnou
souþinnost.
7.4. Platby úrokových výnosĤ z DluhopisĤ
Není-li v tČchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávnČné osoby, kterým bude Emitent
vyplácet úrokové výnosy z DluhopisĤ, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisĤ
ve StĜedisku ke konci kalendáĜního dne, který pĜedchází o 1 (jeden) mČsíc pĜíslušnému Dni výplaty
úroku (dále jen „Rozhodný den“, každá taková osoba dále jen „OprávnČná osoba“). „Datum exkupón“ je den bezprostĜednČ následující po Rozhodném dni pro výplatu úroku. Pro úþely urþení
pĜíjemce úrokového výnosu nebudou Emitent ani Administrátor pĜihlížet k pĜevodĤm DluhopisĤ
uþinČným poþínaje kalendáĜním dnem, na který pĜipadá Datum ex-kupón týkající se takové platby,
vþetnČ tohoto dne.
7.5. ProvádČní plateb
Emitent bude prostĜednictvím Administrátora provádČt platby OprávnČným osobám bezhotovostním
pĜevodem na jejich úþet vedený u banky v ýeské republice, podle pokynu, který pĜíslušná OprávnČná
osoba udČlí Administrátorovi na adresu Urþené provozovny vČrohodným zpĤsobem nejpozdČji 5 (pČt)
Pracovních dnĤ pĜede Dnem výplaty. Pokyn bude mít formu podepsaného písemného prohlášení
s úĜednČ ovČĜeným podpisem nebo podpisy, které bude obsahovat dostateþnou a urþitou informaci
o výše zmínČném úþtu umožĖující Administrátorovi platbu provést a v pĜípadČ právnických osob bude
doloženo originálem nebo úĜednČ ovČĜenou kopií platného výpisu z obchodního rejstĜíku pĜíjemce
platby ke Dni výplaty ne starší 3 (tĜí) mČsícĤ (takový pokyn spolu s výpisem z obchodního rejstĜíku
(pokud relevantní) dále jen „Instrukce“). UplatĖuje-li OprávnČná osoba v souladu s mezinárodní
smlouvou o zamezení dvojího zdanČní (jíž je ýeská republika smluvní stranou) nárok na daĖové
zvýhodnČní, je povinna doruþit Administrátorovi jako souþást Instrukce doklad o svém daĖovém
domicilu a další doklady, které si mĤže Administrátor nebo pĜíslušný daĖový orgán vyžádat. V pĜípadČ
originálĤ cizích úĜedních listin nebo úĜedního ovČĜení v cizinČ se vyžaduje pĜipojení pĜíslušného
vyššího nebo dalšího ovČĜení, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci (podle toho, co je
relevantní). Instrukce musí mít obsah a formu vyhovující rozumným požadavkĤm Administrátora,
pĜiþemž Administrátor bude oprávnČn vyžadovat dostateþnČ uspokojivý dĤkaz o tom, že osoba, která
Instrukci podepsala, je oprávnČna jménem OprávnČné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový dĤkaz
musí být Administrátorovi doruþen taktéž nejpozdČji 5 (pČt) Pracovních dnĤ pĜede Dnem výplaty.
V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávnČn požadovat (i) pĜedložení plné moci v pĜípadČ, že
OprávnČná osoba bude zastoupena (v pĜípadČ potĜeby s úĜednČ ovČĜeným pĜekladem do þeského
jazyka), (ii) dodateþné potvrzení Instrukce od OprávnČné osoby a (iii) úĜední pĜeklad jakýchkoliv
dokumentĤ pĜedložených v cizím jazyce do þeského jazyka. Bez ohledu na toto své oprávnČní nebudou
Administrátor ani Emitent povinni jakkoli provČĜovat správnost, úplnost nebo pravost takových
Instrukcí a neponesou žádnou odpovČdnost za škody zpĤsobené prodlením OprávnČné osoby
s doruþením Instrukce ani nesprávností þi jinou vadou takové Instrukce. Pokud Instrukce obsahuje
všechny náležitosti podle tohoto þlánku, je Administrátorovi sdČlena v souladu s tímto þlánkem
a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkĤm tohoto þlánku, je považována za Ĝádnou.
7.6. Vþasnost bezhotovostních plateb
Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou þástku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splnČný
ĜádnČ a vþas, pokud je pĜíslušná þástka poukázána OprávnČné osobČ v souladu s Ĝádnou Instrukcí podle
þlánku 7.5 tČchto Emisních podmínek a pokud je nejpozdČji v pĜíslušný den splatnosti takové þástky
odepsána z úþtu Administrátora. Pokud kterákoli OprávnČná osoba nedodala Administrátorovi Ĝádnou
Instrukci v souladu s þlánkem 7.5. tČchto Emisních podmínek, pak závazek Emitenta zaplatit jakoukoli
dlužnou þástku se považuje vĤþi takové OprávnČné osobČ za splnČný ĜádnČ a vþas, pokud je pĜíslušná
þástka poukázána OprávnČné osobČ v souladu s Ĝádnou Instrukcí podle þlánku 7.5. tČchto Emisních
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podmínek a pokud je nejpozdČji do 5 (pČti) Pracovních dnĤ ode dne, kdy Administrátor obdržel Ĝádnou
Instrukci, odepsána z úþtu Administrátora, pĜiþemž platí, že taková OprávnČná osoba nemá nárok
na jakýkoli úrok nebo jiný výnos þi doplatek za takový þasový odklad. Emitent ani Administrátor
nejsou odpovČdni za zpoždČní výplaty jakékoli dlužné þástky zpĤsobené tím, že (i) OprávnČná osoba
vþas nedodala Ĝádnou Instrukci nebo nedodala další dokumenty nebo informace požadované od ní
dle þlánku 7.5 tČchto Emisních podmínek, (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo informace byly
neúplné nebo nesprávné nebo (iii) takové zpoždČní bylo zpĤsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent
nebo Administrátor ovlivnit, a OprávnČné osobČ v takovém pĜípadČ nevzniká žádný nárok na jakýkoli
doplatek þi úrok za takto zpĤsobený þasový odklad pĜíslušné platby.
7.7. ZmČna zpĤsobu provádČní plateb
Emitent a Administrátor jsou spoleþnČ oprávnČni rozhodnout o zmČnČ zpĤsobu provádČní plateb.
Taková zmČna nesmí zpĤsobit VlastníkĤm dluhopisĤ újmu. Toto rozhodnutí bude VlastníkĤm
dluhopisĤ oznámeno v souladu s þlánkem 13 tČchto Emisních podmínek.
8.

ZdanČní

Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosĤ z DluhopisĤ budou provádČny bez srážky
daní, pĜípadnČ poplatkĤ, jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatkĤ bude vyžadována
pĜíslušnými právními pĜedpisy ýeské republiky úþinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková
srážka daní nebo poplatkĤ vyžadována pĜíslušnými právními pĜedpisy ýeské republiky úþinnými ke dni
takové platby, nebude Emitent povinen hradit VlastníkĤm dluhopisĤ žádné další þástky jako náhradu
tČchto srážek daní nebo poplatkĤ.
9.

PĜedþasná splatnost DluhopisĤ v PĜípadech neplnČní závazkĤ

9.1. PĜípady neplnČní závazkĤ
Pokud nastane kterákoli z níže uvedených skuteþností a taková skuteþnost bude trvat (každá z takových
skuteþností dále také jen „PĜípad neplnČní závazkĤ“):
(a)

Prodlení s penČžitým plnČním

jakákoli platba související s Dluhopisy nebude vyplacena déle než 5 (pČt) Pracovních dnĤ po dni její
splatnosti; nebo
(b)

Porušení jiných závazkĤ z Emisních podmínek

Emitent nesplní nebo nedodrží jakýkoli svĤj podstatný závazek (jiný než uvedený výše v odst. (a)
tohoto þlánku 9.1.), vyplývající z tČchto Emisních podmínek (vþetnČ závazku uvedeného v þlánku 4
tČchto Emisních podmínek) a takové porušení zĤstane nenapraveno déle než 30 (tĜicet) dnĤ ode dne,
kdy byl Emitent na tuto skuteþnost písemnČ upozornČn kterýmkoli Vlastníkem dluhopisĤ (který nebyl
k takovému datu splacen nebo odkoupen nebo zrušen) dopisem doruþeným Emitentovi nebo
Administrátorovi do místa Urþené provozovny; nebo
(c)

NeplnČní ostatních závazkĤ Emitenta (Cross-Default)

Pokud jakékoli závazky vyplývající z Finanþního dluhu (definice dále v tomto bodu) (i) nebudou
uhrazeny ve splatnosti nebo bČhem jakékoli pĤvodnČ stanovené dodateþné lhĤty splatnosti (tzv. grace
period) nebo náhradní lhĤty dodateþnČ dohodnuté s vČĜitelem, popĜ. nedojde k jiné dohodČ s vČĜitelem o
dobČ splatnosti tČchto závazkĤ, nebo (ii) jakýkoli takový závazek bude prohlášen za splatný pĜed Dnem
koneþné splatnosti. PĜípad porušení dle tohoto odstavce nenastane, pokud (i) úhrnná výše takových
penČžitých závazkĤ Emitenta nepĜevýší 20 000 000 Kþ (slovy: dvacet miliónĤ korun þeských) nebo
ekvivalent uvedené þástky v jiné mČnČ nebo mČnách nebo (ii) Emitent v dobré víĜe a ĜádnČ namítá
zákonem pĜedepsaným zpĤsobem neexistenci povinnosti plnit co do její výše nebo dĤvodu a platbu
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uskuteþní ve lhĤtČ uložené pravomocným rozhodnutím pĜíslušného soudu nebo jiného orgánu, kterým
byl uznán povinným tuto povinnost plnit.
Pro úþely emisních podmínek DluhopisĤ znamená „Finanþní dluh“ jakýkoliv závazek nebo závazky
Emitenta k penČžitému plnČní vyplývající z (i) bankovních a jiných úvČrĤ a pĤjþek a k nim náležejících
pĜíslušenství, (ii) všech ostatních forem dluhového financování, (iii) swapových smluv, termínových
mČnových a úrokových obchodĤ a ostatních finanþních derivátĤ a (iv) jakýchkoliv ruþení poskytnutých
Emitentem; nebo
(d)

Platební neschopnost, apod.

Nastane jakákoli níže uvedená událost a tato událost bude trvat po dobu delší než 30 (tĜicet) Pracovních
dní: (i) Emitent se dostane do stavu úpadku nebo do stavu hrozícího úpadku, zastaví platby svých
závazkĤ, je-li pĜedlužen a/nebo není schopen plnit své penČžité závazky, nebo (ii) je jmenován
insolvenþní správce nebo likvidátor ve vztahu k Emitentovi nebo k jakékoli þásti jeho majetku, aktiv
nebo pĜíjmĤ, nebo (iii) Emitent nebo jakákoli tĜetí osoba podá insolvenþní návrh ohlednČ Emitenta a
takový insolvenþní návrh není odmítnut, zamítnut nebo Ĝízení není zastaveno do 15 dnĤ od podání
takového insolvenþního návrhu nebo u Emitenta vznikne zákonná povinnost podat insolvenþní návrh
ohlednČ Emitenta, nebo (iv) bude prohlášen konkurz na majetek Emitenta, nebo povolena reorganizace
Emitenta, nebo povoleno oddlužení Emitenta jakýmkoli soudem, nebo (v) insolvenþní návrh bude
soudem zamítnut pro nedostatek majetku Emitenta, nebo (vi) pĜíslušným soudem bude vydáno
pravomocné rozhodnutí nebo bude pĜijato usnesení pĜíslušného orgánu Emitenta o zrušení Emitenta
s likvidací; nebo
(e)

Zrušení kotace

Dluhopisy pĜestanou být z rozhodnutí Emitenta kótovanými cennými papíry; nebo
(f)

Prodej aktiv

Emitent, pĜímo nebo nepĜímo, prodá þi pĜevede, v jedné transakci nebo ve více transakcích, všechna
nebo podstatnou þást svých aktiv, pokud SchĤze pĜedem takový prodej þi pĜevod aktiv neschválí (pro
úþely tohoto odstavce se podstatnou þástí aktiv rozumí alespoĖ 66% hodnoty všech aktiv Emitenta
vykázané v poslední auditorem ovČĜené úþetní závČrce Emitenta sestavené podle pĜíslušných právních
pĜedpisĤ); nebo
(g)

Fúze, apod.

Emitent se slouþí þi splyne nebo se rozdČlí, do jakékoli právnické osoby, která výslovnČ nepĜijme
(platným a vynutitelným zpĤsobem) všechny závazky Emitenta vyplývající z DluhopisĤ, s výjimkou
pĜípadĤ, kdy (i) takové pĜevzetí závazkĤ Emitenta z DluhopisĤ vyplývá ze zákona (pĜiþemž o tomto
úþinku takového slouþení, splynutí nebo rozdČlení není rozumných pochyb); anebo (ii) SchĤze pĜedem
takové slouþení, splynutí nebo rozdČlení schválí; nebo
(h)

ZmČna pĜedmČtu podnikání

Emitent pĜestane být z vlastního rozhodnutí nebo z rozhodnutí pĜíslušného orgánu þi soudu oprávnČn
vykonávat podnikatelskou þinnost v oboru pronájem vlastních nemovitostí; nebo
(i)

Výplata dividend, apod.

Emitent (i) vyplatí, pĜímo nebo nepĜímo, dividendy nebo jakoukoli jinou platbu jakéhokoli druhu
akcionáĜĤm Emitenta nebo (ii) koupí, odkoupí od akcionáĜĤ nebo jakýmkoli jiným zpĤsobem nabude
vlastní akcie v pĜípadČ, že celková výše krátkodobého finanþního majetku (úþty v bankách) vykázaného
v posledním fiskálním pololetí, pro které jsou vyhotovovány a uveĜejĖovány konsolidované finanþní
výkazy Emitenta dle IFRS, je menší než dvojnásobek þástky urþené k výplatČ výnosu z DluhopisĤ pro
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následující výnosové období, a že SchĤze neschválí pĜedem takovou platbu, distribuci, nákup, odkup
nebo nabytí, pak:
mĤže kterýkoli Vlastník dluhopisĤ dle své úvahy písemným oznámením urþeným Emitentovi
a doruþeným Administrátorovi na adresu Urþené provozovny (dále jen „Oznámení o pĜedþasném
splacení“) požádat o pĜedþasné splacení jmenovité hodnoty všech DluhopisĤ, jejichž je vlastníkem,
a dosud nevyplaceného úroku narostlého na tČchto Dluhopisech v souladu s þlánkem 5. tČchto Emisních
podmínek, ke Dni pĜedþasné splatnosti dluhopisĤ, ledaže se Dluhopisy stanou splatné dĜíve na základČ
kogentního ustanovení zákona (v takovém pĜípadČ se postupuje podle pĜíslušných kogentních
ustanovení zákona).
9.2. Splatnost pĜedþasnČ splatných DluhopisĤ
Všechny þástky splatné Emitentem kterémukoli Vlastníkovi dluhopisĤ dle posledního odstavce þlánku
9.1. tČchto Emisních podmínek se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v mČsíci
následujícím po mČsíci, ve kterém Vlastník dluhopisĤ doruþil Administrátorovi do Urþené provozovny
pĜíslušné Oznámení o pĜedþasném splacení urþené Emitentovi (takový den, vedle jiných dnĤ takto
oznaþených v tČchto Emisních podmínkách, také „Den pĜedþasné splatnosti dluhopisĤ“).
9.3. ZpČtvzetí Oznámení o pĜedþasném splacení DluhopisĤ
Oznámení o pĜedþasném splacení mĤže být jednotlivým Vlastníkem dluhopisĤ vzato zpČt, avšak jen
ve vztahu k jím vlastnČným DluhopisĤm a jen pokud takové odvolání je adresováno Emitentovi
a doruþeno Administrátorovi na adresu Urþené provozovny dĜíve, než se pĜíslušné þástky stávají
podle pĜedchozího þlánku 9.2. tČchto Emisních podmínek splatnými. ZpČtvzetí Oznámení o pĜedþasném
splacení však nemá vliv na Oznámení o pĜedþasném splacení ostatních VlastníkĤ dluhopisĤ.

9.4. Další podmínky pĜedþasného splacení DluhopisĤ
Pro pĜedþasné splacení DluhopisĤ podle tohoto þlánku 9. se jinak pĜimČĜenČ použijí ustanovení
þlánku 7. tČchto Emisních podmínek.
10.

Promlþení

Práva z DluhopisĤ se promlþují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatnČna poprvé.
11.

Administrátor, Kotaþní agent a Agent pro výpoþty

11.1. Administrátor
11.1.1.Administrátor a Urþená provozovna
Nedojde-li ke zmČnČ v souladu s þlánkem 11.1.2. tČchto Emisních podmínek, je Administrátorem
Raiffeisenbank a.s. a urþená provozovna a výplatní místo Administrátora (dále jen „Urþená
provozovna“) je na následující adrese:
HvČzdova 1716/2b
140 78 Praha 4
11.1.2.Další a jiný Administrátor a jiná Urþená provozovna
Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Administrátora a urþit jinou nebo
další Urþenou provozovnu, popĜípadČ urþit další obstaravatele plateb, tato zmČna však nesmí zpĤsobit
VlastníkĤm dluhopisĤ újmu.
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Oznámení o zmČnČ Administrátora nebo Urþené provozovny nebo o urþení dalších obstaravatelĤ plateb
budou VlastníkĤm dluhopisĤ sdČlena zpĤsobem uvedeným v þlánku 13. tČchto Emisních podmínek.
Jakákoliv taková zmČna nabude úþinnosti uplynutím lhĤty 15 (patnácti) kalendáĜních dnĤ ode dne
takového oznámení, pokud v takovém oznámení není stanoveno pozdČjší datum úþinnosti. V každém
pĜípadČ však jakákoliv zmČna, která by jinak nabyla úþinnosti ménČ než 30 (tĜicet) kalendáĜních dnĤ
pĜed nebo po Dnu výplaty jakékoliv þástky v souvislosti s Dluhopisy, nabude úþinnosti 30 (tĜicátým)
dnem po takovém Dnu výplaty.
11.1.3.Vztah Administrátora k VlastníkĤm dluhopisĤ
V souvislosti s plnČním povinností vyplývajících ze Smlouvy s administrátorem jedná Administrátor
jako zástupce Emitenta, za závazky Emitenta plynoucí z DluhopisĤ neruþí a ani je jinak nezajišĢuje
a není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisĤ, není-li ve SmlouvČ s administrátorem
nebo v zákonČ uvedeno jinak.
11.1.4.ZmČny a vzdání se nárokĤ
Emitent a Administrátor se mohou bez souhlasu VlastníkĤ dluhopisĤ dohodnout na (i) jakékoli zmČnČ
kteréhokoli ustanovení Smlouvy s administrátorem, pokud jde výluþnČ o zmČnu formální, vedlejší
nebo technické povahy, je-li provedena k opravČ zĜejmého omylu nebo je vyžadována platnou právní
úpravou a (ii) jakékoli jiné zmČnČ a vzdání se nárokĤ z jakéhokoli porušení nČkterého z þlánkĤ
Smlouvy s administrátorem, které podle rozumného názoru Emitenta a Administrátora nezpĤsobí
VlastníkĤm dluhopisĤ újmu.
11.2. Kotaþní agent
11.2.1.Kotaþní agent
Nedojde-li ke zmČnČ v souladu s þlánkem 11.2.2. tČchto Emisních podmínek, je kotaþním agentem
Raiffeisenbank a.s.
11.2.2.Další a jiný Kotaþní agent
Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Kotaþního agenta, tato zmČna však
nesmí zpĤsobit VlastníkĤm dluhopisĤ újmu.
11.2.3.Vztah Kotaþního agenta k VlastníkĤm dluhopisĤ
V souvislosti s plnČním povinností kotaþního agenta Emise jedná Kotaþní agent jako zástupce Emitenta
a není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisĤ.
11.3. Agent pro výpoþty
11.3.1.Agent pro výpoþty
Nedojde-li ke zmČnČ v souladu s þlánkem 11.2.2. tČchto Emisních podmínek, je Agentem pro výpoþty
Raiffeisenbank a.s.
11.3.2.Další a jiný Agent pro výpoþty
Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dalšího Agenta pro výpoþty, tato zmČna však
nesmí zpĤsobit VlastníkĤm dluhopisĤ újmu.
11.3.3.Vztah Agent pro výpoþty k VlastníkĤm dluhopisĤ
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V souvislosti s plnČním povinností Agenta pro výpoþty jedná Agent pro výpoþty jako zástupce
Emitenta a není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisĤ.
12.

SchĤze VlastníkĤ dluhopisĤ, zmČny Emisních podmínek

12.1. PĤsobnost a svolání SchĤze
12.1.1.Právo svolat SchĤzi
Emitent nebo Vlastník dluhopisĤ nebo Vlastníci dluhopisĤ mohou svolat SchĤzi, je-li to tĜeba
k rozhodnutí o spoleþných zájmech VlastníkĤ dluhopisĤ, a to v souladu s Emisními podmínkami.
Náklady na organizaci a svolání SchĤze hradí svolavatel, nestanoví-li právní pĜedpisy nČco jiného.
Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisĤ nebo Vlastníci dluhopisĤ, je povinen nejpozdČji v den
uveĜejnČní oznámení o konání SchĤze (viz. þlánek 12.1.3.) (i) doruþit Administrátorovi žádost
o obstarání dokladu o poþtu všech DluhopisĤ opravĖujících k úþasti na jím, resp. jimi, svolávané
SchĤzi, tj. výpisu z pĜíslušné evidence Emise, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit Administrátorovi
zálohu na náklady související s jeho službami ve vztahu ke SchĤzi. ěádné a vþasné doruþení žádosti dle
výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii) výše jsou pĜedpokladem pro platné
svolání SchĤze, jak je uvedeno v bodech (i) a (ii).
12.1.2.SchĤze svolávaná Emitentem
Emitent je povinen svolat SchĤzi a vyžádat si jejím prostĜednictvím stanovisko VlastníkĤ dluhopisĤ
v pĜípadČ:
(a)

návrhu zmČny Emisních podmínek; to neplatí, pokud se jedná pouze o takovou zmČnu, ke které
podle platných právních pĜedpisĤ není zapotĜebí souhlasu VlastníkĤ dluhopisĤ;

(b)

návrhu na pĜemČnu Emitenta (dle pĜíslušných ustanovení zákona þ. 125/2008 Sb., o pĜemČnách
obchodních spoleþností a družstev, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ);

(c)

návrhu na uzavĜení ovládací smlouvy nebo smlouvy o pĜevodu zisku (dle pĜíslušných ustanovení
zákona þ. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „Obchodní
zákoník“) bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je;

(d)

návrhu na uzavĜení smlouvy o prodeji podniku nebo jeho þásti, smlouvy o nájmu podniku nebo
jeho þásti (dle pĜíslušných ustanovení Obchodního zákoníku), bez ohledu na to, kterou smluvní
stranou Emitent je, za pĜedpokladu, že mĤže být ohroženo Ĝádné a vþasné splacení pohledávek
z DluhopisĤ;

(e)

je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 7 (sedm) dní ode
dne, kdy právo mohlo být uplatnČno;

(f)

návrhu o podání žádosti o vyĜazení DluhopisĤ z obchodování na regulovaném trhu; a

(g)

jiných zmČn, které mohou významnČ zhoršit jeho schopnost plnit závazky vyplývající
z DluhopisĤ;

avšak vždy pouze za pĜedpokladu, že svolání SchĤze v takovém pĜípadČ vyžadují i v té dobČ platné
právní pĜedpisy.
Emitent mĤže svolat SchĤzi, navrhuje-li spoleþný postup v pĜípadČ, kdy by dle mínČní Emitenta mohlo
dojít nebo došlo ke kterémukoli PĜípadu neplnČní závazkĤ.
12.1.3.Oznámení o svolání SchĤze
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Oznámení o svolání SchĤze je svolavatel povinen uveĜejnit zpĤsobem uvedeným v þlánku 13. Emisních
podmínek, a to nejpozdČji 15 (patnáct) kalendáĜních dnĤ pĜede dnem konání SchĤze. Je-li svolavatelem
Vlastník dluhopisĤ nebo Vlastníci dluhopisĤ, jsou povinni oznámení o svolání SchĤze ve stejné lhĤtČ
doruþit Emitentovi na adresu Urþené provozovny. Oznámení o svolání SchĤze musí obsahovat alespoĖ
(i) obchodní firmu, Iý a sídlo Emitenta, (ii) oznaþení DluhopisĤ minimálnČ v rozsahu název Dluhopisu,
Datum emise a ISIN, (iii) místo, datum a hodinu konání SchĤze, pĜiþemž místem konání SchĤze mĤže
být pouze místo v Praze a datum konání SchĤze musí pĜipadat na den, který je Pracovním dnem,
a hodina konání SchĤze nesmí být dĜíve než v 16.00 hod., (iv) program jednání SchĤze a, je-li
navrhována zmČna ve smyslu þlánku 12.1.2. písm. a), též návrh takové zmČny, a (v) rozhodný den pro
úþast na SchĤzi (viz.þlánek 12.2.1. tČchto Emisních podmínek). SchĤze je oprávnČna rozhodovat pouze
o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání; rozhodování o návrzích usnesení, které
nebyly uvedeny na programu SchĤze v oznámení o jejím svolání, je pĜípustné, pouze jsou-li na SchĤzi
pĜítomni všichni Vlastníci dluhopisĤ, kteĜí jsou oprávnČni na této SchĤzi hlasovat.
12.2. Osoby oprávnČné úþastnit se SchĤze a hlasovat na ní, úþast dalších osob
12.2.1.Osoby oprávnČné k úþasti na SchĤzi a hlasovat na ní
SchĤze je oprávnČn se úþastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník dluhopisĤ, který byl evidován jako
Vlastník dluhopisĤ v evidenci StĜediska ke Konci úþetního dne bezprostĜednČ pĜedcházejícímu dni
konání pĜíslušné SchĤze (taková osoba bude pro úþely konání SchĤze považována za Vlastníka
dluhopisĤ ke dni konání SchĤze), pĜípadnČ ta osoba, která prokáže potvrzením od osoby, která byla jako
Vlastník dluhopisĤ evidována v evidenci StĜediska ke Konci úþetního dne bezprostĜednČ
pĜedcházejícímu dni konání SchĤze, že je Vlastníkem dluhopisĤ a tyto jsou evidovány na úþtu prve
uvedené osoby z dĤvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle pĜedešlé vČty musí být o obsahu
a ve formČ uspokojivé pro Administrátora. K pĜevodĤm DluhopisĤ uskuteþnČným v prĤbČhu dne konání
SchĤze se nepĜihlíží.
„Koncem úþetního dne“ se pro úþely tČchto Emisních podmínek považuje okamžik, po nČmž StĜedisko
provede, v souladu s pro nČj závaznými právními pĜedpisy, registraci pĜevodu DluhopisĤ
až k následujícímu dni.
12.2.2.Hlasovací právo
Každý Vlastník dluhopisĤ má tolik hlasĤ, kolik odpovídá pomČru mezi jmenovitou hodnotou DluhopisĤ
v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotČ všech vydaných a nesplacených DluhopisĤ, pĜiþemž
s Dluhopisy ve vlastnictví Emitenta, které nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu þlánku 6.3.
Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapoþítávají se pro úþely usnášeníschopnosti
SchĤze. Rozhoduje-li SchĤze o odvolání Spoleþného zástupce (dle þlánku 12.3.3.), nemĤže Spoleþný
zástupce vykonávat hlasovací právo s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasy se nezapoþítávají
do celkového poþtu hlasĤ pro úþely usnášeníschopnosti SchĤze.
12.2.3.Úþast dalších osob na SchĤzi
Emitent je povinen úþastnit se SchĤze, a to buć osobnČ nebo prostĜednictvím zmocnČnce. Dále jsou
oprávnČni úþastnit se SchĤze zástupci Administrátora, Spoleþný zástupce (není-li jinak osobou
oprávnČnou k úþasti na SchĤzi) a hosté pĜizvaní Emitentem nebo Administrátorem.
12.3. PrĤbČh SchĤze; rozhodování SchĤze
12.3.1.Usnášeníschopnost
SchĤze je usnášeníschopná, pokud se jí úþastní Vlastníci dluhopisĤ (oprávnČní v souladu s þlánkem
12.2. hlasovat), jejichž jmenovitá hodnota pĜedstavuje více než 30% celkové jmenovité hodnoty
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vydaných a dosud nesplacených DluhopisĤ. PĜed zahájením SchĤze poskytne svolavatel informaci
o poþtu všech DluhopisĤ, jejichž vlastníci jsou oprávnČni se SchĤze úþastnit a hlasovat na ní.
12.3.2.PĜedseda SchĤze
SchĤzi svolané Emitentem pĜedsedá pĜedseda jmenovaný Emitentem. SchĤzi svolané Vlastníkem
dluhopisĤ nebo Vlastníky dluhopisĤ pĜedsedá pĜedseda zvolený prostou vČtšinou pĜítomných VlastníkĤ
dluhopisĤ, s nimiž je spojeno právo na pĜíslušné SchĤzi hlasovat, pĜiþemž do zvolení pĜedsedy pĜedsedá
SchĤzi osoba urþená svolavatelem.
12.3.3.Spoleþný zástupce
SchĤze mĤže usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za spoleþného zástupce a povČĜit jej
spoleþným uplatnČním práv všech VlastníkĤ dluhopisĤ spojených s Dluhopisy nebo ochranou jejich
zájmĤ s tím, že je vázán usneseními SchĤze, anebo kontrolou plnČní Emisních podmínek ze strany
Emitenta (taková osoba dále jen „Spoleþný zástupce“). Spoleþného zástupce mĤže SchĤze odvolat
stejným zpĤsobem, jakým byl zvolen, nebo zvolit jiného Spoleþného zástupce, pĜiþemž zvolení nového
Spoleþného zástupce má vĤþi dosavadnímu Spoleþnému zástupci úþinky jeho odvolání (nebyl-li
odvolán samostatným usnesením SchĤze). Usnesení SchĤze stanoví, v jakém rozsahu je Spoleþný
zástupce oprávnČn þinit úkony jménem VlastníkĤ dluhopisĤ.
12.3.4.Rozhodování SchĤze
SchĤze o pĜedložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K pĜijetí usnesení, jímž se (i) schvaluje
návrh podle þlánku 12.1.2. (a) tČchto Emisních podmínek nebo (ii) ustavuje þi odvolává Spoleþný
zástupce, je zapotĜebí souhlas alespoĖ tĜí þtvrtin hlasĤ pĜítomných VlastníkĤ dluhopisĤ, s nimiž je
v souladu s þlánkem 12.2.shora spojeno hlasovací právo. Ostatní usnesení jsou pĜijata, jestliže získají
prostou vČtšinu hlasĤ pĜítomných VlastníkĤ dluhopisĤ, s nimiž je v souladu s þlánkem 12.2.shora
spojeno hlasovací právo.
12.3.5.Odroþení SchĤze
Pokud bČhem 1 (jedné) hodiny od stanoveného zaþátku SchĤze není tato SchĤze usnášeníschopná, pak
bude taková SchĤze bez dalšího rozpuštČna. V pĜípadČ, že byla SchĤze svolána Emitentem, mĤže
Emitent rozhodnout, že taková SchĤze bude odroþena na dobu a místo, které urþí pĜedseda této SchĤze.
O konání náhradní SchĤze platí obdobnČ ustanovení o konání Ĝádné SchĤze.
12.4. NČkterá další práva VlastníkĤ dluhopisĤ
12.4.1.DĤsledek hlasování proti nČkterým usnesením SchĤze
Jestliže SchĤze souhlasila se zmČnami dle þlánku 12.1.2., pak se práva osoby, která byla oprávnČna
k úþasti a hlasování na SchĤzi a podle zápisu z této SchĤze pro pĜijetí takového usnesení nehlasovala
nebo se pĜíslušné SchĤze nezúþastnila, Ĝídí platnou právní úpravou obsaženou v ZákonČ o dluhopisech
12.4.2.Usnesení o pĜedþasné splatnosti DluhopisĤ na žádost VlastníkĤ dluhopisĤ
Pokud je na poĜadu jednání SchĤze kterákoli ze záležitostí uvedených v þlánku 12.1.2. písm. (b) až (g)
výše a SchĤze s takovými zmČnami zásadní povahy nesouhlasí, pak se práva SchĤze, Emitenta i
VlastníkĤ dluhopisĤ budou Ĝídit platnou právní úpravou obsaženou v ZákonČ o dluhopisech
12.4.3.Zápis z jednání SchĤze
O jednání SchĤze poĜizuje svolavatel, sám nebo prostĜednictvím jím povČĜené osoby, do 30 (tĜiceti) dnĤ
od dne konání SchĤze zápis, ve kterém uvede závČry SchĤze, zejména usnesení, která taková SchĤze
pĜijala. V pĜípadČ, že svolavatelem SchĤze je Vlastník dluhopisĤ nebo Vlastníci dluhopisĤ, pak musí
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být zápis ze SchĤze doruþen nejpozdČji ve lhĤtČ do 30 (tĜiceti) dnĤ od dne konání SchĤze rovnČž
Emitentovi na adresu Urþené provozovny Administrátora. Zápis ze SchĤze je Emitent povinen uschovat
do doby promlþení práv z DluhopisĤ. Zápis ze SchĤze je k dispozici k nahlédnutí VlastníkĤm dluhopisĤ
v bČžné pracovní dobČ v Urþené provozovnČ Administrátora. Emitent je povinen ve lhĤtČ do 30 (tĜiceti)
dnĤ ode dne konání SchĤze uveĜejnit sám nebo prostĜednictvím jím povČĜené osoby (zejména
Administrátora) všechna rozhodnutí SchĤze a to zpĤsobem, jakým uveĜejnil tyto Emisní podmínky.
Pokud SchĤze projednávala usnesení o zmČnČ zásadní povahy uvedené v þlánku 12.1.2. písm. (a) až (g)
tČchto Emisních podmínek, musí být o úþasti na SchĤzi a o rozhodnutí SchĤze poĜízen notáĜský zápis.
Pro pĜípad, že SchĤze takové usnesení pĜijala, musí být v notáĜském zápise uvedena jména tČch osob
oprávnČných k úþasti na SchĤzi, které platnČ hlasovaly pro pĜijetí takového usnesení, a poþty kusĤ
DluhopisĤ, které tyto osoby vlastnily k rozhodnému dni pro úþast na SchĤzi.
13.

Oznámení

Jakékoliv oznámení VlastníkĤm dluhopisĤ bude platné a úþinné, pokud bude uveĜejnČno v þeském
jazyce na webové stránce Emitenta www.aquapalace.cz. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních
právních pĜedpisĤ þi tyto Emisní podmínky pro uveĜejnČní nČkterého z oznámení podle tČchto Emisních
podmínek jiný zpĤsob, bude takové oznámení považováno za platnČ uveĜejnČné jeho uveĜejnČním
pĜedepsaným pĜíslušným právním pĜedpisem. V pĜípadČ, že bude nČkteré oznámení uveĜejĖováno více
zpĤsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního uveĜejnČní.
14.

Rozhodné právo, jazyk a rozhodování sporĤ

Práva a povinnosti vyplývající z DluhopisĤ se budou Ĝídit a vykládat v souladu s právními pĜedpisy
ýeské republiky. Emisní podmínky mohou být pĜeloženy do dalších jazykĤ. V takovém pĜípadČ, dojdeli k rozporu mezi rĤznými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze þeská. Všechny pĜípadné spory
mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisĤ, které vzniknou na základČ nebo v souvislosti s emisí
DluhopisĤ, vþetnČ sporĤ týkajících se tČchto Emisních podmínek, budou s koneþnou platností Ĝešeny
MČstským soudem v Praze.
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POUŽITÍ VÝTċŽKU EMISE

ýistý výtČžek emise DluhopisĤ bude po zaplacení všech odmČn, nákladĤ a výdajĤ v souvislosti s Emisí
použit až z 80-ti procent na splacení závazku Emitenta vĤþi ovládající osobČ a osobám ovládaným
ovládající osobou Emitenta a zbývající þást þistého výtČžku z emise bude použita na krytí plánovaných
investiþních potĜeb Emitenta (viz. kapitola "Prognózy nebo odhady zisku" tohoto Prospektu).
ýistým výnosem emise DluhopisĤ se rozumí emisní cena po odeþtení nákladĤ spojených s obstaráním
vydání emise, tj. pĜedevším náklady na právního poradce manažera emise DluhopisĤ, SCP, BCPP, ýNB
a nČkteré další náklady související s emisí DluhopisĤ. Emitent oþekává, že náklady spojené
s obstaráním vydání emise DluhopisĤ se budou pohybovat kolem 0,101% z celkového pĜedpokládaného
objemu emise DluhopisĤ.
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ÚDAJE O EMITENTOVI

9.1.

Základní údaje o Emitentovi

Obchodní firma:

GREENVALE a.s.

Sídlo:

Praha 1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00

Internetová webová
adresa:

www.aquapalace.cz

Iý:

273 93 411

DIý:

CZ 273 93 411

Datum založení

15. 9. 2005

Datum zápisu do
obchodního rejstĜíku:

2. 11. 2005

Doba trvání:

na dobu neurþitou

Právní forma:

akciová spoleþnost (a.s.)

Právní Ĝád a právní
pĜedpis:

právní Ĝád ýeské republiky, zejména zákon þ. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, zákon þ. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákon þ.
563/1991 Sb., o úþetnictví, zákon þ. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu
nebytových prostor a daĖové zákony

Místo registrace:

spoleþnost je zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 10273.

Zakladatelská smlouva a
stanovy:

Emitent byl založen jako akciová spoleþnost podle þlánku I zakladatelské
listiny ze dne 15. 9. 2005. Spoleþnost byla založena jednorázovČ,
bez veĜejné nabídky akcií. Zakladatelská listina vþetnČ stanov Emitenta
byla uložena do sbírky listin pod þíslem B 10273/SL 1 dne 3.11.2005.

PĜedmČt þinnosti:

Emitent je právnickou osobou založenou v souladu s þeským právním
Ĝádem. PĜedmČt podnikání Emitenta je uveden v þl. 5 stanov Emitenta
(výþet pĜedmČtu podnikání Emitenta je uveden níže).

9.2.

PĜedmČt podnikání Emitenta dle stanov Emitenta

PĜedmČt podnikání v souladu s þl. 5 stanov Emitenta:
-

pronájem nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
zajišĢujících Ĝádný provoz nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor;

-

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím;

-

velkoobchod;

-

správa a údržba nemovitostí.
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Historie a vývoj Emitenta

Emitent byl založen podle práva ýeské republiky jako akciová spoleþnost. Ke vzniku Emitenta došlo
dne 2. listopadu 2005 zápisem do obchodního rejstĜíku, oddíl B, vložka 10273, vedeného MČstským
soudem v Praze. Emitent vznikl jako tzv. ready made spoleþnost (tj. spoleþnost s plnČ splaceným
základním kapitálem, zapsaná do obchodního rejstĜíku, která nevykonává žádnou obchodní þinnost a je
nabízená k prodeji).
Jediným a výluþným vlastníkem Emitenta byla ke dni vzniku Emitenta spoleþnost
NORDIC VICTORY s.r.o., Iý: 271 35 403 se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSý: 100 00.
Základní kapitál Emitenta ke dni jeho vzniku þinil 2 000 000 Kþ a byl rozvržen na 10 kusĤ listinných
akcií na majitele o jmenovité hodnotČ 200 000 Kþ. Dne 3. listopadu 2005 pĜevedla NORDIC
VICTORY s.r.o. na základČ smlouvy o koupi cenných papírĤ akcie pĜedstavující 100% základního
kapitálu a hlasovacích práv Emitenta na spoleþnost SOL prodejní s.r.o., Iý: 263 06 964 se sídlem
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSý: 100 00. NáslednČ dne 4. listopadu 2005 pĜevedla spoleþnost
SOL prodejní s.r.o. na základČ smlouvy o koupi cenných papírĤ akcie pĜedstavující 100% základního
kapitálu a hlasovacích práv Emitenta na Ing. Pavla Sehnala, bytem Praha 4, VavĜenova 1440/2,
PSý: 142 00. Ke dni 21. listopadu 2005 byl Ing. Pavel Sehnal zapsán jako jediný akcionáĜ Emitenta
do obchodního rejstĜíku.
Hlavním pĜedmČtem podnikání Emitenta je v souladu s obchodním rejstĜíkem správa a údržba
nemovitostí.
Spoleþnost GREENVALE a.s. nakoupila na pĜelomu roku 2005/2006 rozestavČnou budovu aquaparku
v Praze-ýestlicích za úþelem jeho dostavby. V kvČtnu 2008 byl aquapark uveden do provozu pod
názvem AQUAPALACE PRAHA a je nejvČtším aquaparkem v ýeské republice. Souþástí aquaparku je
i hotel kategorie 4* s 231 pokoji o kapacitČ cca 500 lĤžek, který je vybaven konferenþními sály a mimo
jiné nabízí návštČvníkĤm aquaparku možnost ubytování. Hotel byl uveden do provozu 1. prosince 2008.
9.4.

Investice Emitenta

Po datu poslední zveĜejnČné úþetní závČrky byla realizována dostavba aquaparku AQUAPALACE
PRAHA, který byl uveden do provozu v kvČtnu 2008. Dále pak pokraþovala realizace investic do
hotelové þásti AQUAPALACE PRAHA. Hotel AQUAPALACE PRAHA byl uveden do provozu
1. prosince 2008.
Od ledna do záĜí 2008 bylo v rámci dostavby aquaparku AQUAPALACE PRAHA proinvestováno
411,122 mil Kþ. Emitent pĜedpokládá, že od Ĝíjna 2008 do konce roku 2008 probČhnou v rámci
aquaparku investice na stavení práce (oprava stĜechy) ve výši 18, 671 mil. Kþ.
V rámci dostavby hotelové þásti AQUAPALACE PRAHA bylo v období od ledna 2008 do záĜí 2008
proinvestováno 298,768 mil. Kþ. Do konce roku 2008, tj. za období Ĝíjen – prosinec 2008, Emitent
plánuje investice do hotelové þásti AQUAPALACE PRAHA ve výši 173, 356 mil. Kþ. Jedná se o
investice na dokonþovací stavení práce a vybavení interiéru.
Tyto investice jsou financovány dodavatelskými úvČry, pĤjþkou od spoleþnosti SPGroup a.s. a pĤjþkou
od Ing. Pavla Sehnala (viz. bod 10.2. tohoto Prospektu „Dlouhodobé závazky a dlouhodobé úvČry
Emitenta“).
Emitent k datu vyhotovení Prospektu neplánuje další významné investice a ani se k žádným dalším
významným investicím nezavázal.
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VYBRANÉ FINANýNÍ UKAZATELE
Úþetní výkazy

Následující tabulky uvádí pĜehled finanþních ukazatelĤ Emitenta za roky 2007 a 2006. Údaje jsou
vypracované v souladu s mezinárodním úþetními standardy IFRS. Rozvaha, výkaz ziskĤ a ztráty a
výkaz Cash Flow vychází z auditované nekonsolidované úþetní závČrky za finanþní rok konþící
31. 12. 2007.
Tabulka 5 Rozvaha spoleþnosti Emitenta za období 2006 - 2007, ve zkrácené verzi
Rozvaha k 31.12.2007

v tis. Kþ

2007

Aktiva Celkem
Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zaĜízení
Pohledávka z danČ z pĜíjmu
Krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky
Peníze a penČžní ekvivalenty
Ostatní krátkodobá aktiva
Vlastní kapitál a závazky celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
NerozdČlené zisky
Zisk za období
Závazky
Dlouhodobé úvČry a pĤjþky
Krátkodobé závazky

2006
1 159 652
1 069 950
1 067 369
2 581
89 702
72 542
16 975
185
1 159 652
334 039
345 000
-1 272
-9 689
825 613
549 586
276 027

391 184
356 325
356 019
306
34 859
21 938
12 921
0
391 184
343 728
345 000
-117
-1 155
47 456
0
47 456

Tabulka 6 Výkaz ziskĤ a ztrát Emitenta za období 2006 - 2007; ve zkrácené verzi
Výkaz ziskĤ a ztrát k 31.12.2007

v tis. Kþ

2007

Tržby z prodeje služeb
SpotĜeba materiálu a nákup služeb
Ostatní provozní náklady (výnosy)
Provozní výsledek hospodaĜení
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanþní náklady (výnosy)
Finanþní výsledek hospodaĜení
DaĖ ze zisku
Zisk za období

2006
204
2 880
2 049
-4 725
417
7 517
139
-7 239
-2 275
-9 689

143
1 826
21
-1 704
532
227
47
258
-291
-1 155

Tabulka 7 Výkaz Cash Flow Emitenta za období 2006 – 2007; ve zkrácené verzi
Výkaz Cash Flow

tis.Kþ

PenČžní toky z provozní þinnosti
Zisk za období
PenČžní prostĜedky vytvoĜené z provozních operací
ýisté penČžní prostĜedky z hlavní (provozní) þinnosti
PenČžní toky z investiþní þinnosti
ýisté penČžní prostĜedky z investiþní þinnosti
PenČžní toky z financování
ýisté penČžní prostĜedky užité ve financování
ýisté penČžní toky
Poþáteþní stav penČz a penČžních ekvivalentĤ
Koneþný stav penČz a penČžních ekvivalentĤ
Koneþný stav penČz a penČžních ekvivalentĤ

2007

2006
- 9 689
208 490
208 217

- 1 155
- 320 757
- 320 757

- 710 913

- 50 258

506 750
4 054
12 921

50 000
- 321 015
333 936
12 921
12 921

16 975
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Následující tabulky uvádí rozvahu Emitenta k 30. 6. 2008 a 31. 12. 2007, výkaz ziskĤ a ztrát k
30.6.2008 a 30.6.2007. Uvedené nekonsolidované finanþní údaje Emitenta jsou vypracované v souladu
s mezinárodními úþetními standardy IFRS a nejsou auditované.
Tabulka 8 Rozvaha Emitenta k 30. 6. 2008 a k 31. 12. 2007; ve zkrácené verzi
Rozvaha k 30.6.2008

30.6.2008

(tis.Kþ)

Aktiva celkem
Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zaĜízení
Investice do nemovitostí
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z danČ z pĜíjmu
Krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky
Peníze a penČžní ekvivalenty
ýasová rozlišení
Vlastní kapitál a závazky celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
NerozdČlené zisky
Zisk bČžného roku
Závazky
Rezervy
Dlouhodobé úvČry a pĤjþky
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé úvČry a pĤjþky
Krátkodobé závazky
Závazek danČ z pĜíjmu

31.12.2007

2 402 454
2 342 406
260 135
2 081 832
439
0
60 048
37 399
22 649
0
2 402 454
973 480
345 000
0
-10 960
639 440
1 428 974
0
641 867
942
580 000
142 949
63 216

1 159 652
1 069 949
1 067 368
0
0
2 581
89 518
72 542
16 975
185
1 159 652
334 039
345 000
0
-1 272
-9 689
825 613
0
549 586
0
0
276 027
0

Tabulka 9 Výkaz ziskĤ a ztrát Emitenta k 30. 6. 2008 a k 30. 6. 2007; ve zkrácené verzi
Výkaz ziskĤ a ztrát 30.6.2008

30.6.2008

(tis.Kþ)

Tržby za prodej služeb
SpotĜeba materiálu a nákup služeb
Ztráta (zisk) z pĜecenČní investic do nemovitostí
Ostatní provozní náklady (výnosy)
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanþní náklady (výnosy)
Zisk )ztráta) z pokraþujících þinností pĜed zdanČní
DaĖ z pĜíjmĤ
Zisk (ztráta) z pokraþujících þinností

10.2.

30.6.2007
6 235
2 208
-717 861
1 896
179
15 169
-235
705 237
65 797
639 440

137
1 462
0
1 968
150
1 384
80
-4 605
-879
-3 726

Dlouhodobé závazky a dlouhodobé úvČry

Následující tabulka uvádí pĜehled dlouhodobých závazkĤ a úvČrĤ Emitenta a to ke dni vyhotovení
Prospektu.
Tabulka 10 Dlouhodobé závazky a dlouhodobé úvČry k 18. 12. 2008

Dlouhodobé závazky, dlouhodobé úvČry

PĤjþka od SPGroup a.s.

Výše
k 18.12.2008,
tis.. Kþ

813 421/*

ÚvČrový
rámec, tis.
Kþ

900 000

Datum
poskytnutí

1/12/2007

Datum
splatnosti

30/11/2011

* Pozn.: Výše pĤjþky od spoleþnosti SPGroup a.s. nezahrnuje narostlý úrok ve výši 32 048 tis. Kþ.
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Emitent zamýšlí prodloužit splatnost úvČru od spoleþnosti SPGroup a.s. do 31. 1. 2014 a to z dĤvodu
vytvoĜení dostateþných finanþní prostĜedkĤ financování své podnikatelské þinnosti. V pĜípadČ realizace
tohoto kroku, bude prodloužení splatnosti úvČru od spoleþnosti SPGroup a.s. smluvnČ upraveno do
30 dnĤ od data emise DluhopisĤ. Informace o realizaci prodloužení splatnosti tohoto úvČru bude bez
zbyteþného odkladu uveĜejnČna na webové stránce Emitenta www.aquapalace.cz
PodĜízený dluh
Emitent ze zavazuje zĜídit do 30 dnĤ od data emise DluhopisĤ podĜízení pĤjþky od spoleþnosti
SPGroup a.s. ve výši 400 mil. Kþ. Emitent uveĜejní informaci o podĜízení pĤjþky od spoleþnosti
SPGroup, a.s. na své webové stránce www.aquapalace.cz neprodlenČ po zĜízení podĜízeného dluhu.
11.
11.1.

HLAVNÍ ýINNOSTI EMITENTA
Podnikání Emitenta

PĜedmČtem podnikání Emitenta je pronájem Zábavního a obchodního centra v Praze – ýestlicích.
Hlavními souþástmi centra jsou aquapark AQUAPALACE PRAHA (dále také jen „aquapark“) a hotel
AQUAPALACE PRAHA (dále také jen „hotel“), který byl uveden do provozu k 1. 12. 2008. K datu
vydání Prospektu bylo hotelu udČleno povolení pro pĜedþasné užívání, které by mČlo skonþit nejpozdČji
31. 12. 2009.
Aquapark byl uveden k provozu dne 7. 5. 2008 a ke dni vyhotovení Prospektu mu bylo udČleno
povolení ke zkušebním provozu, který bude ukonþen 31. 5. 2009.
Aquapark se rozkládá na ploše cca 13 000 m2 (z toho je 2 500 m2 vodní plochy). Nabídka atrakcí je
soustĜedČna do tĜí palácĤ: Paláce dobrodružství, Paláce pokladĤ a Paláce relaxace. Palác dobrodružství
nabízí množství skluzavek a tobogánĤ, space bowl þi jeskyni s lagunami. Palác pokladĤ poskytuje
odpoþinek a rekreaci v bazénu s umČlým vlnobitím, dČtském bazénu s brouzdališti, u vodního bojištČ,
na relaxaþních terasách a podobnČ. Palác relaxace je zamČĜený na sport. Je zde plavecký bazén, bazén
na potápČní a nČkolik whirpoolĤ. Ve venkovním areálu mohou návštČvníci aquaparku vyzkoušet
divokou Ĝeku a k dispozici je zde Ĝada odpoþinkových ploch. Celý komplex je doplnČn fitness centrem,
wellness centrem, saunovým svČtem, restauracemi a obchody. Souþástí aquaparku je parkovištČ
pro 660 osobních automobilĤ a 10 autobusĤ.
V následující tabulce je uvedena mČsíþní statistika návštČvnosti aquaparku od jeho uvedení do
zkušebního provozu, tj. od 7. 5. 2008.
Tabulka 11 Vývoj mČsíþní návštČvnosti aquaparku


MČsíc
NávštČvnost

KvČten
(od 7.5.2008)

ýerven

ýervenec

Srpen

ZáĜí

ěíjen

Listopad

27 906

47 852

72 821

71 140

27 075

38 908

38 364

Hotel je vybudován na ploše 2 800 m2 a je pĜímo propojený s budovou aquaparku. Jeho celková
kapacita je 231 pokojĤ. Standard hotelu je podle pĜedpokladĤ 4* a jeho souþástí jsou i stravovací služby
a spoleþenské a konferenþní prostory. Hotel dále disponuje parkovacími místy pro 118 osobních
automobilĤ.
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Obrázek 1 Vizualizace projektu - aquapark AQUAPALACE PRAHA a hotel AQUAPALACE
PRAHA

11.2.

Údaje o nemovitostech vlastnČných Emitentem

Emitent k datu vyhotovení tohoto Prospektu vlastní níže uvedené nemovitostí:
Tabulka 12 PĜehled nemovitostí ve vlastnictví Emitenta
Oznaþení
pozemku
parcelním
þíslem
325

VýmČra parcely
(m2)

Druh pozemku
/zpĤsob použití

Typ stavby

11 659

zast. Plocha a nádvoĜí

326
385
387
388
389
390
392

1 554
1 687
119
96
67
51
4 367

zast. plocha a nádvoĜí
zast. plocha a nádvoĜí
zast. plocha a nádvoĜí
zast. plocha a nádvoĜí
zast. plocha a nádvoĜí
zast. plocha a nádvoĜí
zast. plocha a nádvoĜí

stavba obþanské
vybavenosti
garáž
garáž
tech. vyb.
jiná st.
jiná st.
jiná st.
rozestav./ubyt. zaĜ.

475/1
475/4
475/5
475/6
476/1

23 389
567
4 647
3 073
6 378

ost.plocha/jiná pl.
vodní pl./ nádrž umČlá
vodní pl./ nádrž umČlá
ost.pl./manipulaþní pl.
ost.plocha/jiná pl.

Popis

Aquapark AQUAPARK PRAGUE;
þp. 138
Parking 1; bez þp
Parking 2; bez þp
Technické vybavení
Sauny, bez þp
Sauny, bez þp
Sauny, bez þp
Hotel AQUAPARK PRAGUE;
þp. 137
Okolní pozemky - aquapark

Vodní hospodáĜství
Okolní pozemky - hotel

Uvedené nemovitosti se nachází v katastrální území 623440 ýeslice, Obec: ýestlice, Okres: CZ0209
Praha – východ, list vlastnictví þ. 507.
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Údaje o zastavených nemovitostech

PĜedmČtem zástavy vydávaných DluhopisĤ jsou následující pozemky a budovy ve vlastnictví Emitenta,
zapsané v katastru nemovitostí pro Prahu-východ, list vlastnictví þ. 507:
• Pozemky:

Parcelní þíslo
St. 325
St.326
St. 385
St. 387
St. 388
St. 389
St. 390
475/1

VýmČra (m2)
11659
1554
1687
119
96
67
51
23389

Druh pozemku
zastavČná plocha a nádvoĜí
zastavČná plocha a nádvoĜí
zastavČná plocha a nádvoĜí
zastavČná plocha a nádvoĜí
zastavČná plocha a nádvoĜí
zastavČná plocha a nádvoĜí
zastavČná plocha a nádvoĜí
ostatní plocha

ZpĤsob využití
stavba obþanské vybavenosti
garáž
garáž
tech. vybavení
jiná st.
jiná st.
jiná st.

Na parcele
St. 325
St. 326
St. 385
St. 387
St. 388
St. 389
St. 390

• Budovy:

ýást obce, þ. budovy
ýestlice, þ.p. 138 (aquapark)
bez þp/þe (parkovací dĤm 1)
bez þp/þe (parkovací dĤm 2)
bez þp/þe (kotelna)
bez þp/þe (odpoþívárna)
bez þp/þe (sauna)
bez þp/þe (sauna)

Všechny uvedené pozemky a budovy se nacházejí v katastrálním území 623440 ýestlice, okres CZ0209
Praha – východ.
11.4.

OcenČní zastavených nemovitostí

Pozemky a budovy þi þásti budov tvoĜící pĜedmČt zástavního práva byly ocenČny Emitentem ke dni
30. 6. 2008 na hodnotu 2 081 832 tis. Kþ.
OcenČní bylo provedeno metodou diskontovaných penČžních tokĤ v souladu s IAS 40.33 a ostatními
Mezinárodními úþetními standardy (angl. International Accounting Standards).
Emitent stanovil projekci oþekávaných penČžních tokĤ na bázi oþekávaných plateb nájemného
snížených o odhadované vlastní související provozní náklady a o odhadované výdaje na opravy
a obnovu opotĜebovávaných souþástí nemovitosti a jejího zaĜízení. Diskontní sazba, která odráží stav
nejistoty plynoucí z tržních podmínek a uskuteþnČných odhadĤ budoucích penČžních tokĤ, byla pro toto
ocenČní stanovena ve výši 10,6%.
Skuteþnost, zda metoda ocenČní investice do nemovitostí je v souladu s metodikou požadovanou
Mezinárodními výkazy úþetního výkaznictví IFRS, byla ovČĜena a odsouhlasena nezávislým auditorem
- auditorskou firmou BDO Prima Audit s.r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova1980/5, PSý: 140 00.
Auditory odpovČdnými za ovČĜení metodiky ocenČní investice do nemovitostí jsou Doc. Ing. Jan
Doležal, CSc., osvČdþení þ. 0070 a Ing. Petr Slavíþek, osvČdþení þ. 2076.
Dle stanoviska uvedeného auditora je metodika použitá a popsaná spoleþností GREENVALE a.s. pĜi
ocenČní investice do nemovitostí v souladu s mezinárodními standardy úþetního výkaznictví IFRS. Toto
stanovisko je uvedeno v kapitole “Finanþní údaje o Emitentovi” a tvoĜí nedílnou souþást tohoto
Prospektu. OcenČní zastavených nemovitostí vþetnČ stanoviska auditora je rovnČž k nahlédnutí v sídle
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Emitenta na adrese Praha 1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00, ýeská republika, v pracovní dny
v dobČ od 9.00 do 16.00 hod.

11.5.

Hlavní poskytované služby v rámci provozování aquaparku AQUAPALACE PRAHA a
hotelu AQUAPALACE PRAHA

(a)

Vstupní objekt areálu Aquaparku a zábavního centra ýestlice

Základní funkcí vstupního objektu je pobyt a odbavení osob pĜed a po návštČvČ areálu. KromČ
spoleþných vstupních prostor se zázemím, klidovým lobby a dČtským koutkem jsou v 1.NP umístČny
provozy restaurace a fitness, umožĖující návštČvu nezávisle na dalším programu aquaparku. V pĜízemí
jsou dále umístČny jednotky obchodĤ, vlastní odbavovací prostor vstupu do „vodního svČta“ s turnikety
a výtah a schodištČ do 2.NP, na který je mimo jiné napojen tranzit hotelových hostĤ do vstupní haly
aquaparku do zóny pĜed turnikety. Ve 2.NP je situováno jednak pokraþování dvojpodlažního fitness
a jednak vstup do Spa – wellness. V suterénu objektu jsou obecnČ umístČny technické prostory a zázemí
komplexu. Z provozĤ umístČných v nadzemní þásti vstupního objektu využívá þást plochy v suterénu
zázemí restaurace. NávštČvník u vstupu do vodního svČta dostane þipový náramek s nabitým kreditem,
po vykoupání u pultu recepce se zúþtovacím zaĜízením þipĤ návštČvník doplatí pĜípadný rozdíl
v kreditu. Konzumace v barech a tzv. mokré restauraci se zaznamenává na þipu a je vyhodnocena
u pokladen aquaparku. Po zaplacení a vystavení úþtu se otevĜe turniket. PĜi vstupu návštČvník projde
s pomocí þipu vstupním turniketem, vezme si ramínko na šaty a vejde do jedné z prĤchozích
pĜevlékacích kabin (jsou pro jednu osobu nebo vČtší tzv. rodinné, pĜípadnČ pro imobilní osoby).
Po pĜezutí a pĜevleþení do plavek návštČvník vyjde druhými dveĜmi kabiny do „þisté zóny“ a uloží
si odČv do skĜíĖky otevírané na þip (pro skupiny jsou zde i skupinové šatny se skĜíĖkami). Centrální
šatny mají u východu do dómĤ troje prĤchozí sociální zázemí dČlené na muže a ženy. Ze šatní þásti
do jednotlivých domĤ mĤžeme projít pĜes hygienický filtr se sprchami, z nichž þást jsou uzavĜené
kabiny a þást otevĜená (imobilní projede na vozíku).
(b)

Centrální objekt

V pĜízemí centrální þásti objektu pĜiléhající k venkovní zahradČ se nachází Korálový bazén. Malý bazén
pro cca 20 osob s dvojicí vestavČných akvárií se slanou vodou. Okolí bazénu je upraveno jako píseþná
pláž a u prosklené fasády, která svou posuvnou þástí zajišĢuje maximální kontakt s exteriérem,
se nachází plážový bar, který mĤže obsluhovat i pĜilehlé prostory venkovního bazénu, kde jsou
pod úrovní vodní hladiny umístČny barové stoliþky. Na opaþné stranČ centrálního objektu, oddČlené
umČlým vodním tokem od centrálních šaten se nachází klidová relaxaþní místnost umožĖující nerušený
pobyt stranou rušných dómĤ. V centrálním objektu je rovnČž návštČvníkĤm k dispozici restaurace
s kapacitou 200 míst. Zázemí restaurace je spoleþné se zázemím baru v saunovém svČtČ, kde jsou
návštČvníkĤm k dispozici finské a Ĝímské sauny. NávštČvníci mohou volit z pČti finských saun (Vulkan
sauna, dvČ klasické finské sauny, Bio sauna, Aroma sauna) a tĜí Ĝímských saun, které se liší teplotou
a vlhkostí, parní a solné láznČ. KromČ zmínČných vnitĜních saun je možné využít i srubovou a zemní
saunu, které jsou umístnČny ve venkovním prostoru mezi objektem aquaparku a hotelu.
(c)

Palác dobrodružství

Palác dobrodružství nabízí svým návštČvníkĤm pĜevážnČ adrenalinové vyžití. Prostor je poþítán
pĜevážnČ pro starší dČti, mládež a nabízí dostatek aktivního vyžití i pro dospČlé. V paláci se nachází
celkem 6 rĤzných tobogánĤ jako napĜíklad krytý tobogán, otevĜený tobogán s rychlým dojezdem
tzv. kamikadze, otevĜený tobogán s normálním dojezdem a tobogán uzpĤsobený pro jízdu
na pneumatikách. Všechny tobogány dojíždí do laminátových dojezdových van. Dalšími atrakcemi jsou
dvČ úzké skluzavky a jedna široká skluzavka, které jsou ukonþeny také v dojezdových vanách. Jednou
z hlavních atrakcí a velmi oblíbenou je Space Bowl. Do prostoru Paláce vtéká divoká Ĝeka z venkovní
plochy, kde se následnČ mČní v pomalou Ĝeku a protéká celým prostorem. Do pomalé Ĝeky ústí bazének
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Space Bowlu a 4 víĜivé laguny, z nichž dvČ jsou Ĝešeny jako jeskynČ doplnČné svČtelnými efekty
a hudební produkcí. PĜes pomalou Ĝeku pĜechází množství mostkĤ, které propojují dojezdovou
platformu a tvoĜí pČší ochoz dómem. Palác dobrodružství je volnČ propojen prĤchodem s Palácem
vlnobití. Dva východy v prvním patĜe ústí do prostoru venkovních atrakcí. U vstupu do Paláce vlnobití
je umístČno stanovištČ plavþíka a ošetĜovna. Prostor Paláce je bezbariérovČ pĜístupný z prostoru šaten.
Celý prostor je doplnČn mobiliáĜem, který tvoĜí vyhĜívané lavice, lehátka, kĜesílka a odkladní police.
Kamenná dlažba pochozích ploch je zvýraznČna zelenými plochami umČlé zelenČ a kamennými
úpravami parteru.
(d)

Palác pokladĤ

Palác vlnobití je navržen jako prostor pro malé dČti, pĜípadnČ rodiny s dČtmi. Hlavními atrakcemi jsou
zde bazén s umČlým vlnobitím, soustava dČtských bazénĤ s vodními atrakcemi, odpoþinkový mČlký
bazén s dČtskými skluzavkami, fontánami a velkým vodopádem z terasy. Prostor mezi bazénem vlnobití
a mČlkým bazénem je využitý pro „suché“ dČtské atrakce. Atrakce jsou doplnČny „pláží“ proti východu
z bazénu vln s lehátky na nízkých terasách s whirlpoolem, zvýšenou terasou s lehátky, pĜiléhající
k objektu saun a restaurace, plochou vyhĜívaných lavic podél dČtských bazénĤ. Celý obvod Paláce
je možno obejít pĜekonáním nČkolika mostĤ a ramp bezbariérovČ.
(e)

Palác relaxace

Hlavní náplní tohoto Paláce je plavání a odpoþinek. Palác je navržen pro vyžití dospČlých návštČvníkĤ,
kteĜí touží po odpoþinku a rekreaci. DoplĖkovou náplní je pak vyuþování potápČní. Celým prostorem
Paláce protéká t „pomalá Ĝeka“, která vytváĜí v pavilonu okruh kolem plaveckého bazénu, v jednom
místČ je doplnČna zálivem s prudkým proudem - „divokou Ĝekou“. Hlavní plochu Paláce zaujímá
plavecký bazén rozmČrĤ 19,3 x 9,1m. Hloubka bazénu je promČnlivá od 1,2 do 1,6m. Souþástí paláce
relaxace je i „potápČþská terasa“. Je to plocha zvýšená o 4,5m nad hladinu „pomalé Ĝeky“. V centru
terasy je potápČþský bazén probíhající až do suterénu objektu o celkové hloubce 8m. ýást plochy
bazénu je mČlþí, hloubka pouze 1,5m. ýást suterénních prostor dómu, která není využita
pro technologická zaĜízení, je zpĜístupnČna schodištČm a pĜedpokládá se její úprava na relaxaþní prostor
koncipovaný jako horká pouštní „lázeĖ“.
(f)

Hotel AQUAPALACE PRAHA

Objekt stojící vedle aquaparku, se kterým je propojen krytým koridorem v úrovni 2.NP. Tento koridor
umožní budoucím návštČvníkĤm hotelu bezproblémový pĜístup z hotelu do aquaparku a jeho vstupní
haly. Hotel má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží, pĜiþemž v podzemí se nachází technologické
centrum, 118 parkovacích míst pro osobní automobily a zázemí pro zamČstnance. V pĜízemí hotelu
je kromČ vstupní haly, recepce a baru také restaurace s kapacitou 350 míst a kongresové centrum
s 10 sály a kapacitou až 648 úþastníkĤ. Ve druhém až þtvrtém nadzemním podlaží se nacházejí pokoje –
standardní, junior suity, family pokoje a pokoje pro tČlesnČ postižené. Celkový poþet pokojĤ je
231. Hotel byl uveden do provozu 1. prosince 2008. Emitent má již smluvnČ zajištČný pronájem
kongresového sálu na mČsíc leden pro cca 650 osob. K datu vydání Prospektu bylo hotelu udČleno
povolení pro pĜedþasné užívání, které by mČlo skonþit nejpozdČji 31. 12. 2009.
11.6.

Postavení Emitenta na trhu

Emitent je vlastníkem areálu volnoþasových aktivit nacházející se v obci ýestlice, které jsou v tČsné
blízkosti Prahy v komerþní zónČ PrĤhonice – ýestlice. Souþástí areálu je aquapark, wellness, fitness,
sauny a hotel, který je v souþasné dobČ v dostavbČ a jeho otevĜení je naplánováno na konec listopadu
2008 (dále jen „Nemovitosti“). Jedná se o unikátní a nejvČtší projekt v ýeské republice a potažmo
i v rámci stĜední Evropy, jenž radikálnČ rozšíĜil možnosti využití volného þasu a uspokojí potĜeby tČch
nejnároþnČjších zákazníkĤ.
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Hlavní podnikatelskou þinností Emitenta je pronájem výše uvedených Nemovitostí provozovatelĤm,
kteĜí jsou vybráni na základČ tČch nepĜísnČjších kritérií. Provozovatelem aquaparku AQUAPALACE
PRAHA a jeho doprovodných služeb je þesko-nČmecká spoleþnost GMF Aquapark Prague, a.s., jejímž
vČtšinovým vlastníkem je spoleþnost SPGroup a.s. Spolumajitelem je nČmecká spoleþnost
GMF GmbH & Co KG (dále také jen „GMF“), která v souþasnosti provozuje více než dvacet vodních
areálĤ a termálních lázní a to jak v NČmecku tak i v dalších zemích stĜední Evropy. GMF se svou
velikostí a know how, které odráží jejich dlouhodobou zkušenost s tímto sektorem, Ĝadí mezi nejvČtší
a nejkvalitnČjší provozovatele v rámci ýeské republiky a okolních státĤ. Provozovatelem hotelu
AQUAPALACE PRAHA bude þesko-rakouská spoleþnost Redvale a.s., jejímž vČtšinovým vlastníkem
je také spoleþnost SPGroup a.s. Spolumajitelem Redvale a.s. je rakouská spoleþnost Vienna
International Hotel Management AG (dále také jen „VIHM“), která provozuje hotely v osmi zemích
stĜední a východní Evropy. V ýeské republice VIHM nabízí své služby na území hlavního mČsta Prahy,
v nČmž provozuje napĜíklad Hotel Savoy, Hotel Diplomat, andel´s hotel Praque nebo hotel Le Palais
Prague, a hotely na území mČsta Karlovy Vary a PlzeĖ.
11.7.

Hlavní trhy, na kterých Emitent soutČží

I pĜes skuteþnost, že Emitent nepodniká pĜímo v oblasti volnoþasových a hotelových aktivit, je tČmito
obory významnČ ovlivnČn z titulu specifika vlastnČných nemovitostí a jeho postavení na trhu
se automaticky odvíjí od konkurence podnikající v tČchto sektorech.
Trh volnoþasových aktivit zamČĜený na provoz aquaparkĤ
Trh s aquaparky je na území ýeské republiky ovlivnČn historicky, kdy se stavČly zejména aquaparky
zamČĜené na vodní sporty a nikoli na relaxaci a zábavu. Aquaparky v pravém slova smyslu se na území
ýeské republiky do roku 1990 nevyskytovaly. V souþasné dobČ mĤžeme aquaparky, které jsou pĜímo
zamČĜené na relaxaci a zábavu, rozdČlit do dvou základních skupin. První skupinu tvoĜí mČstské kryté
bazény, které byly rekonstruovány a doplnČny o tobogány, víĜivé vany, sauny aj. Druhou skupinu
reprezentují moderní aquaparky, které jsou vybaveny rozsáhlejší vodní plochou, poþetným množstvím
tobogánĤ, bazénĤ, restaurací a dalších doprovodních služeb, které se zaþínají stávat nutným standardem
a to nejenom z dĤvodu rostoucí životní úrovnČ. Na území ýeské republiky se nachází pĜibližnČ
10 aquaparkĤ s návštČvností vyšší jak 160 tis. osob/roþnČ, jenž jsou zaĜazeny v této kategorii, a tvoĜí tak
konkurenci aquaparku AQUAPALACE PRAHA. Tyto aquaparky jsou pĜevážnČ situovány mimo území
hlavního mČsta Prahy a jsou pĜevážnČ ve vlastnictví obcí. Emitent odhaduje, že návštČvnost tČchto
aquaparkĤ vþetnČ aquaparku AQUAPALACE PRAHA bude v roce 2010 pĜes 3 000 tis.osob/roþnČ. Za
konkurenci je považován napĜíklad aquapark Centrum Babylon v Liberci, Aquapark Kladno,
Aquadream Barrandov, LetĖany Lagoon, aquapark Tipsport Laguna, aquapark Slaný aj. NicménČ
vzhledem k velikosti aquaparku AQUAPALACE PRAHA v ýestlicích a širokému spektru nabízených
služeb je velice obtížné o tČchto aquaparcích mluvit jako o konkurenci. Z hlediska nabízených služeb a
atrakcí je þásteþnČ srovnatelným domácím subjektem pouze aquapark Centrum Babylon v Liberci,
jehož souþástí je také hotel s kapacitou více než 400 pokojĤ a kongresové centrum.
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Tabulka 13 PĜehled nejvČtších aquaparkĤ v ýeské republice
Tobogán

Vodní
plocha

6 tobogánĤ,
3 skluzavky,
space-bowl,
divoká Ĝeka,
pomalá Ĝeka,
vlnobití,
potápČþský
tubus

127 m

Aquadream
Barrandov
Praha 5

2 tobogány,
sauna,
divoká Ĝeka

Aquapark
Kladno

Název

Atrakce

Další vybavení

Kontakt

AQUAPALACE
PRAHA
ýestlice

2 500 m2

wellness, fitness,
13 saun,
3 restaurace,
3 bary, parkovištČ
pro 660 automobilĤ a
10 autobusĤ

www.aquapalace.cz

115 m

322 m2

pára, víĜivky,
whirpool, restaurace

www.aquadream.cz

2 tobogány,
skluzavka,
space-bowl

108 m

550 m2

solárium, obþerstvení

www.aquapark-kladno.cz

Aquacentrum
LetĖany Lagoon
Praha 9

tobogán,
trampolína,

86 m

370 m2

pára, whirpool,
finská sauna,
solárium, obþerstvení

www.letnanylagoon.cz

Aquapark Slaný

tobogán,
divoké
koryto,
protiproud

87

N/A

pára, whirpool,

www.aquaparkslany.cz

Babylon Liberec

3 tobogány,
skluzavka,
space-bowl

80 m

700 m2

wellness a fitness, 3
sauny, restaurace

www.centrumbabylon.cz

Tipsport Laguna
Beroun

2 tobogány
dvojskluza
vka

78 m

661 m2

pára,
dČtský bazén,
whirlpool,opalovací
terasa, fitness, sauna,
solárium

www.tipsportlaguna.cz

Zdroj: internetové stránky uvedených aquaparkĤ

NávštČvnost aquaparku mĤže ovlivnit také nepĜímá konkurence, mezi kterou se Ĝadí subjekty nabízející
další sportovní a volnoþasové aktivity. NepĜímou konkurenci pĜedstavují centra nabízející bowling,
spinning, fitness, restaurace, kina, muzea a podobnČ.
Emitent odhaduje, že provozovatel aquaparku AQUAPALACE PRAHA v ýestlicích mĤže v roce 2010
získat tržní podíl odpovídající 30 – 40 % celkové roþní návštČvnosti 10 nejvČtších aquaparkĤ v ýeské
republice a že se provozovateli aquaparku podaĜí tento tržní podíl dlouhodobČ udržet.
Trh s hotelovými službami
V rozvíjejících se ekonomikách se vČtšinou hotelový sektor rozvíjí jako poslední z komerþních sektorĤ,
a tedy i jako poslední pĜilákává aktivní pozornost investorĤ. V ýeské republice se mezinárodní i lokální
investoĜi o trh s komerþními nemovitostmi zaþali více zajímat v letech 1999–2000. Tito investoĜi
se primárnČ zamČĜovali na investice do budování kanceláĜí, obchodních center a residenþních sídel.
Zhruba až po pĜelom rokĤ 2003 a 2004 byly hotelové investice ponČkud v pozadí. Ze zdrojĤ serveru
Hotel&Spa vyplývá, že hlavním obratem v tomto smČru byl prodej pražského hotelu Hilton
(leden 2004). Od té doby se zájem zahraniþních investorĤ o hotelové investice v ýR znaþnČ zvýšil.
Stejný zdroj odhaduje, že þeský trh bude i nadále atraktivní a ve stĜednČdobém horizontu lze oþekávat
nárĤst hotelových transakcí. Jedná se pĜedevším o Prahu, která v tomto ohledu jasnČ dominuje a tato její
pozice zĤstane nezmČnČna.
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Trh s hotelovými službami a cestovní ruch jsou dvČ velmi provázané oblasti a úroveĖ jedné obvykle
mívá odpovídající dopad na druhou. NávštČvnost ubytovacích zaĜízení v ýR neustále stoupá již
od roku 2002, avšak tempo rĤstu se snížilo z necelých 9% v roce 2003 na necelé 3% v roce 2006. Údaje
pro rok 2007 vykazovaly meziroþní nárĤst poþtu hostĤ na úrovni 2%. NejvČtší návštČvnost v ýeské
republice vykazuje hlavní mČsto Praha, která po letech výrazného nárĤstu poþtu návštČvníkĤ tamních
hotelĤ v roce 2006 sice zaznamenala stagnaci v rĤstu návštČvnosti (necelé 1% nárĤst), avšak rok 2007
byl opČt ve svČtle silného vzestupu (pĜes 8% procent nárĤst návštČvnosti), což lze pĜiþíst pĜíznivým
podnebním podmínkám v prvním a þtvrtém kvartálu roku 2007.
Tabulka 14 Poþet hostĤ v jednotlivých ubytovacích zaĜízení v letech 2003 – 2007

ýR
Praha

2003

2004

2005

2006

2007

11 346 482

12 216 689

12 361 793

12 724 926

12 960 921

3 024 650

3 863 989

4 108 565

4 142 538

4 485 372

Zdroj: ýeský statistický úĜad

Pražský trh ubytovacích zaĜízení tČží pĜedevším ze zemČpisné polohy ve stĜedu Evropy, která je
atraktivní jak z hlediska turistického tak i obchodního. V roce 2007 navštívilo Prahu 4,5 milionu hostĤ,
z þehož bylo 90% zahraniþních klientĤ. Mezi turisty pĜevažují návštČvníci z NČmecka, dále pak z Velké
Británie, Itálie, USA a Ruska. PĜitom nejdelší prĤmČrná doba pobytu ve dnech byla zaznamenána
u RusĤ (6,3 dne). PrĤmČrná doba pobytu všech hostĤ byla 4,2 dne a cizincĤ 4,1 dne.
ýisté využití pokojĤ v hotelech a pensionech na území ýeské republiky bylo 43,1 % (o 0,1 procentního
bodu více než v roce 2006). V hlavním mČstČ Praha bylo v roce 2007 procento þistého využití pokojĤ
na úrovni necelých 60%.
V ýR bylo ke konci roku 2007 více než 4550 hotelĤ a podobných ubytovacích zaĜízení. Z toho bylo cca
360 þtyĜ a pČti-hvČzdiþkových hotelĤ. Praha má více než 650 hotelĤ z þehož je témČĜ 160 þtyĜ až pČtihvČzdiþkových.
Obecné trendy v hotelnictví a cestovním ruchu poukazují, že dĤležitým aspektem pĜi cestování a pobytu
v ubytovacích zaĜízeních se stává zdraví a využití volného þasu aktivním zpĤsobem. Dle analýzy
spoleþnosti Deloite & Touche (Hospitality 2010) hosté stále více vyhledávají ubytování poskytující
nČjakou formu zážitku. Tento trend by se mČl v období do roku 2010 nadále prohlubovat. Dalším
trendem v této oblasti, je že více než dĜíve je pro klienta pĜi výbČru hotelu dĤležitČjší jméno hotelu nebo
ĜetČzce, který daný hotel provozuje. Toto je pĜedevším dáno relativnČ vysokou nasyceností trhu hotely,
které nabízejí požadovaný standard (napĜ. 4* a vyšší) ve vČtšinČ významných destinací.
Hotel AQUAPALACE PRAHA byl uveden do provozu k 1. 12. 2008. Celková kapacita hotelu je 231
pokojĤ. Standard hotelu by mČl být podle pĜedpokladĤ 4* a jeho souþástí jsou i stravovací služby,
spoleþenské a konferenþní prostory. Hotel dále disponuje parkovacími místy pro 118 osobních
automobilĤ.
V Praze a blízkém okolí se nachází nČkolik hotelĤ zamČĜených na kongresovou turistiku, které tvoĜí
významnou konkurenci hotelu AQUAPALACE PRAHA. V následující tabulce je uveden jejich struþný
pĜehled.
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Tabulka 15PĜehled hotelĤ v Praze a blízkém okolí zamČĜené na kongresovou turistiku
Název hotelu

Kategorie

Ubytování

Kongresy

Hotel
AQUAPALACE
PRAHA

4*

231 pokojĤ

10 sálĤ
s celkovou
kapacitou až
648 osob

CLUB HOTEL
PRAHA,
U motelu 400,
252 43 PrĤhonice

4*

cca 100

10 salonkĤ s
kapacitou 10
až 100 osob

Hotel Floret
PrĤhonice,
KvČtnové námČstí 391,
252 43 PrĤhonice
FAMA Hotel u VČže,
Nupaky 149,
251 01Praha - Východ

3*

92 míst

3*

45 pokojĤ s
kapacitou 110
lĤžek

Top hotel Praha,
Blažimská 4,
149 00 Praha 11

4*

810 pokojĤ

Diplomat Hotel,
Evropská 15,
160 41 Praha 6

4*

398 pokojĤ

4*

231
dvoulĤžkových
pokojĤ a 8
bezbariérových
pokojĤ

andel´s Hotel Prague,
Stroupežnické-ho 21,
150 00 Prague 5

Clarion Congress
Hotel Prague,
Freyova 33,
190 00 Praha 9
Corinthia Panorama
Hotel,
Milevská 7,
140 63 Praha 4 - Krþ

kongresový
sál - 300
osob, malý
sál 60-80
osob
4 konferenþní
sály s možnou
kapacitou 12
až 200 osob
Top Congress
Hall pro 2000
osob, další 4
konferenþní
sály a 16
salónkĤ pro
dalších 3000
osob
22 zasedacích
místností pro
1050 osob
15
konferenþních
místností,
nejvČtší
konferenþní
sál až pro 350
osob

4*

1148 lĤžek

18 salónkĤ a
sálĤ s
kapacitou pro
2500 osob

4*

450 pokojĤ, 10
apartmánĤ, 1
prezidentské
apartmá,
bezbarierové
pokoje

2 kongresové
sály pro 150 a
180míst, 5
salónkĤ s
kapacitou od
15 do 50 míst
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Další služby
Restaurace,
bar, parkovištČ
s kapacitu 118
míst, pĜímé
propojení
s aquaparkem
AQUAPALA
CE PRAHA
restaurace,
bazén, masáže,
tenisové kurty,
squash,
bowling,
parkovištČ
restaurace,
sauna,
solarium,
parkovištČ
restaurace,
minigolf,
fitness,
parkovištČ
restaurace,
bazén,
wellness
centrum,
bowling,
casino,
japonská
zahrada,
tenisové kurty,
parkovištČ
restaurace,
wellness,
parkovištČ

Kontakt

www.aquapalace.cz

www.club-hotel-praha.cz

www.floret.cz/

www.famarestaurace.cz/hotel
uveze/

www.tophotel.cz

www.diplomathotel.cz/cz/hom
e/

restaurace,
fitness &
health Centre,
saunu, parní
lázeĖ,
parkovištČ

www.andelshotel.com/cs/hom
e/

restaurace.
wellness,
fitness,nákupní
Galerie Fénix,
parkovištČ

www.cchp.cz/pages/cz/default
.aspx

restaurace,
wellness,
fitness, bazén,
parkovištČ

www.corinthia.cz/
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Corinthia Towers
Hotel,
Kongresová 1
140 69 Praha 4

Hotel Praha,
Sušická 20,
166 35 Praha 6 Dejvice

5*

962 lĤžek
(bezbarierové
pokoje)

kongresový
sál pro 600
osbo, 2
kongresové
sály pro 300
sob, 4 salánky
pro 30osob

restaurace,
health and
fitness centre,
bowling,
parkovištČ,

www.corinthia.cz/

5*

80
dvoulĤžkových
pokjĤ, 36
malých
apartmá, 2
Prezidentská
apartmá 6
Queen's
apartmá

3 kongresové
sály pro 700,
300 a 150
osob, 5
salónkĤ s
kapacitou od
16 do 50 míst

restaurace,
bazén, sauna,
pára,
posilovna,
maséže,
solárium

www.htlpraha.cz

Zdroj: internetové stránky uvedených hotelĤ

Na základČ výše uvedených historických dat a trendĤ v sektoru hotelových služeb a cestovního trhu lze
konstatovat, že hotel AQUAPALACE PRAHA má na území hlavního mČsta Prahy a blízkého okolí
þetnou konkurenci. ZároveĖ však provázanost s aquaparkem a zázemí rakouské spoleþnosti
Vienna International Hotel Management AG, jako spoluvlastníka provozovatele, dává hotelu výhody
pĜed konkurencí v dané lokalitČ.
11.8.

Základ prohlášení Emitenta

Zdrojem informací prezentovaných v bodu 11.7. „Hlavní trhy, na kterých Emitent soutČží“ vychází
z interních analýz Emitenta, dále z údajĤ ýeského statistického úĜadu, analýzy spoleþnosti
Deloitte & Touche (Hospitality 2010), tiskových zpráv internetového serveru Hotel&Spa a dále
z informací zjištČných z veĜejných zdrojĤ - internetových stránek uvedených aquaparkĤ a hotelĤ (viz.
kapitola „Údaje tĜetích stran“ tohoto Prospektu).
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ORGANIZAýNÍ STRUKTURA EMITENTA

Spoleþnost GREENVALE a.s. je vlastnČna jediným akcionáĜem Ing. Pavlem Sehnalem, který je
zároveĖ 100% vlastník SPGroup a.s. (dále také jen „SPGroup“).
Spoleþnost SPGroup byla založena v roce 1995 jako holdingová spoleþnost, jejímž hlavní cílem bylo
nakupovat, držet a prodávat kontrolní balíky akcií jiných spoleþností. V souþasnosti spoleþnost
SPGroup vlastní majetkové podíly pĜedevším ve firmách z oblasti prĤmyslu, finanþních služeb
a spoleþnostech, které se zabývají prodejem a výstavbou nemovitostí.
SPGroup vlastní 80% akciového podílu v joint venture spoleþnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.,
která provozuje aquapark AQUAPALACE PRAHA, a 80% akciového podílu v joint venture
spoleþnosti Redvale a.s., která se zavázala provozovat hotel AQUAPALACE PRAHA. Emitent uzavĜel
se spoleþností GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. nájemní smlouvu na pronájem aquaparku a se
spoleþností Redvale a.s. smlouvu o smlouvČ budoucí na pronájem hotelu. PodrobnČjší informace o
zmínČných smlouvách jsou uvedeny v bodu 11.5. tohoto Prospektu „Významné smlouvy“.
Následující graf uvádí vlastnickou strukturu Emitenta k datu vyhotovení tohoto Prospektu.
Graf 1 Vlastnická struktura spoleþnosti GREENVALE a.s.



Ing. Pavel Sehnal
100% vlastník akciového podílu

100% vlastník akciového podílu

Greenvale a.s.

SPGroup a.s.

80% vlastník akciového podílu
GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.
(provozovatelé nemovitosti -aquaparku
AQUAPALACE PRAHA)

80% vlastník akciového podílu
Redvale a.s.
(provozovatelé nemovitosti-hotel
AQUAPALACE PRAHA)

smlouva o smlouvČ budoucí
nájemní smlouva

20%vlastník akciového podílu

20%vlastník akciového podílu

Vienna International Hotel Management
AG

GMF mbH & Co.


Podle § 66a zákona þ. 513/1991 Sb. je Emitent ovládán Ing. Pavlem Sehnalem (ovládající osoba). Mezi
Emitentem a ovládající osobou nebyla uzavĜena žádná ovládací smlouva..
V následující tabulce je uveden výþet spoleþností podle § 66a zákona þ. 513/1991 Sb., které jsou
ovládány Ing. Pavlem Sehnalem (ovládající osoba), bytem VavĜenova 1440/2, Braník - Praha 4,
PSý: 142 00.
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Tabulka 16 Ovládané osoby Ing. Pavlem Sehnalem. Uvedené údaje jsou platné k datu vyhotovení
Prospektu.
Název spoleþnosti

Ident. þíslo

Sídlo

Hlavní þinnost

(ýR)
SPGroup a.s. (SPGroup)

Praha 1,
Masarykovo nábĜ. 28, PSý: 110 00

630 78 571

ýinnost organizaþních a
ekonomických poradcĤ

AAAINDUSTRY.CZ akciová
spoleþnost (INDUSTRY)

Praha 1,
Masarykovo nábĜ. 28, PSý: 110 00

630 78 023

FĤze a akvizice Realitní þinnost

Podnikatelská Komunální a.s.
(PoKo)

Praha 1, Masarykovo nábĜ. 28 þ.p.
235, PSý: 110 00

618 60 204

Správa vlastní nemovitosti

AAA BYTY.CZ akciová
spoleþnost (BYTY) * * * *

Praha 1, Masarykovo nábĜ. 28, PSý:
110 00

639 99 234

Správa vlastní nemovitosti
Realitní þinnost

Capital Management
Company, a.s. (CMC)*

Praha 1,
Masarykovo nábĜ. 28, PSý: 110 00

630 79 992

Kapitálová spoleþnost

Šroubárna Zatec, a.s. (v
konkursu) (ŠŽ)

Zatec, PĤrky nČho 1161 , PSý: 438 42

499 03 527

Výroba spojovacího materiálu

Elektroporcelán Louny a.s.
(EPL)

Louny, Postoloprtská 2685, PSý: 440 15 499 02 521

Výroba izolátorĤ

Obchodní tiskárny, akciová
spoleþnost (OTK)**

Kolín IV, Plynárenská 233, PSý: 280 57 000 13 790

Tiskárenská výroba a výroba
obalĤ

SPG Investment Limited
(SPG Irsko)

ISFC House ISFC, Custom
House Quay Dublin 1, Irská
Republika
ýeské BudČjovice, Vrbenská 23,
PSý: 370 01

Jihoþeské tiskárny, akciová
spoleþnost (JT)

000 13 854

Kapitálová spoleþnost
Polygrafická výroba
**100% maj. úþast OTK
Polygrafická výroba

Obchodní tiskárny HoĜovice, a.s.
(OTH)

HoĜovice SklenáĜka 1390, PSý: 268 80

Burzovní spoleþnost pro
kapitálový trh,a.s. (BSKT)

Praha 1,
Masarykovo nábĜ. 28, PSý: 110 00

471 16 072

Obchodník s cennými papíry

FILIP Media, a.s. (FM)

Praha 1,
Masarykovo nábĜ. 28, PSý: 110 00

271 87 233

Reklamní þinnost a marketing

TotalBrokers a.s. (TB)

Praha 4, Za Skalkou 421/10,
PSý: 147 00

273 79 345

Výkon þinnosti pojišĢovacího
makléĜe

TIVERTON a.s.

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

273 77 989

GREENVALE a.s.

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

273 93 411

MARIE GROUP s.r.o. (MG)

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

264 26 561

AAA Realitní fond, a.s. (RF)

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

274 13 934

Prague Property Leader a.s.
(PPL)

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

274 24 715

Prague Project Developers a.s.
(PPD)

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

274 41 466

PojišĢovna Slavia a.s.
(SLAVIA)

Praha 6, Ve struhách 27/1076,
PSý: 160 00

601 97 501

271 55 901

**100% maj. úþast OTK

Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Realitní þinnost Pronájem
nemovitostí, bytĤ a nebytových
prostor
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
PojišĢovací þinnosti a þinnosti
související
*100% maj .úþast CMC

BIZ DATA a.s.
Do 28.3.2007 : SLAVIA
DATA, a.s.

Praha 6, Ve struhách 27/1076,
PSC: 160 00

618 58 757

66

Poskytování software a
poradenství v oblasti hardware a
software

GREENVALE a.s.

Prospekt

Reprezentativní organizace
zamČstnavatelĤ, a.s. (ROZ)

Praha 1, Masarykovo nábĜeží 28, PSý:
110 00

274 48 967

Reprezentativní organizace
odborových organizací (R000)
Do 15.8.2007: CLORINDAa.s.

Praha 1, Masarykovo nábĜeží 28, PSý:
110 00

274 50 201

OTK Deutschland GmbH
(OTK NČmecko)
ABF, a.s. ***

MĤnsterstr. 304
40470 Dusseldorf
SRN
Praha 1, Václavské nám. 29,
PSý: 110 00

-

630 80 575

Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Obchodování s polygrafickými
výrobky
Organizaþní zajištČní výstav,
veletrhĤ a kongresĤ
*maj. úþast CMC

PVA a.s.

Praha 9 - LetĖany, Beranových þp.
667. PSý: 199 00

256 58 484

SPG Investment, a.s.
(INVESTMENT)

Praha 1, Konviktská 291/24,
PSC: 110 00

275 62 913

OTK PRINT RO S.R.L.
(OTK Rumunsko)

Str. STEFAN CEL MAěE, Nr.l Ap.7
CAM.2, Judetul Timis TIMISQARA
Rumunsko

-

Stone Hill a.s. (SH)

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

275 98 233

AAA PrĤmyslový fond, a.s. (PF)

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

275 98 519

Prague Construction a.s. (PC)

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

276 15 600

OTK GROUP, a.s. (OTKG)

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

276 28 116

Od 20.2.2007 GMF
AQUAPARK PRAGUE,
a.s. (GQPP)

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

276 42 127

Od 9.3.2007 Newvale
a.s. (NW)

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

278 61 457

d 13.3.2007 New Property
Management a.s. (NPM)

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

278 62 488

Od 15.3.2007 AAABYTY.SK
akciová spoleþnost (BYTYSK)

Bratislava, Vysoká 34,
PSý: 811 06

-

Od 16.5.2007
Blueberry Hill a.s.

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

278 88 550

Od 25.5.2007
Redvale a.s.

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

278 99 667

Od 14.12.2007 Bývate.sk
s.r..o. (Býváte)

Bratislava, Vysoká 34,
PSý: 811 06

-

Od 28.12.2007 Prague Project
Development a.s. (PP
Development)

Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00

282 01 264

Od 28.12.2007
Black Hill, a.s.

Praha 1, Konviktská 24,
PSý: 110 00

282 01 281

Organizování výstav a veletrhĤ
***maj. úþast ABF
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Polygrafická výroba
**100% maj. úþast OTK
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Ubytovací služby
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Realitní þinnost **** 100%
maj.úþast AAA BYTY.CZ
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Ubytovací služby
Realitní þinnost
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Od 28.12.2007
Brown Hill, a.s.

Praha 1, Konviktská 24,
PSý: 110 00

282 03 101

Od 14.1.2008

Praha 1, Konviktská 24,
PSý: 110 00

282 25 571

Praha 1, Konviktská 24,
PSý: 110 00

282 25 562

Praha 1, Konviktská 24,
PSý: 110 00

282 25 589

Sand Hill, a.s.
Od 14.1.2008
Silver Hill, a.s.
Od 14.1.2008
Golden Hill, a.s.
OOO OTK
PRINT RU

Limitrana Trading Limited

Volchonskoje šose St. 7A
-

Gorelovo, Lomonosovský
rajon, Leningrad region,
Russia 4, KERMIA
Diagorou
BUILDING, 6th floor,
Flat/Office 601, P.C. 1097,
Nicosia, Cyprus Leningrad

-

Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Pronájem nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor bez
poskytování jiných než
základních služeb
Polygrafická výroba
**100% maj. úþast OTK
Holdingová spoleþnost

Emitent k datu vyhotovení Prospektu nevlastní akcie þi podíl v žádné spoleþnosti.
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Na vyhlídky Emitenta bude mít vliv povinnost splatit pĤjþku poskytnutou Ing. Pavlem Sehnalem, která
byla k 18. 12. 2008 ve výši 688 mil. Kþ. NicménČ Emitent pĜedpokládá, že do data splatnosti této
pĤjþky vyþerpá celý smluvnČ zajištČný rámec pĤjþky, tj. 800 mil. Kþ. Emitent pĜedpokládá, že tato
pĤjþka bude z þásti nebo zcela splacena z þistého výtČžku emise. Splatnost této pĤjþky je stanovena ke
dni 31. bĜezna 2009. Emitent bude dále povinen plnit své závazky plynoucí z dostavby hotelové þásti
areálu, zejména závazky plynoucí dodavatelských faktur.
Emitenta by dále mohlo negativnČ ovlivnit neplnČní závazkĤ ze strany provozovatelĤ nemovitostí
vlastnČných Emitentem. V této souvislosti Emitent uvádí jemu známé informace o trendech,
nejistotách, poptávkách, závazcích a událostech i týkající se pronajímatelĤ nemovitostí.
Významnými nejistotami u provozovatelĤ, jsou pĜedevším komerþní úspČch centra AQUAPALACE
PRAHA (aqupark, fitness, spa) a uvedení do provozu hotelu AQUAPALACE navazujícího
na relaxaþnČ – zábavní þást aquaparku AQUAPALACE PRAHA. Hotel AQUAPALACE PRAHA byl
uveden do provozu 1. 12. 2008. Stavební odbor MČstského úĜadu ěíþany, udČlil hotelu povolení pro
pĜedþasné užívání stavby, které by mČlo skonþit nejpozdČji 31. 12. 2009.
Aby bylo dosaženo komerþního úspČchu AQUAPALACE PRAHA, je snahou managementu
provozovatele nabízet širokou škálu služeb s trvalým dĤrazem na kvalitu a spokojenost zákazníka.
Z pohledu provozovatele je konkurenþní výhodou, kterou kladnČ hodnotí spotĜebitelé, rozsah služeb
poskytovaných „pod jednou stĜechou.“ Jedná se o:
•

Vodní svČt s Ĝadou vodních atrakcí jako jsou tobogány, bazén s moĜskými vlnami, pomalá Ĝeka,
divoká Ĝeka, plavecký bazén, whirpooly atd. NČkteré z atrakcí jsou svého druhu unikátní v ýeské
republice;

•

Saunový svČt s 12-ti rĤznými druhy saun, rĤznými druhy ochlazovacích bazénĤ a tvorbou
umČlého snČhu na ochlazení;

•

Fitness centrum s tzv. kardiozónou, spinningovým sálem, sálem na aerobic a posilovnou;

•

SPA, kde zákazník mĤže využít celou škálu rekondiþních, relaxaþních a regeneraþních procedur,
to vše na úrovni srovnatelné se zaĜízeními tohoto typu v zahraniþí;

•

Šest barĤ a restaurací rĤzných typĤ.

Lze pĜedpokládat, že další poptávku bude generovat využití nových distribuþních kanálĤ (SAZKA
terminály po celé ýeské republice, rezervace vstupenky prostĜednictvím SMS) a prodej korporátní
klientele (firmy, cestovní kanceláĜe apod.) Trendem, který lze hodnotit jednoznaþnČ pozitivnČ
s ohledem na celkový ekonomický úspČch, je dlouhodobý rĤst zájmu o zdravý životní styl a aktivní
zpĤsob trávení volného þasu.

69

GREENVALE a.s.

14.

Prospekt

PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU

Tato prognóza zisku byla vypracována v souvislosti s emisí DluhopisĤ spoleþnosti GREENVALE a.s.
(dále jen „Emitent“).
Emitent tímto upozorĖuje na skuteþnost, že tato prognóza zisku byla vypracována k 30. 9. 2008 a že
Emitent vycházel z pololetních finanþních údajĤ k 30. 6. 2008. Z uvedeného dĤvodu nemusí finanþní
údaje Emitenta k datu vyhotovení Prospektu souhlasit s predikovanými finanþními údaji uvedenými
v této prognóze zisku. Zejména se jedná o výši Dlouhodobých úvČrĤ a pĤjþek ve skupinČ vþetnČ údajĤ
o narostlých úrocích. Dále Emitent upozorĖuje, že uvedená prognóza zisku byla vyhotovena za
pĜedpokladu, že Dluhopisy budou splaceny v roce 2013. Z tohoto dĤvodu nejsou v této prognóze zisku
zahrnuty predikce pro rok 2014.
Emitent je vlastníkem nemovitostí aquaparku AQUAPALACE PRAHA a hotelu AQUAPALACE
PRAHA, parkovacích domĤ a pozemkĤ (dále také jen „nemovitosti“). Emitent pronajímá nemovitosti
spoleþnostem:
(1)

GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. – provozovatel aquaparku AQUAPALACE PRAHA (dále jen
„aquapark“)

(2)

Redvale a.s. – provozovatel hotelu AQUAPALACE PRAHA (dále jen „hotel“)

Emitent uzavĜel s provozovateli aquaparku a hotelu dlouhodobé smlouvy o pronájmu (resp. v pĜípadČ
hotelu smlouvu o smlouvČ budoucí). Z tohoto dĤvodu se prognóza zisku Emitenta nutnČ dotýká
výhledu hospodaĜení obou provozovatelĤ, neboĢ jejich ekonomickou þinností se tvoĜí zdroje pro úhradu
nájemného ve prospČch Emitenta.
Emitent prohlašuje, že posouzení efektivnosti a reálnosti celého projektu prošlo nČkolika korekcemi,
pĜipomínkami a úpravami.
PĜi vypracování této prognózy zisku byly pro Emitenta zásadní poznatky a zkušenosti strategických
zahraniþních partnerĤ, kteĜí jsou spolumajitelé obou provozovatelĤ.
Jedná se o spoleþnosti
(1)

GMF GmbH & Co. KG – strategický provozovatel cca 20 významných aquaparkĤ, zejména
v NČmecku. V dobČ vydání Prospektu vlastní 20% spoleþnosti GMF AQUAPARK PRAGUE a.s.

(2)

Vienna International Hotel management AG – provozující 43 špiþkových hotelĤ z 9 evropských
zemí, vþetnČ ýeské republiky. V dobČ vydání Prospektu vlastní 20% spoleþnosti Redvale a.s.

Oba strategiþtí provozovatelé jsou pro Emitenta garancí kvalitního managementu pro provozování
pronajímaných nemovitostí i reálnosti a úspČšnosti celého projektu.
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PĜedpoklady zahrnuté v prognóze zisku Emitenta

PĜedpoklady vztahující se k provozovatelĤm
Emitent oþekává, že vČtšina jeho provozních výnosĤ bude tvoĜena nájemným placeným provozovateli.
Vzhledem k tomu, je tĜeba vytvoĜit dostateþnČ spolehlivou a reálnou prognózu hospodaĜení
provozovatelĤ s cílem zjištČní jejich schopnosti hradit nájemné ve prospČch Emitenta. Jako kritérium
byl Emitentem zvolen zisk pĜed úroky, odpisy a danČmi (angl. Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization, dále jen „EBITDA“). Tato úroveĖ zisku dává podle názoru Emitenta
dostateþnČ spolehlivou informaci o schopnosti provozovatele generovat provozní penČžní toky nezbytné
pro úhradu nájemného.
Prognóza zisku u provozovatele aquaparku:
(a)

PĜedpoklady návštČvnosti

Provozovatel pĜedpokládá postupný rĤst návštČvnosti až k projektované hodnotČ 1 000 tis. návštČvníkĤ
za rok. Odhadovaná návštČvnost þiní v roce 2008 cca. 578 tis. osob roþnČ, v dalších letech prognózy je
pak dosahováno projektované hodnoty 1 000 tis. návštČvníkĤ za rok. PĜedpoklad vychází ze studie
proveditelnosti vypracované pĜed výstavbou aquaparku, která zohledĖovala celou Ĝadu ekonomických,
marketingových a dalších hledisek.
(b)

PĜedpoklad tržeb na návštČvníka

Provozovatel oþekává prĤmČrný meziroþní rĤst nominálních tržeb na návštČvníka ve výši pĜibližnČ
7,40%. RĤst tržeb zohledĖuje oþekávaný rĤst zájmu klientely o služby prémiové kvality v oblasti spa,
fitness a obþerstvení. Provozovatel mĤže ovlivĖovat návštČvnost a tržby rozsahem a úrovní
poskytovaných služeb, pĜesto jsou z þásti ovlivnČny i faktory mimo kontrolu provozovatele jako jsou
makroekonomický þi demografický vývoj (viz. kapitola „Rizikové faktory“ ).
(c)

PĜedpoklady týkající se nákladĤ

PĜi prognóze nákladĤ byly pĜijaty následující pĜedpoklady.
Náklady na elektrickou energii zahrnují platby za spotĜebu a rezervovaný pĜíkon. Od roku 2009
(rok, kdy bude dosaženo plného využití kapacity) provozovatel pĜedpokládá meziroþní rĤst ve výši 8%.
Náklady na plyn se skládají z plateb za spotĜebu a rezervovanou kapacitu. Kalkulovaný meziroþní rĤst
þiní 6% od roku 2009. Náklady na vodu lze rozþlenit na náklady na vodné a stoþné, oþekávaný
meziroþní nárĤst nákladĤ na vodu je 4% od roku 2009.
Osobní náklady jsou odhadnuty za pĜedpokladu prĤmČrného poþtu zamČstnancĤ 165. Dalšími
významnými nákladovými položkami jsou napĜ. marketingové a ostatní provozní náklady zahrnující
napĜ. nákupy maziv, provozních náplní podobnČ. U všech nákladových položek je uvažován jejich
nárĤst ve výši 2 – 5% roþnČ. Ceny vstupĤ podléhají tržním zmČnám a jsou do velké míry mimo
kontrolu managementu provozovatele.
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Tabulka 17 Finanþní plán – Výkaz ziskĤ a ztrát provozovatele aquaparku
Finanþní plán

2008f

2009f

2010f

2011f

2012f

2013f

Tržby celkem

202 598

375 000

425 000

450 000

475 000

500 000

NávštČvnost

578 918

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

350

375

425

450

475

500

115 500

159 546

167 874

176 686

186 012

195 885

13 000

22 000

23 760

25 661

27 714

29 931

- plyn

7 500

15 000

15 900

16 854

17 865

18 937

- vodné/stoþné

3 200

4 800

4 992

5 192

5 399

5 615

200

206

212

219

225

232

39 600

53 460

56 668

60 068

63 672

67 492

2 000

2 040

2 081

2 122

2 165

2 208

18 000

12 000

12 240

12 485

12 734

12 989

v tis. Kþ

PrĤmČrná denní tržba na návštČvníka
Náklady celkem
- el. energie

- další technologické náklady
- mzdové náklady
- pojištČní
- marketingové náklady
- opravy, údržba

2 000

7 500

7 725

7 957

8 195

8 441

- náklady na provoz gastro

12 000

24 000

25 200

26 460

27 783

29 172

- ostatní provozní náklady

18 000

18 540

19 096

19 669

20 259

20 867

EBITDA pĜed placením nájemného Emitentovi

87 098

215 454

257 126

273 314

288 988

304 115

Placené nájemné

41 000

190 000

210 000

230 000

250 000

270 000

EBITDA po úhradČ nájemného Emitentovi

46 098

25 454

47 126

43 314

38 988

34 115

PĜi tČchto hodnotách jednotlivých promČnných prognózy, které zachycují ve všech podstatných
ohledech podnikání provozovatele aquaparku, je dosahováno dostateþné úrovnČ ukazatele EBITDA
potĜebné pro úhradu nájemného ve prospČch Emitenta.
Prognóza zisku u provozovatele hotelu:
(a)

PĜedpoklady obsazenosti

Provozovatel hotelu uvažuje rovnČž nábČhovou kĜivku v obsazenosti pokojĤ. V roce 2009
je projektovaná obsazenost 45%, v roce 2010 50% a v dalších letech prognózy 60%.
(b)

PĜedpoklad ceny pokoje

Oþekávaná prĤmČrná realizovaná cena za pokoj þiní 2 000 Kþ (bez DPH a snídanČ) v roce 2009
s pĜedpokládaným meziroþním rĤstem 4%. Cenová politika je pod kontrolou managementu, který však
musí reagovat na aktuální tržní situaci vþetnČ konkurence.
(c)

PĜedpoklad tržeb – pronájem konferenþních prostor a stravování

Oþekávaný prĤmČrný meziroþní rĤst tržeb þiní cca 16% a vychází z pĜedpokladu rĤstu poptávky
v segmentu kongresové turistiky. Tržby za stravování jsou do znaþné míry závislé na ubytovacích
službách, a proto je provozovatel odhaduje na úrovni 40% tržeb za ubytovací služby.
(d)

Osobní náklady

Osobní náklady vycházejí z prĤmČrného poþtu zamČstnancĤ 89.
(e)

PĜímé a nepĜímé náklady

PĜímé náklady (úklid pokojĤ, výmČna prádla, tiskoviny apod.) jsou dány kvalifikovaným odhadem
ve výši 5% celkových tržeb. NepĜímé náklady (marketing, pojištČní apod.) jsou rovnČž dány
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kvalifikovaným odhadem ve výši 15% celkových tržeb. U první položky je uvažován 5%, u druhé pak
3% rĤst.
Tabulka 18 Finanþní plán – Výkaz ziskĤ a ztrát provozovatele hotelu
Finanþní plán

tis. Kþ

Tržby celkem

2009f
106 782

Obsazenost

2010f
124 081

2011f
154 610

2012f
160 754

2013f
167 140

45%

50%

60%

60%

60%

74 844

86 486

107 935

112 252

116 743

2 000

3 000

3 500

3 600

3 700

Tržby -restaurace (v tis.)

29 938

34 595

43 174

44 901

46 697

Náklady celkem

60 792

65 398

72 657

76 889

81 977

- náklady na provoz restaurace

11 000

12 589

16 027

17 513

19 711

- mzdové náklady

28 836

30 566

32 400

34 344

36 405

5 239

6 054

7 555

7 858

8 172

- nepĜímé náklady (15% z celkových tržeb)

15 717

16 189

16 674

17 175

17 690

EBITDA pĜed placením nájemného Emitenta

45 990

58 684

81 953

83 865

85 163

Placené nájemné

42 000

54 000

66 000

68 000

70 000

3 990

4 684

15 953

15 865

15 163

Tržby - ubytování (v tis.)
Tržby - pronájem konferenþních ploch

- pĜímé náklady (5% celkových tržeb)

EBITDA po úhradČ nájemného Emitentovi

PĜi tČchto hodnotách jednotlivých promČnných prognózy, které zachycují ve všech podstatných
ohledech podnikání provozovatele hotelu je dosahováno dostateþné úrovnČ ukazatele EBITDA potĜebné
pro úhradu nájemného ve prospČch Emitenta.
PĜedpoklady prognózy týkající se Emitenta
Prognóza hospodaĜení Emitenta zahrnuje predikované finanþní výkazy sestavené v souladu
s mezinárodními úþetními standardy IFRS (angl. International Financial Reporting Standards, IFRS)
a byla ovČĜena nezávislým auditorem. Cílem prognózy bylo dostateþnČ spolehlivČ ovČĜit schopnost
Emitenta dostát svým závazkĤm plynoucím z emise dluhopisĤ.
PĜedpoklady prognózy jsou následující:
•

Pokraþující podnikání

Nedojde k realizaci rizik uvedených v kapitole „Rizikové faktory“, které by mČly zásadní dopad
na podnikání Emitenta, a Emitent bude po celou dobu prognózy vyvíjet podnikatelskou þinnost
obvyklým zpĤsobem.
•

PĜedpoklady, které nejsou ovlivnitelné Emitentem

(a)

Makroekonomické, demografické a další faktory

Emitent v této souvislosti nepĜijal žádné významné pĜedpoklady ve vztahu k prognóze, kromČ
pĜedpokladĤ uvedených níže.
(b)

DanČ

Emitent pĜedpokládá postupné snižování sazby danČ z pĜíjmĤ právnických osob z 21% pro rok 2008,
na 20% v roce 2009 a 19% v roce 2010.
Emitent pĜedpokládá po dobu prognózy stávající daĖové zvýhodnČní zamČstnavatelĤ, kteĜí
zamČstnávají držitelé prĤkazu ZTP (zvlášĢ tČlesnČ postižené osoby).
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Úrokové sazby

Emitent pĜedpokládá referenþní úrokovou sazbu (6M PRIBOR) ve výši 3,8% na konci roku 2008,
v dalších letech prognózy pak 4,0%.
•

PĜedpoklady, na které má Emitent významný vliv

a)

Tržby

Emitent pĜedpokládá dosažení tržeb vyplývajících ze smluv s provozovateli z titulu nájemného a služeb
souvisejících s nájmem. Nájemné je provozovateli hotelu i aquaparku hrazeno zpČtnČ každý mČsíc dle
Smlouvy o nájmu uzavĜené mezi Emitentem a provozovatelem aquaparku a Smlouvy o budoucí
smlouvČ o nájmu uzaĜené mezi Emitentem a provozovatelem hotelu. Navyšování nájmu mĤže být
provádČno na základČ dodatkĤ k uvedeným smlouvám, a to formou indexace anebo mĤže odrážet
aktuální tržby provozovatelĤ s pĜihlédnutím k aktuální návštČvnosti. V rámci indexace je Emitent
oprávnČn požadovat od r. 2010 vždy k 1. lednu navýšení nájmu o pĜírĤstek prĤmČrného roþního indexu
spotĜebitelských cen vyhlašovaných ýSÚ. Dle Smluv o nájmu s uzavĜených mezi Emitentem a
provozovateli aquaparku a hotelu je možné výši nájmu zvyšovat þi snižovat po dohodČ obou smluvních
stran (tj. i na popud provozovatelĤ), a to vždy s pĜihlédnutím k aktuální návštČvnosti a k výši tržeb
provozovatelĤ. Úprava nájemného je možná i na popud nájemce. Frekvence revizí nájemného není ve
Smlouvách o nájmu ustanovena. Výše nájemného pro rok 2009 je ke dni vyhotovení Prospektu
stanovena ve výši pokrývající nájemné prognózované v tabulkách þ. 17 a 18.
b)

Osobní náklady

Osobní náklady jsou kalkulované pĜi poþtu zamČstnancĤ 20 v roce 2008 a 25 v dalších letech prognózy.
c)

Finanþní náklady

V prognóze jsou uvažovány pĜedevším úrokové náklady z poskytnutých úvČrĤ a emise dluhopisĤ.
d)

Nákup služeb

Opravy a údržba jsou Emitentem uvažovány ve výši 1 000 tis. Kþ v roce 2008 a 2 000 tis. Kþ v dalších
letech prognózy. Ostatní režijní náklady v prognóze zahrnují pĜedevším náklady na manažerské
a daĖové poradenství, vedení úþetnictví a podobnČ. V prognóze jsou uvažovány ve výši 5 000 tis. Kþ.
v roce 2008 s meziroþním rĤstem 5%.
e)

Ostatní náklady/výnosy

Ostatní náklady/výnosy jsou po celou dobu prognózy naplánovány konstantnČ a to ve výši 9 900 tis. Kþ.
ZmínČná položka zahrnuje pĜedpokládanou platbu majetkové danČ ve výši 5 000 tis. Kþ, majetkového
pojištČní ve výši 5 000 tis. Kþ a ostatní výnosy ve výši 100 tis. Kþ.
f)

Prodloužení splatnosti pĤjþky poskytnuté spoleþností SPGroup a.s.

Emitent vykazuje dlouhodobý závazek vyplývající z poskytnutého úvČru od spoleþnosti SPGroup a.s.,
který je splatný 30. 11. 2011. Splacení tohoto úvČru není v predikci zohlednČno vzhledem k tomu, že
Emitent pĜedpokládá prodloužení splatnosti této pĤjþky do 31. 1. 2014 z dĤvodu vytvoĜení dostateþné
finanþní rezervy potĜebné pro financování své podnikatelské þinnosti.
14.2.

Prognóza zisku Emitenta

Aktiva Emitenta tvoĜí pĜedevším nemovitosti aquaparku, hotelu, dva pČtipodlažní parkovací domy
a pĜíslušné technologie. Celková prognózovaná hodnota aktiv Emitenta þiní ke konci roku 2008
pĜibližnČ 2 883 000 tis. Kþ pĜi ocenČní dlouhodobých investic výnosovou metodou použitou v souladu
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s IFRS. Emitent je financován vlastním kapitálem, úvČry poskytnutými v rámci skupiny SPGroup a.s.
(která je ze 100% vlastnČna ovládající osobou Emitenta) a pĤjþkami od ovládající osoby. Až 80%
þistého výtČžku emise dluhopisĤ bude použito k profinancování závazku Emitenta vĤþi ovládající
osobČ.
Projektované penČžní toky Emitenta umožĖují kromČ kupónových plateb uhradit v dobČ plánované
maturity dluhopisu v roce 2013 pĜibližnČ 80% celkové jistiny z vlastních penČžních prostĜedkĤ
Emitenta. Emitent pĜedpokládá, že zbývající þást jistiny bude v roce plánované splatnosti dluhopisu, tj.
v roce 2013 profinancována pĜijetím cizích dlouhodobých zdrojĤ ve výši 250 mil. Kþ. ýistý dopad na
penČžní toky v položce „ýerpání ostatních dlouhodobých závazkĤ“uvedeného výkazu Cash Flow je
tedy 750 mil. Kþ. Z predikované rozvahy Emitenta rovnČž vyplývá, že v dobČ splatnosti emise bude
existovat provozní rezerva ve formČ krátkodobého finanþního majetku Emitenta pĜesahující výši 290
mil CZK.
Tabulka 19 Finanþní plán – rozvaha Emitenta
Finanþní plán

2008f

2009f

2010f

2011f

2012f

2013f

2 162 100

2 211 900

2 251 500

2 285 000

2 311 700

2 331 000

578 900

601 600

616 300

622 200

628 900

636 300

2 741 000

2 813 500

2 867 800

2 907 200

2 940 600

2 967 300

10 000

20 085

22 796

25 511

27 574

29 471

Peníze a penČžní ekvivalenty

132 072

247 968

407 296

601 210

821 864

296 521

Celkem krátkodobá aktiva

142 072

268 053

430 092

626 721

849 438

325 992

2 883 072

3 081 553

3 297 892

3 533 921

3 790 038

3 293 292

345 000

345 000

345 000

345 000

345 000

345 000

NerozdČlené zisky

-10 954

836 072

1 036 552

1 252 892

1 488 921

1 745 038

Zisk bČžného roku

847 026

200 480

216 340

236 029

256 117

253 255

1 181 072

1 381 552

1 597 892

1 833 921

2 090 038

2 343 293

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

Dlouhodobé závazky

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

250 000

Krátkodobé závazky

2 000

-

-

-

-

-

Celkem závazky

1 702 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

950 000

Celkem vlastní kapitál a závazky

2 883 072

3 081 552

3 297 892

3 533 921

3 790 038

3 293 293

tis. Kþ

Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zaĜízení - AQUAPARK
Pozemky, budovy a zaĜízení - HOTEL
Dlouhodobá aktiva celkem
Krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky

Celkem aktiva
Vlastní kapitál a závazky
Vlastní kapitál
Základní kapitál

Celkem vlastní kapitál
Závazky
Dlouhodobé úvČry a pĤjþky ve skupinČ

Pozn.:
Emitent pĜi predikci položky „Dlouhodobé úvČry a pĤjþky ve skupinČ“ pĜedpokládal þerpání pĤjþky od
spoleþnosti SPGroup a.s. ve výši až 700 mil. Kþ, pĜiþemž úvČrový rámec této pĤjþky þinil k datu vyhotovení této
prognózy zisku 800 mil. Kþ. NicménČ po datu vyhotovení prognózy zisku byl úvČrový rámec pĤjþky od
spoleþnosti SPGroup, a.s. navýšen s úþinností k 1. 12. 2008 na 900 mil. Kþ a Emitent využil možnost navýšení
pĤjþky. K 18. 12. 2008 þinila výše pĤjþky od spoleþnosti SPGroup a.s. 845 469 tis. Kþ vþetnČ narostlých úrokĤ.
Toto navýšení není v predikci zohlednČno.

Z dĤvodĤ udržení hodnoty Emitentem vlastnČných aktiv, Emitent uvažuje s rostoucími kapitálovými
výdaji do nemovitostí a pĜíslušných technologií poþínaje rokem 2008, což je zohlednČno ve výkazu
Cash Flow.
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Prognózované výnosy Emitenta jsou tvoĜeny zejména nájmy od obou provozovatelĤ, garantované
dlouhodobými kontrakty a pĜecenČním dlouhodobého majetku v souladu s mezinárodními úþetními
standardy IFRS. MénČ významné jsou tržby za služby související s nájmem. Prognózované výnosy
odrážejí vyhlídky Emitenta vþetnČ oþekávaných zmČn ve smlouvách s provozovateli (viz. níže) na
rozdíl od oþekávaných nájmĤ, které jsou uvedeny v KomentáĜi k úþetním výkazĤm za období konþící
31. 12. 2007 v oddíle „Události po rozvahovém dni“, které jsou založeny na stávajícím znČní smluv
s nájemci. Prognózované náklady pĜedstavují pĜedevším finanþní náklady, osobní náklady a náklady na
nákup služeb.
Emitent pĜedpokládá zmČny ve smlouvách s provozovateli aquaparku a hotelu týkající se úpravy
inkasovaného nájmu v závislosti na tržbách provozovatelĤ. Ve vztahu k aquaparku Emitent
pĜedpokládá pro rok 2008 celkový nájem 41 000 tis. Kþ, v roce 2009 celkový nájem 190 000 tis. Kþ a
postupný nárĤst o 20 mil. Kþ roþnČ do roku 2013. Emitent oþekává, že za rok 2009 od provozovatele
hotelu inkasuje celkový nájem 42 000 tis. Kþ, v roce 2010 54 000 tis. Kþ, v roce 2011 66 000 tis. Kþ a
postupný nárĤst o 2 mil. Kþ roþnČ do roku 2013.
Emitent se zavazuje zĜídit do 30 dnĤ od data emise DluhopisĤ podĜízení pĤjþky od SPGroup a.s. ve výši
400 mil. Kþ.
Tabulka 20 Finanþní plán – Výkaz ziskĤ a ztrát Emitenta
Finanþní plán

tis. Kþ

2008f

2009f

2010f

2011f

2012f

2013f

Tržby za prodej služeb

47 804

241 015

273 556

306 130

330 885

353 658

Tržby za prodej služeb

47 804

241 015

273 556

306 130

330 885

353 658

Nákup služeb

6 000

7 250

7 512

7 788

8 077

8 381

SpotĜeba materiálu a nákup služeb

6 000

7 250

7 512

7 788

8 077

8 381

Osobní náklady

6 480

8 586

9 101

9 647

12 271

13 007

Ztráta (zisk) z pĜecenČní investic do
nemovitostí

861 000

72 500

54 300

39 400

33 400

26 700

DaĖ z nemovitostí

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000.

5 000.

Pojistné

5 000.

5 000

5 000

5 000

5 000.

5 000.

100

100

100

100

100

100

9 900

9 900

9 900

9 900

9 900

9 900

268

6 007

11 862

18 330

25 315

2 990.

39 666

93 000

93 000

93 000

93 000

88 166

847 026

200 787

220 205

243 525

266 351

263 892

0

306

3 865

7 496

10 234

10 637

847 026

200 480

216 340

236 029

256 117

253 255

Jiné provozní výnosy
Ostatní provozní náklady (výnosy)
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Zisk (ztráta) z pokraþujících þinností pĜed
zdanČním
DaĖ z pĜíjmĤ
Zisk (ztráta) z pokraþujících þinností

PenČžní toky Emitenta jsou po celou dobu emise výraznČ pozitivní a poskytují držiteli dluhopisu
významnou míru jistoty, že ani pĜípadné neoþekávané turbulence neohrozí schopnost Emitenta dostát
závazkĤm vyplývajících z emise.
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Tabulka 21 Finanþní plán – Cash Flow Emitenta
Finanþní plán

tis. Kþ

2008f

2009f

2010f

2011f

2012f

2013f

PenČžní toky z provozní þinnosti
Zisk za období
DaĖový náklad uznaný ve výsledku
hospodaĜení
Zisky a ztráty z pĜecenČní
Zisk z provozní þinnosti pĜed zmČnami
pracovního kapitálu
Snížení (+) / zvýšení (-) pohledávek z
obchodního styku
Zvýšení (+) / snížení (-) závazkĤ z obchodního
styku
Zvýšení (+) / snížení (-) krátkodobých
bankovních úvČrĤ

847 026

200 480

216 340

236 029

256 117

253 255

2 588

-

-

-

-

-

- 860 000

- 53 500

- 28 300

- 1 400

16 600

35 300

- 10 386

146 980

188 040

234 629

272 717

288 555

62 542

- 10 085

- 2 712

- 2 714

- 2 063

- 1 898

- 274 027

- 2 000

-

-

-

-

185

-

-

-

-

-

PenČžní prostĜedky vytvoĜené z provozních
operací

- 221 686

134 896

185 328

231 915

270 654

286 657

ýisté penČžní prostĜedky z hlavní (provozní)
þinnosti

- 221 686

134 896

185 328

231 915

270 654

286 657

Výdaj za nákup hmotných a nehmotných
investic

- 813 632

- 19 000

- 26 000

- 38 000

- 50 000

- 62 000

ýisté penČžní prostĜedky z investiþní þinnosti

- 813 632

- 19 000

- 26 000

- 38 000

- 50 000

- 62 000

PenČžní toky z financování
PĜíjem z bankovních úvČrĤ a ostatních
výpĤjþek

150 414

-

-

-

-

-

ýerpání ostatních dlouhodobých závazkĤ

1 000 000

-

-

-

-

- 750 000

ýisté penČžní prostĜedky užité ve financování

1 150 414

-

-

-

-

- 750 000

115 096

115 896

159 328

193 915

220 654

- 525 343

16 976

132 072

247 968

407 296

601 210

821 864

Celkový penČžní tok za období

115 096

115 896

159 328

193 915

220 654

- 525 343

Koneþný stav penČz a penČžních
ekvivalentĤ

132 072

247 968

407 296

601 210

821 864

296 521

ýisté penČžní toky
Poþáteþní stav penČz a penČžních
ekvivalentĤ

Pozn.:
Emitent pĜi predikci položky „PĜíjem z bankovních úvČrĤ a ostatních výpĤjþek“ pĜedpokládal þerpání pĤjþky od
spoleþnosti SPGroup a.s. ve výši až 700 mil. Kþ, pĜiþemž úvČrový rámec této pĤjþky þinil k datu vyhotovení této
prognózy zisku 800 mil. Kþ. NicménČ po datu vyhotovení prognózy zisku byl úvČrový rámec pĤjþky od
spoleþnosti SPGroup, a.s. navýšen s úþinností k 1. 12. 2008 na 900 mil. Kþ a Emitent využil možnost navýšení
pĤjþky. K 18. 12. 2008 þinila výše pĤjþky od spoleþnosti SPGroup a.s. 845 469 tis. Kþ. Toto navýšení není
v predikci zohlednČno.

14.3.

OvČĜení prognózy zisku

Pro úþely vydání tohoto Prospektu byla prognóza zisku Emitenta ovČĜena auditorem Emitenta –
auditorskou firmou BDO Prima Audit s.r.o., Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSý: 140 00, vedenou
v seznamu auditorských spoleþností u Komory auditorĤ ýeské republiky pod osvČdþením KA ýR
þ. 018. Zpráva auditora je souþástí tohoto Prospektu a je uvedena níže.
Za ovČĜení prognózy zisku jsou odpovČdní auditoĜi Ing. Petr Slavíþek, osvČdþení þ. 2076
a Doc. Ing. Jan Doležal, CSc., osvČdþení þ. 0070. Jejich zpráva je uvedena v kapitole “Finanþní údaje o
Emitentovi” a tvoĜí nedílnou souþást tohoto Prospektu.
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SPRÁVNÍ, ěÍDÍCÍ A DOZORýÍ ORGÁNY
PĜedstavenstvo Emitenta

PĜedstavenstvo je statutárním orgánem Emitenta a jako takové Ĝídí þinnost Emitenta a jedná jeho
jménem navenek. PĜedstavenstvo rozhoduje o všech záležitostech spoleþnosti, pokud nejsou zákonem
nebo stanovami vyhrazeny do pĤsobnosti valné hromady nebo dozorþí rady. Za pĜedstavenstvo jedná
pĜedseda pĜedstavenstva. V pĜípadČ, kdy má pĜedstavenstvo jediného þlena, pak tento þlen jedná
jménem spoleþnosti samostatnČ. PĜedstavenstvo Emitenta má 3 þleny, kromČ pĜípadĤ, kdy má
spoleþnost jediného akcionáĜe, pak je pĜedstavenstvo jednoþlenné. Funkþní období jednotlivých þlenĤ
pĜedstavenstva je 5 let. ýleny pĜedstavenstva volí a odvolává valná hromada. OpČtovná volba þlena
pĜedstavenstva je možná. PĜedstavenstvo volí ze svého stĜedu pĜedsedu pĜedstavenstva. Toto ustanovení
neplatí, je-li pĜedstavenstvo jednoþlenné. PĜedseda organizuje a Ĝídí þinnost pĜedstavenstva. Skonþí-li
výkon funkce nČkterému z þlenĤ pĜedstavenstva, mohou zbylí þlenové pĜedstavenstva jmenovat
jednomyslnČ náhradního þlena s platností do nejbližší následující valné hromady.
Ing. Pavel Sehnal, þlen pĜedstavenstva
BydlištČ: Praha 4 - Braník, VavĜenova 1440/2, PSý: 142 00
Datum narození: 1. 7. 1964
VzdČlání a praxe: Pavel Sehnal vystudoval ýeské vysoké uþení technické v Praze. PĜed svým
pĤsobením ve spoleþnosti GREENVALE a.s. pracoval pan Sehnal v letech 1988-1990 jako konstruktér
v TESLA Elstroj, s.p., v letech 1990-1991 v oddČlení odbytu v podnicích Laboratorní pĜístroje
Praha, s.p. a LAVAT Chotutice, s.p. Od roku 1991do roku 1992 zastával funkci makléĜe
v Komerþní bance a.s., v roce 1992 dále vykonával funkci Ĝeditele odboru finanþních trhu
v Podnikatelské bance, a.s. V roce 1992 se pan Sehnal podílel na založení Burzovní spoleþnosti
pro kapitálový trh, a.s., kde pĤsobil do roku 1995 jako generální Ĝeditel. Od roku 1995 je pan Sehnal
pĜedsedou pĜedstavenstva a generálním Ĝeditelem SPGroup a.s. Od listopadu 2005 je také þlenem
pĜedstavenstva spoleþnosti GREENVALE a.s.
ýlenství v orgánech jiných spoleþností: Jednatel MARIE GROUP s.r.o.od 23.2.2007; PĜedseda
pĜedstavenstva BIZ DATA a.s. od 31.8.2007; PĜedseda pĜedstavenstva Redvale a.s. od 25.5.2007;
PĜedseda pĜedstavenstva GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. od 20.2.2007; PĜedseda pĜedstavenstva
AAAINDUSTRY.CZ akciová spoleþnost od 9.11.2006; PĜedseda pĜedstavenstva FILIP Media, a.s. od
23.10.2006; PĜedseda pĜedstavenstva PVA a.s. od 16.8.2006; PĜedseda pĜedstavenstva SPGroup a.s. od
13.7.2006; PĜedseda pĜedstavenstva ABF, a.s. od 24.5.2006; PĜedseda pĜedstavenstva AAA Realitní
fond, a.s. od 5.1.2006; PĜedseda pĜedstavenstva Total Brokers a.s. od 19.9.2005; PĜedseda
pĜedstavenstva AAA BYTY.CZ akciová spoleþnost od 30.8.2004; PĜedseda pĜedstavenstva Obchodní
tiskárny, akciová spoleþnost od 10.12.2001; PĜedseda pĜedstavenstva Capital Management Company,
a.s. od 8.8.2001; PĜedseda pĜedstavenstva Elektroporcelán Louny, a.s. od 28.6.2001; PĜedseda
pĜedstavenstva Burzovní spoleþnost pro kapitálový trh, a.s. od 21.3.1995; PĜedseda pĜedstavenstva
Podnikatelská Komunální a.s. od 22.12.1994; ýlen pĜedstavenstva Blueberry Hill a.s. od 16.5.2007;
ýlen pĜedstavenstva New Property Management a.s. od 13.3.2007, ýlen pĜedstavenstva Newvale a.s.
od 9.3.2007; ýlen pĜedstavenstva OTK GROUP, a.s. od 19.12.2006; ýlen pĜedstavenstva Prague
Construction a.s. od 15.11.2006; ýlen pĜedstavenstva Stone Hill a.s. od 4.10.2006; ýlen pĜedstavenstva
AAA PrĤmyslový fond, a.s. od 4.10.2006; ýlen pĜedstavenstva Reprezentativní organizace
zamČstnavatelĤ, a.s. od 2.6.2006; ýlen pĜedstavenstva Reprezentativní organizace odborových
organizací skupiny SPG, a.s. od 2.6.2006; ýlen pĜedstavenstva Prague Project Developers a.s. od
22.3.2006; ýlen pĜedstavenstva Prague Property Leader a.s. od 8.3.2006; ýlen pĜedstavenstva
TIVERTON a.s. od 26.9.2005; PĜedseda dozorþí rady Jihoþeské tiskárny, akciová spoleþnost
od 8.10.2004; ýlen dozorþí rady Obchodní tiskárny HoĜovice, a.s. od 30.6.2005.
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Dozorþí rada Emitenta

Dozorþí rada je kontrolním orgánem Emitenta a jako taková dohlíží na výkon pĤsobnosti
pĜedstavenstva a uskuteþĖování podnikatelské þinnosti Emitenta. ýlenové dozorþí rady jsou oprávnČni
nahlížet do všech dokladĤ a zápisĤ týkajících se þinnosti spoleþnosti a kontrolují, zda úþetní zápisy jsou
ĜádnČ vedeny v souladu se skuteþností a zda podnikatelská þinnost spoleþnosti se uskuteþĖuje v souladu
s právními pĜedpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorþí rada pĜezkoumává Ĝádnou,
mimoĜádnou a konsolidovanou, popĜípadČ i mezitímní úþetní závČrku a návrh na rozdČlení zisku nebo
úhradu ztráty a pĜedkládá své vyjádĜení valné hromadČ. Dozorþí rada dále svolává valnou hromadu,
jestliže to vyžadují zájmy spoleþnosti, a na valné hromadČ navrhuje potĜebná opatĜení. Dozorþí rada
Emitenta má 3 þleny. Funkþní období þlenĤ dozorþí rady je 5 let, s výjimkou funkþního období prvních
þlenĤ dozorþí rady. ýleny dozorþí rady volí a odvolává valná hromada.Dozorþí rada volí ze svého
stĜedu pĜedsedu, který svolává zasedání dozorþí rady. Skonþí – li funkce nČkterému z þlenĤ dozorþí
rady, mohou zbylí þlenové dozorþí rady jmenovat jednomyslnČ náhradního þlena s platností do nejbližší
valné hromady.
Ing. Kachlík Petr, pĜedseda dozorþí rady
BydlištČ: Praha 10 - Dolní MČcholupy, Za Zahradami 398, PSý: 100 00
Datum narození: 1. 6. 1954
VzdČlání a praxe: Petr Kachlík studoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po absolvování vysoké
školy pracoval v letech 1978 - 1985 v Poldi Kladno a Státní bance þeskoslovenské jako systémový
programátor. V letech 1985 – 1993 pĤsobil Petr Kachlík v oblasti informaþních systémĤ rĤzných
spoleþností (Inorga, Ministerstvo zahraniþního obchodu, Komerþní banka). Od roku 1993 zastával
funkci provozního Ĝeditele v Burzovní spoleþnosti pro kapitálový trh, a.s., kde byl zodpovČdný
za provozní zajištČní obchodu s cennými papíry.V roce 1995 byl pan Kachlík jmenován místopĜedsedou
pĜedstavenstva a provozním Ĝeditelem SPGroup a.s. Je þlenem pĜedseda dozorþí rady GREENVALE
a.s. od listopadu 2005.
ýlenství v orgánech jiných spoleþností: Jednatel PVA servis s.r.o. od 23.6.2006; MístopĜedseda
pĜedstavenstva SPGroup a.s. od 13.7.2006; ýlen pĜedstavenstva Redvale a.s. od 25.5.2007; ýlen
pĜedstavenstva AAA Realitní fond, a.s. od 5.1.2006; ýlen pĜedstavenstva Total Brokers a.s. od
19.9.2005; ýlen pĜedstavenstva Obchodní tiskárny, akciová spoleþnost od 1.7.2005; ýlen
pĜedstavenstva Capital Management Company, a.s. od 29.6.2005; ýlen pĜedstavenstva AAA BYTY.CZ
akciová spoleþnost od 19.8.2004; PĜedseda dozorþí rady Stone Hill a.s. od 27.11.2007; PĜedseda
dozorþí rady Blueberry Hill a.s. od 26.11.2007; PĜedseda dozorþí rady Prague Project Developers a.s.
od 23.11.2007; PĜedseda dozorþí rady Newvale a.s. od 23.11.2007; PĜedseda dozorþí rady New
Property Management a.s. od 23.11.2007; PĜedseda dozorþí rady AAA PrĤmyslový fond, a.s.
od 20.11.2007; PĜedseda dozorþí rady GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. od 20.2.2007; PĜedseda
dozorþí rady OTK GROUP, a.s. od 19.12.2006; PĜedseda dozorþí rady Prague Construction a.s.
od 15.11.2006; PĜedseda dozorþí rady Elektroporcelán Louny, a.s. od 27.6.2006; PĜedseda dozorþí rady
Obchodní tiskárny HoĜovice, a.s. od 3.5.2006; PĜedseda dozorþí rady Prague Property Leader a.s.
od 8.3.2006; PĜedseda dozorþí rady FILIP Media, a.s. od 30.6.2005; PĜedseda dozorþí rady Šroubárna
Žatec, a.s. od 27.6.2001; PĜedseda dozorþí rady AAAINDUSTRY.CZ akciová spoleþnost od 12.8.1999;
PĜedseda dozorþí rady Podnikatelská Komunální a.s. od 12.5.1998; ýlen dozorþí rady Reprezentativní
organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s. od 27.6.2006; ýlen dozorþí rady Reprezentativní
organizace zamČstnavatelĤ, a.s. od 2.6.2006; ýlen dozorþí rady Jihoþeské tiskárny, akciová spoleþnost,
od 8.10.2004; PĜedseda výboru Spoleþenství vlastníkĤ domu Za Zahradami 398, Praha 10 od 30.1.2001;
ýlen výboru Spoleþenství vlastníkĤ jednotek v domČ Na Výsluní 11/3309, Praha 10 od 26.3.2007.
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Mgr. Kolanda Milan, þlen dozorþí rady
BydlištČ: Praha 9, Za ýerným mostem 1519, PSý: 198 00
Datum narození: 10. 8. 1972
VzdČlání a praxe: Milan Kolanda absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Po ukonþení studií nastoupil v roce 1997 na pozici firemního právníka do spoleþnosti Bankovní holding
a.s. NáslednČ vykonával funkci právníka-specialisty v úseku restrukturalizace v ýeské konsolidaþní
agentuĜe. V souþasné dobČ pĤsobí jako vedoucí právního odboru ve spoleþnosti SPGroup a.s.
Je þlenem dozorþí rady GREENVALE a.s. od listopadu 2005.
ýlenství v orgánech jiných spoleþností: MístopĜedseda pĜedstavenstva Slavia pojišĢovna a.s. od
1.9.2006; ýlen pĜedstavenstva Podnikatelská Komunální a.s. od 29.6.2005; PĜedseda dozorþí rady SPG
Investment, a.s. od 22.6.2006; PĜedseda dozorþí rady Reprezentativní organizace zamČstnavatelĤ, a.s.
od 2.6.2006; PĜedseda dozorþí rady Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG,
a.s. od 2.6.2006; PĜedseda dozorþí rady AAA BYTY.CZ akciová spoleþnost od 11.1.2006; ýlen dozorþí
rady PVA a.s. od 28.1.2008; ýlen dozorþí rady SPGroup a.s. od 30.6.2006; ýlen dozorþí rady Prague
Project Developers a.s. od 22.3.2006; ýlen dozorþí rady Prague Property Leader a.s. od 8.3.2006; ýlen
dozorþí rady AAA Realitní fond, a.s. od 5.1.2006; ýlen dozorþí rady TIVERTON a.s. od 26.9.2005;
ýlen dozorþí rady Total Brokers a.s. od 19.9.2005; ýlen dozorþí rady Capital Management Company,
a.s. od 29.6.2005; PĜedseda výboru Spoleþenství vlastníkĤ jednotek domu Na Hutích þp.1519
od 4.10.2003.
Mgr. Havel Luboš, þlen dozorþí rady
BydlištČ:Praha 8, U LibeĖského pivovaru 1035/30, PSý: 180 00
Datum narození: 26. 5. 1965
VzdČlání a praxe: Luboš Havel vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1998 složil
advokátní zkoušky a zaþal vykonávat advokátní praxi. V souþasné dobČ pĤsobí v advokátní kanceláĜi
Havel, KuchaĜ, Ryšavá a partneĜi, s.r.o., kde se specializuje na obchodní právo. Je þlenem dozorþí rady
GREENVALE a.s. od listopadu 2005.
ýlenství v orgánech jiných spoleþností:Jednatel Havel, KuchaĜ, Ryšavá a partneĜi, advokátní kanceláĜ,
s.r.o. od 18.1.2006; PĜedseda pĜedstavenstva LACONEX a.s. od 27.12.2007; PĜedseda pĜedstavenstva
ORTENARIA a.s. od 21.12.2007; PĜedseda pĜedstavenstva JORNEV a.s. od 20.12.2007; PĜedseda
pĜedstavenstva MONTEGAR a.s. od 20.12.2007; PĜedseda pĜedstavenstva KIRMOVIA a.s.
od 19.12.2007; PĜedseda pĜedstavenstva NAVILIA a.s. od 19.12.2007; PĜedseda pĜedstavenstva
CHOMAN a.s. od 7.12.2007; PĜedseda pĜedstavenstva ARTIVIA a.s. od 21.11.2007; PĜedseda
pĜedstavenstva BONASCOTA a.s. od 20.11.2007; PĜedseda pĜedstavenstva EMEVA a.s.
od 20.11.2007; PĜedseda pĜedstavenstva Pankrácká servisní, a.s. od 25.4.2007; ýlen pĜedstavenstva
PORTORIANA a.s. od 7.4.2008; ýlen pĜedstavenstva DOCOTIA a.s. od 21.11.2007; ýlen
pĜedstavenstva PENNELLOR a.s. od 29.1.2007; ýlen pĜedstavenstva RADIOSHOP a.s. od 17.7.2006;
ýlen pĜedstavenstva Nadaþní fond Martina Bubera od 9.12.2005; PĜedseda dozorþí rady Lacroman a.s.
od 7.3.2008; PĜedseda dozorþí rady PONTON INVEST a.s. od 30.10.2007; ýlen dozorþí rady
HAKURY a.s. od 11.6.2008; ýlen dozorþí rady disLOG service a.s., þlen koncernu disLOG, a.s.
od 6.12.2007; ýlen dozorþí rady SPORTZONE, a.s. od 5.10.2006; ýlen dozorþí rady disLOG, a.s.
od 21.7.2006; ýlen dozorþí rady TRICHOLOMA a.s. od 15.12.2004; ýlen dozorþí rady TržištČ a.s.
od 9.1.2002; ýlen dozorþí rady GIRAFFE GROUP, a.s. od 5.1.2000.
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Prospekt

Prohlášení o stĜetu zájmĤ na úrovni správních, Ĝídících a dozorþích orgánĤ

Vzhledem k tomu, že þlenové pĜedstavenstva a dozorþí rady Emitenta vykonávají funkce statutárních
nebo þlenĤ statutárních orgánĤ a/nebo kontrolních orgánĤ v jiných spoleþnostech, které tvoĜí koncern
(holding) ovládaný osobou Ing. Pavla Sehnala, existuje potenciální riziko konfliktu zájmĤ mezi
Emitentem a ostatními propojenými osobami na úrovni exekutivních, Ĝídících a kontrolních orgánĤ.
15.4.

Dodržování režimu Ĝádného Ĝízení a správy spoleþnosti

Emitent se v souþasné dobČ Ĝídí a dodržuje veškeré požadavky na správu a Ĝízení spoleþnosti, které
stanoví obecnČ závazné právní pĜedpisy ýeské republiky, zejména Obchodní zákoník. Emitent pĜi své
správČ a Ĝízení neuplatĖuje pravidla stanovená v Kodexu správy a Ĝízení spoleþností založeného na
principech OECD (2004) (dále jen „Kodex“). Tento Kodex, který byl vypracován Komisí pro cenné
papíry, je v souþasnosti pouze doporuþením a nejedná se o obecnČ závazná pravidla, jejichž dodržování
by bylo v ýeské republice povinné.
Pravidla stanovená v Kodexu se v urþité míĜe pĜekrývají s požadavky kladenými na správu a Ĝízení
obecnČ závaznými pĜedpisy ýeské republiky, proto lze Ĝíci, že Emitent nČkterá pravidla stanovená
v Kodexu ke dni vyhotovení Prospektu fakticky dodržuje, nicménČ vzhledem k tomu, že Emitent
pravidla stanovená v Kodexu, výslovnČ do své správy a Ĝízení neimplementoval, þiní pro úþely tohoto
Prospektu prohlášení, že pĜi své správČ a Ĝízení neuplatĖuje pravidla stanovená v Kodexu jako celku.
Úþetní závČrky Emitenta za jednotlivá úþetní období jsou auditovány externími auditory v souladu
s pĜíslušnými právními a úþetními pĜedpisy. U Emitenta nebyl zĜízen kontrolní výbor pro audit popsaný
v Kodexu.
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Prospekt

HLAVNÍ AKCIONÁě

Emitent má jediného akcionáĜe, kterým je Ing. Pavel Sehnal, bytem Praha 4 – Braník, VavĜenova
1440/2, PSý: 142 00.
Povaha kontroly ze strany hlavního akcionáĜe vyplývá z pĜímo vlastnČného 100% podílu akcií
Emitenta. Proti zneužití kontroly a Ĝídícího vlivu Ĝídící osoby využívá Emitent zákonem daný
instrument zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Emitent nepĜijal žádná opatĜení proti
zneužití kontroly ze strany hlavního akcionáĜe.
Mezi Emitentem a jediným akcionáĜem nebyla uzavĜena žádná smlouva.
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Prospekt

FINANýNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANýNÍ SITUACI A
ZISKU A O ZTRÁTÁCH EMITENTA

Auditované nekonsolidované úþetní závČrky Emitenta za poslední dvČ úþetní období konþící k 31. 12.
2006 a 31. 12. 2007 vyhotovené dle þeských úþetních standardĤ (CAS) tovoĜí souþást tohoto Prospektu
a jsou uvedeny v kapitole “Finanþní údaje o Emitentovi“. Výše uvedené úþetní závČrky Emitenta jsou
navíc souþástí výroþních zpráv Emitenta za roky 2006 a 2007. Výroþní zprávy Emitenta za rok 2006 a
2007, jakož i jakékoli následné výroþní zprávy Emitenta, jsou po dobu platnosti tohoto Prospektu
k dispozici všem zájemcĤm v bČžné pracovní dobČ k nahlédnutí u Emitenta na jeho adrese Praha 1,
Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00, a v elektronické podobČ též na internetové webové
www.aquapalace.cz.
Vzhledem k tomu, že Emitent hodlá požádat o kotaci emise DluhopisĤ na oficiálním volném trhu Burzy
cenných papírĤ Praha, a.s. byly finanþní údaje Emitenta za poslední úþetní období k 31. 12. 2007
pĜepracovány dle mezinárodních úþetních standardĤ IFRS, tak aby byly sluþitelné s formou budoucí
úþetní závČrky.
Historické finanþní údaje Emitenta za poslední úþetní období konþící k 31. 12. 2007, jsou uvedeny
v auditované nekonsolidované úþetní závČrce Emitenta, vyhotovené v souladu s mezinárodními
úþetními standardy IFRS. Výše uvedená úþetní závČrka je uvedena v kapitole “Finanþní údaje
o Emitentovi“ tohoto Prospektu a tvoĜí jeho nedílnou souþást. Zpráva auditora tvoĜí souþást této úþetní
závČrky Emitenta. Údaje o auditorech výše uvedené úþetní závČrky Emitenta jsou uvedeny v kapitole
tohoto Prospektu „OprávnČní auditoĜi“.
Historické finanþní údaje Emitenta uvedené v nekonsolidovaných úþetních závČrkách Emitenta
vyhotovených dle þeských úþetních standardĤ (CAS) za poslední dvČ úþetní období (tj. k 31. 12. 2006
a 31. 12. 2007) byly ovČĜeny auditorem. Zprávy auditora tvoĜí souþást úþetních závČrek Emitenta.
Údaje o auditorech jsou uvedeny rovnČž v kapitole tohoto Prospektu „OprávnČní auditoĜi“.
Mezitímní nekonsolidované finanþní údaje Emitenta k 30. 6. 2008 byly vyhotoveny v souladu
s mezinárodními úþetními standardy (IFRS) a nejsou auditované. Tyto údaje jsou uvedeny v kapitole
“Finanþní údaje o Emitentovi“ tohoto Prospektu a jsou jeho nedílnou souþástí.
Emitent nevyhotovuje konsolidovanou úþetní závČrku.
17.1.

Významná zmČna finanþní situace Emitenta

Od data vyhotovení poslední auditované úþetní závČrky za finanþní období konþící k 31. 12. 2007 došlo
k níže uvedeným zmČnám ve finanþní situaci Emitenta, které by se dali hodnotit jako významné.
Pro zhodnocení schopnosti Emitenta dostát svým závazkĤm z emise dluhopisĤ, je tĜeba, aby investoĜi
posoudili všechny významné závazky Emitenta plynoucí z dosud nesplacených úvČrĤ, pĤjþek. Z tohoto
dĤvodu Emitent uvádí pĜehled významných závazkĤ ke dni 18. 12. 2008.
Tabulka 22 Významné dlouhodobé závazky, úvČry a krátkodobé závazky k 18. 12. 2008
Dlouhodobé závazky, úvČry a krátkodobé závazky
PĤjþka od SPGroup a.s.
PĤjþka od Ing. Pavla Sehnala

Výše
k 18.12.2008,
tis. CZK

ÚvČrový
rámec,tis.
CZK

Datum
poskytnutí

Datum
splatnosti

ZajištČní
závazku

813 421 /*

900 000

1/12/2007

30/11/2011

není

688 000

800 000

7/1/2008

31/3/2009

není

* Pozn.: Uvedená výše pĤjþky od spoleþnosti SPGroup a.s. nezahrnuju narostlý úrok ve výši 32 048 tis. Kþ
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KromČ výše uvedeného má Emitent ještČ další závazky zejména z titulu dodavatelských vztahĤ,
u kterých Emitent pĜedpokládá, že nebudou mít zásadní vliv na schopnost Emitenta dostát závazkĤm
vyplývajících z vydaných DluhopisĤ.
17.2.

Základní kapitál Emitenta

Základní kapitál Emitenta ke dni vydání tohoto Prospektu þiní 345 000 000,- Kþ a je plnČ splacen. Je
rozdČlen do 345 000 (tĜi sta þtyĜicet pČt tisíc) kusĤ akcií o jmenovité hodnotČ 1 000,- Kþ (jeden tisíc
korun þeských). Všechny akcie mají listinnou podobu a znČjí na jméno. Níže uvedená tabulka zobrazuje
zmČny základního kapitálu za roky 2005, 2006 a 2007.
Tabulka 23 ZmČna základního kapitálu spoleþnosti GREENVALE a.s.
ZmČna základního kapitálu

2005

2006

2007

Základní kapitál /tis. Kþ/

2 000

345 000

345 000

Na základČ rozhodnutí jediného akcionáĜe pĜi výkonu pĤsobnosti valné hromady Emitenta
ze dne 25. záĜí 2006 byl zvýšen základní kapitál Emitenta o 343 000 000 Kþ na 345 000 000 Kþ.
Zvýšení základního kapitálu probČhlo upsáním 343 000 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotČ
1 000 Kþ penČžitými vklady Ing. Pavlem Sehnalem. ZároveĖ došlo ke štČpení (snížení jmenovité
hodnoty) a zmČnČ formy stávajících 10 kusĤ akcií tak, že 1 ks akcie na majitele byl vymČnČn
za 2 000 ks akcií na jméno.
DĤvodem zvýšení základního kapitálu Emitenta bylo umožnit Ing. Pavlu Sehnalovi kapitalizaci
pohledávky za Emitentem, zlepšení kapitálové struktury Emitenta cestou bilanþního oddlužení
a posílení vlastního kapitálu v zájmu zajištČní nezbytné míry finanþní stability. Zvýšení vlastního
kapitálu Emitenta bylo zapsáno do obchodního rejstĜíku dne 13. prosince 2006.
Spoleþnost nevydala žádné prioritní nebo zamČstnanecké akcie, ani vymČnitelné nebo prioritní
dluhopisy.
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18.

Prospekt

VÝZNAMNÉ SMLOUVY

Emitent má uzavĜeny smlouvy ve znČní pozdČjších dodatkĤ, které by v pĜípadČ, že by byly Emitentem
nebo pĜíslušnou smluvní protistranou hrubČ porušeny, mohly vést ke vzniku závazku nebo nároku þlena
skupiny a mohly by mít tak podstatný vliv na schopnost Emitenta plnit závazky z emitovaných
DluhopisĤ. Všechny níže uvedené smlouvy jsou na požádání bezplatnČ k dispozici v bČžné pracovní
dobČ od 9.00 do 16.00 hod. k nahlédnutí u Emitenta na adrese jeho sídla Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00. Významné smlouvy jsou následující:
(a)

Smlouva o nájmu

Smlouva o nájmu ve znČní pozdČjších dodatkĤ þ. 1 a 2 (viz podrobnČji níže), která byla uzavĜena dne
30. dubna 2008 mezi Emitentem (pronajímatel) a GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., se sídlem Praha
1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00, Iý: 276 42 127 (nájemce). PĜedmČtem této smlouvy je
nájem pozemku a stavby sloužících k provozování aquaparku. Smlouva je uzavĜena na dobu 20 let od
data pĜevzetí. Nájemce má k smlouvČ opci k prodloužení nájmu na dalších 5 let. Pro vylouþení
pochybností, tato smlouva není smlouvou o nájmu podniku ve smyslu zák. þ. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v platném znČní.
Dodatek þ. 1 ze dne 6. kvČtna 2008 a Dodatek þ. 2 ze dne 28. 8. 2008 k výše uvedené smlouvČ upravují
výši placeného nájmu.
Podmínky ukonþení Smlouvy o nájmu
Emitent má možnost Smlouvu o nájmu po dobu prvních 20 (dvaceti) let nájmu ukonþit pouze písemnou
výpovČdí, a to pouze z dĤvodu, že nájemce jedná zpĤsobem, který ohrožuje umoĜování nákladĤ na
dluhovou službu týkající se aquaparku. VýpovČdní lhĤta v takovém pĜípadČ þiní tĜicet (30) dnu a poþíná
bČžet dnem doruþení písemného oznámení nájemci. Dále má Emitent možnost Smlouvu o nájmu
vypovČdČt z dĤvodĤ podstatného porušení této smlouvy nájemcem a to dnem doruþení výpovČdi
nájemci. Nájemce není oprávnČn vypovČdČt Smlouvu o nájmu.
(b)

Smlouva o budoucí smlouvČ o nájmu

Smlouva o budoucí smlouvČ o nájmu byla uzavĜena dne 1. záĜí 2007 mezi Emitentem (budoucí
pronajímatel) a Redvale a.s. se sídlem Praha 1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00,
Iý: 287 99 667 (budoucí nájemce). PĜedmČtem této smlouvy je budoucí pronájem pozemku a stavby
sloužících k provozování Hotelu. Délka trvání smlouvy je 15 let od data pĜevzetí. Pro vylouþení
pochybností, nájemní smlouva, která bude uzavĜena v souvislosti s pronájmem a provozováním hotelu,
nebude smlouvou o nájmu podniku ve smyslu zák. þ. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znČní.
Podmínky ukonþení Smlouvy o budoucí smlouvČ o nájmu
Smlouvu o nájmu lze po dobu prvních 10 (deseti) let nájmu ukonþit pouze písemnou výpovČdí, a to
pouze z dĤvodu, že budoucí nájemce jedná zpĤsobem, který ohrožuje umoĜování nákladĤ na dluhovou
službu týkající se hotelu.
Po uplynutí prvních deseti let, lze smlouvu ukonþit písemnou dohodou. Dále lze smlouvu vypovČdČt
z dĤvodĤ podstatného porušení smlouvy budoucím nájemcem a to dnem doruþení výpovČdi budoucímu
nájemci.
(c)

Smlouva o Ĝízení

Smlouva o Ĝízení, byla uzavĜena dne 31. prosince 2007 mezi Emitentem (objednatel) a SPGroup a.s.
se sídlem Praha 1, Masarykovo nábĜ. 235/28, PSý: 110 00, Iý: 630 78 571 (poskytovatel). PĜedmČtem
této smlouvy je Ĝízení spoleþnosti v úseku Ĝeditele, ekonomické poradenství, právní poradenství
a vedení administrativy.
Podmínky ukonþení Smlouvy o Ĝízení
Kterákoli strana mĤže smlouvu vypovČdČt. VýpovČdní lhĤta je mČsíþní a zaþíná bČžet dnem jejího
doruþení druhé stranČ.
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19.

ÚDAJE TěETÍCH STRAN,
O JAKÉMKOLIV ZÁJMU

Prospekt

PROHLÁŠENÍ

ZNALCģ

A

PROHLÁŠENÍ

Emitent potvrzuje, že pokud informace pocházejí od tĜetí strany, byly tyto informace pĜesnČ
reprodukovány a podle vČdomí Emitenta a v míĜe, ve které je schopen to zjistit z informací
zveĜejnČných touto tĜetí stranou, nebyly vynechány žádné skuteþnosti, kvĤli kterým by reprodukované
informace byly nepĜesné nebo zavádČjící.
Zdroje informací:
Informace o postavení emitenta na trhu:

•

- ýeský statistický úĜad, Na padesátém 81, PSý: 100 82 Praha 10, www.czso.cz ;
- Deloitte & Touche - analýza spoleþnosti Deloitte & Touche, Hospitality 2010: An in-depth
report into driving shareholder value in the hospitality sector,
www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/bg_hospitality_2010_210906(2).pdf;
-

tiskové zprávy internetového serveru Hotel&Spa (Odborné informace pro hotelový a lázeĖský
management), www.hotel-spa.ihned.cz;

-

Internetové stránky aquaparkĤ a hotelĤ uvedených. v bodu 11.7 „Hlavní trhy, na kterých
Emitent soutČží“ v tabulkách þ. 13 a þ. 15.

Emitent dále prohlašuje, že byla na jeho žádost vypracována Zpráva auditora o ovČĜení prognózy
vývoje finanþních ukazatelĤ Emitenta. OvČĜení prognózy vývoje finanþních ukazatelĤ Emitenta
(viz. kapitola “Prognózy nebo odhady zisku” tohoto Prospektu) bylo provedeno auditorem Emitenta –
auditorskou firmou BDO Prima Audit s.r.o., Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSý: 140 00, vedenou
v seznamu auditorských spoleþností u Komory auditorĤ ýeské republiky pod osvČdþením
KA ýR þ. 018. Tato zpráva je uvedena v kapitole “Finanþní údaje o Emitentovi” a tvoĜí nedílnou
souþást tohoto Prospektu.
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20.

Prospekt

ZVEěEJNċNÉ DOKUMENTY

Po dobu platnosti tohoto Prospektu jsou níže uvedené dokumenty, spoleþnČ s dalšími dokumenty,
na které se tento Prospekt pĜípadnČ odvolává, na požádání bezplatnČ k dispozici v bČžné pracovní dobČ
od 9.00 do 16.00 hod. k nahlédnutí u Emitenta na adrese jeho sídla Praha 1, Masarykovo nábĜeží
235/28, PSý: 110 00:
•

Zakladatelská listina a stanovy Emitenta;

•

Výroþní zprávy Emitenta za rok 2006 a 2007, jejichž nedílnou souþástí jsou i kompletní
auditované úþetní závČrky Emitenta vyhotovené dle þeských úþetních standardĤ (CAS) za úþetní
období konþící 31. prosince 2006 a 31. prosince 2007;

•

Auditovaná úþetní závČrka Emitenta vyhotovená dle mezinárodních standardĤ finanþního
výkaznictví (IFRS) za úþetní období konþící 31. prosince 2007;

•

NejaktuálnČjší úplné úþetní výkazy a úplné roþní auditované úþetní výkazy Emitenta, výroþní
a pololetní zprávy a þtvrtletní povinné informace;

•

OcenČní zastavených nemovitostí vþetnČ stanoviska auditora k metodice;

•

Smlouva s Agentem pro zajištČní;

•

Smlouva o nájmu uzavĜená mezi Emitentem a spoleþností GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.;

•

Smlouva o budoucí smlouvČ o nájmu uzavĜená mezi Emitentem Redvale a.s.

Po dobu, po kterou zĤstane Emise nesplacena, budou shora uvedené výroþní zprávy a úþetní výkazy
k dispozici též v elektronické podobČ na internetové stránce Emitenta www.aquapalace.cz.
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Prospekt

ZDANċNÍ A DEVIZOVÁ REGULACE V ýESKÉ REPUBLICE

Budoucím nabyvatelĤm jakýchkoli DluhopisĤ vydávaných v rámci této Emise se doporuþuje, aby
se poradili se svými právními a daĖovými poradci o daĖových a devizovČ právních dĤsledcích koupČ,
prodeje a vlastnictví DluhopisĤ a pĜijímání plateb úrokĤ z DluhopisĤ podle daĖových a devizových
pĜedpisĤ platných v ýeské republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty, jakož i v zemích, v nichž výnosy
z vlastnictví a prodeje dluhopisĤ mohou být zdanČny.
Následující struþné shrnutí zdaĖování DluhopisĤ a devizové regulace v ýeské republice vychází
zejména ze zákona þ. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ, v platném znČní (dále také jen „zákon o daních
z pĜíjmĤ“) a zákona þ. 219/1995 Sb., devizový zákon, v platném znČní (dále jen „devizový zákon“)
a souvisejících právních pĜedpisĤ úþinných k datu vyhotovení tohoto Prospektu, jakož i z obvyklého
výkladu tČchto zákonĤ a dalších pĜedpisĤ uplatĖovaného þeskými správními úĜady a jinými státními
orgány a známého Emitentovi k datu vyhotovení tohoto Prospektu. Veškeré informace uvedené níže
se mohou mČnit v závislosti na zmČnách v pĜíslušných právních pĜedpisech, které mohou nastat
po tomto datu nebo ve výkladu tČchto právních pĜedpisĤ, který mĤže být po tomto datu uplatĖován.
21.1.

ZdanČní v ýeské republice

Emitent je za urþitých podmínek plátcem danČ sražené z výnosĤ DluhopisĤ (viz. níže).
Úrokový pĜíjem
Úrok (zahrnující též výnos ve formČ rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším
emisním kurzem vypláceným pĜi splatnosti dluhopisĤ) vyplácený VlastníkĤm dluhopisĤ fyzickým
osobám (daĖovým rezidentĤm i nerezidentĤm ýR) a dále též právnickým osobám daĖovým
nerezidentĤm ýR nepodnikajícím na území ýR prostĜednictvím stálé provozovny obecnČ podléhá
srážkové dani vybírané u zdroje (tj. sráženo Emitentem pĜi úhradČ úroku). Sazba této srážkové danČ þiní
15 % (12,5 % od roku 2009), není-li pro daĖové nerezidenty modifikována pĜíslušnou smlouvou
o zamezení dvojího zdanČní (viz. dále). V pĜípadČ, že úrok plyne právnické osobČ daĖovému
rezidentovi ýR nebo stálé provozovnČ daĖového nerezidenta ýR právnické osoby umístČné na území
ýR, nepodléhá platba úroku srážkové dani, ale Vlastník dluhopisĤ tento úrok zahrnuje do obecného
základu danČ v návaznosti na þasovou souvislost s obdobím, kterého se týká.
V pĜípadČ že úrok plyne stálé provozovnČ právnické osoby umístČné na území ýR, která není daĖovým
rezidentem þlenského státu Evropské unie nebo Evropského hospodáĜského prostoru, je Emitent
povinen srazit zajištČní danČ ve výši 10 % z tohoto pĜíjmu. Sražené zajištČní danČ se zapoþítává
na celkovou daĖovou povinnost této stálé provozovny.
Smlouva o zamezení dvojího zdanČní mezi ýeskou republikou a zemí, jejímž je pĜíjemce úroku
daĖovým rezidentem, mĤže zdanČní úroku v ýeské republice vylouþit nebo snížit sazbu danČ. Nárok
na uplatnČní modifikace danČ na základČ režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojího zdanČní
mĤže být podmínČn prokázáním skuteþností dokládajících, že pĜíslušná smlouva o zamezení dvojího
zdanČní se na pĜíjemce platby úroku skuteþnČ vztahuje (zejména pĜedložením platného potvrzení
o daĖovém domicilu, prohlášení o skuteþném vlastnictví vypláceného pĜíjmu apod.)
Urþité kategorie poplatníkĤ (napĜ. nadace, Garanþní fond obchodníkĤ s cennými papíry) mají
za urþitých podmínek nárok na osvobození úrokových pĜíjmĤ od danČ z pĜíjmĤ.
Zisky/ztráty z prodeje
Zisky, respektive ztráty realizované Vlastníkem dluhopisĤ pĜi prodeji DluhopisĤ jsou pĜedmČtem
zdanČní v ýeské republice (i) jsou-li Dluhopisy prodávány daĖovým rezidentem ýR anebo daĖovým
nerezidentem ýR prostĜednictvím jeho stálé provozovny umístČné v ýeské republice, nebo (ii) je-li
kupní cena za prodávané Dluhopisy hrazena daĖovým rezidentem ýR anebo daĖovým nerezidentem
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ýR prostĜednictvím jeho stálé provozovny umístČné v ýeské republice a prodávající je daĖovým
nerezidentem ýR (nestanoví-li pĜíslušná smlouva o zamezení dvojího zdanČní mezi ýeskou republikou
a zemí, jejímž daĖovým rezidentem je osoba prodávající dluhopisy, jinak).
Urþité kategorie poplatníkĤ (napĜ. fyzické osoby, které Dluhopisy nemají zahrnuty ve svém obchodním
majetku) mají zisky z prodeje DluhopisĤ za urþitých podmínek osvobozeny od danČ z pĜíjmĤ. V pĜípadČ
prodeje DluhopisĤ Vlastníkem dluhopisĤ, který je daĖovým rezidentem neþlenského státu Evropské
unie nebo státu mimo Evropský hospodáĜský prostor, kupujícímu, který je daĖovým rezidentem ýR,
nebo stálé provozovnČ daĖového nerezidenta ýR, umístČné v ýeské republice, je kupující obecnČ
povinen pĜi úhradČ kupní ceny DluhopisĤ srazit zajištČní danČ z pĜíjmĤ ve výši 1 % z tohoto pĜíjmu,
které je následnČ zapoþteno na výslednou daĖovou povinnost prodávajícího. Správce danČ mĤže (avšak
nemusí) považovat daĖovou povinnost poplatníka uskuteþnČním srážky podle pĜedchozí vČty
za splnČnou. Smlouva o zamezení dvojího zdanČní mezi ýeskou republikou a zemí, jejímž je Vlastník
dluhopisĤ rezidentem, mĤže zdanČní ziskĤ z prodeje DluhopisĤ v ýeské republice vylouþit. Nárok
na uplatnČní zdanČní na základČ režimu upraveného smlouvou o zamezení dvojího zdanČní mĤže být
podmínČn prokázáním skuteþností dokládajících, že pĜíslušná smlouva o zamezení dvojího zdanČní
se na pĜíjemce platby skuteþnČ vztahuje (zejména pĜedložením platného potvrzení o daĖovém domicilu,
prohlášení o skuteþném vlastnictví vypláceného pĜíjmu apod.).
21.2.

Devizová regulace

Dluhopisy nejsou zahraniþními cennými papíry ve smyslu devizového zákona. Jejich vydávání
a nabývání není v ýeské republice pĜedmČtem devizové regulace. V pĜípadČ, kdy pĜíslušná mezinárodní
dohoda o ochranČ a podpoĜe investic uzavĜená mezi ýeskou republikou a zemí, jejímž rezidentem
je pĜíjemce platby, nestanoví jinak, resp. nestanoví výhodnČjší zacházení, mohou cizozemští Vlastníci
dluhopisĤ za splnČní urþitých pĜedpokladĤ nakoupit penČžní prostĜedky v cizí mČnČ za þeskou mČnu
bez devizových omezení a transferovat tak výnos z DluhopisĤ, þástky zaplacené Emitentem
v souvislosti s uplatnČním práva VlastníkĤ dluhopisĤ na pĜedþasné splacení DluhopisĤ Emitentem,
pĜípadnČ splacenou jmenovitou hodnotu DluhopisĤ z ýeské republiky v cizí mČnČ.
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VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁVAZKģ VģýI EMITENTOVI

Informace, uvedené v této kapitole jsou pĜedloženy jen jako všeobecné informace pro charakteristiku
právní situace, a byly získány z veĜejnČ pĜístupných dokumentĤ. Potenciální nabyvatelé jakýchkoli
DluhopisĤ vydávaných v rámci této emise DluhopisĤ by se nemČli spoléhat na informace zde uvedené
a doporuþuje se jim posoudit se svými právními poradci otázky vymáhání soukromoprávních závazkĤ
vĤþi Emitentovi v každém pĜíslušném státČ.
Emitent neudČlil souhlas s pĜíslušností zahraniþního soudu v souvislosti s jakýmkoli soudním procesem
zahájeným na základČ zakoupení, ani nejmenoval žádného zástupce pro Ĝízení v jakémkoli státČ.
V dĤsledku toho mĤže být pro nabyvatele DluhopisĤ nemožné podat v zahraniþí žalobu nebo zahájit
jakékoli Ĝízení proti Emitentovi nebo požadovat u zahraniþních soudĤ vydání soudních rozhodnutí proti
Emitentovi nebo plnČní soudních rozhodnutí vydaných takovými soudy, založené na ustanoveních
zahraniþních právních pĜedpisĤ.
V pĜípadČ, kdy ýeská republika uzavĜela s urþitým státem mezinárodní smlouvu o uznání a výkonu
soudních rozhodnutích, je zabezpeþen výkon soudních rozhodnutí takového státu v souladu
s ustanovením dané mezinárodní smlouvy. PĜi neexistenci takové smlouvy mohou být rozhodnutí cizích
soudĤ uznána a vykonána v ýeské republice za podmínek stanovených zákonem þ. 97/1963 Sb.,
o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znČní. Podle tohoto zákona nelze rozhodnutí
justiþních orgánĤ cizích státĤ ve vČcech uvedených v §1 výše zmínČného zákona o mezinárodním právu
soukromém a procesním, cizí soudní smíry a cizí notáĜské listiny (spoleþnČ dále také jen „cizí
rozhodnutí“) uznat a vykonat, jestliže (i) rozhodnutá vČc spadá do výluþné pravomoci orgánĤ ýeské
republiky nebo jestliže by Ĝízení nemohlo být provedeno u žádného orgánu cizího státu, pokud
by se ustanovení o pĜíslušnosti soudĤ ýeské republiky použila na posouzení pravomoci cizího orgánu;
nebo (ii) o témže právním pomČru bylo orgánem ýeské republiky vydáno pravomocné rozhodnutí nebo
bylo v ýeské republice uznáno pravomocné rozhodnutí orgánu tĜetího státu; nebo (iii) úþastníku Ĝízení,
vĤþi nČmuž má být rozhodnutí uznáno, byla postupem cizího orgánu odĖata možnost ĜádnČ se úþastnit
Ĝízení, zejména pokud nebyl ĜádnČ obeslán pro úþely zahájení Ĝízení; nebo (iv) uznání cizího rozhodnutí
by se pĜíþilo veĜejnému poĜádku ýeské republiky; nebo (v) není zaruþena vzájemnost uznávání
a výkonu rozhodnutí (vzájemnost se nevyžaduje, nesmČĜuje-li cizí rozhodnutí proti obþanu ýeské
republiky nebo þi právnické osobČ se sídlem v ýeské republice); nebo (vi) pĜíslušny cizí orgán
nepotvrdil, že rozhodnutí cizího orgánu nabylo právní moci; nebo (vii) rozhodnutí cizího orgánu nebylo
superlegalizováno þeským ministerstvem spravedlnosti nebo apostilováno v souladu s Úmluvou
o zrušení požadavku ovČĜování listin uzavĜenou dne 5. Ĝíjna 1966 v Haagu. Ministerstvo spravedlnosti
ýR mĤže po dohodČ s Ministerstvem zahraniþních vČcí ýR a jinými pĜíslušnými ministerstvy uþinit
prohlášení o vzájemnosti ze strany cizího státu. Takové prohlášení je pro soudy ýeské republiky a jiné
státní orgány závazné. Pokud toto prohlášení o vzájemnosti není vydáno vĤþi urþité zemi, neznamená to
automaticky, že vzájemnost neexistuje. Uznání vzájemnosti v takových pĜípadech bude záležet
na faktické situaci uznávání rozhodnutí orgánĤ ýeské republiky v dané zemi.
V souvislosti se vstupem ýeské republiky do Evropské unie je v ýeské republice pĜímo aplikovatelné
naĜízení Rady (ES) þ. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o pĜíslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v obþanských a obchodních vČcech. Na základČ tohoto naĜízení jsou soudní rozhodnutí
vydaná soudními orgány v þlenských státech EU v obþanských a obchodních vČcech vykonatelná
v ýeské republice.
Soudy ýeské republiky by však meritornČ nejednaly o žalobČ vznesené v ýeské republice na základČ
jakéhokoli porušení veĜejnoprávních pĜedpisĤ kteréhokoli státu kromČ ýeské republiky ze strany
Emitenta, zejména o jakékoli žalobČ pro porušení jakéhokoli zahraniþního zákona o cenných papírech.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Interní schválení Emise Emitentem

Vydání DluhopisĤ bylo schváleno rozhodnutím pĜedstavenstva dne 30. záĜí 2008.
23.2.

Schválení Prospektu a Emisních podmínek DluhopisĤ ýeskou národní bankou

Prospekt a Emisní podmínky DluhopisĤ obsažené v tomto Prospektu byly schváleny rozhodnutím
ýeské národní banky þ. j. 2008/14379/570 ke sp. zn.: Sp/2008/353/572 ze dne 29. 12. 2008, které
nabylo právní moci dne 29. 12. 2008.
23.3.

PĜijetí DluhopisĤ k obchodování na BCPP

Emitent požádal o pĜijetí DluhopisĤ k obchodu na oficiálním volném trhu BCPP. V pĜípadČ pĜijetí
DluhopisĤ k obchodu na oficiální volný trh BCPP, budou Dluhopisy kótovanými cennými papíry.
PĜedpokládá se, že burzovní výbor pro kotaci BCPP projedná a schválí podmíneþné pĜijetí DluhopisĤ
k obchodování na oficiálním volném trhu BCPP za pĜedpokladu splnČní urþitých podmínek, vþetnČ
schválení Prospektu ýeskou národní bankou a jeho uveĜejnČní v souladu s platnými právními pĜedpisy,
a to nejpozdČji do 9. 1. 2009.
23.4.

Právní pĜedpisy upravující vydání DluhopisĤ

Dluhopisy jsou vydávány na základČ Zákona o dluhopisech a Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
23.5.

Žádná negativní zmČna

V období od poslední auditované úþetní závČrky Emitenta sestavené ke dni 31. prosince 2007 do dne
vyhotovení tohoto Prospektu nedošlo k žádné podstatné negativní zmČnČ vyhlídek Emitenta.
Od data vyhotovení poslední auditované úþetní závČrky nicménČ došlo k zmČnám ve finanþní situaci
Emitenta, které by se daly hodnotit jako významné. Tyto zmČny jsou popsány v tomto Prospektu
v kapitole „Finanþní údaje o aktivech a závazcích, finanþní situaci a zisku a ztrátách Emitenta“.
23.6.

Soudní a rozhodþí Ĝízení

Emitent prohlašuje, že není a pĜedešlých 12-ti mČsících nebyl úþastníkem správního, soudního ani
rozhodþího Ĝízení, které by mohlo mít anebo mČlo vliv na jeho finanþní situaci nebo ziskovost.
Emitent rovnČž prohlašuje, že není a v pĜedešlých 12-ti mČsících nebyl úþastníkem žádných správních,
soudních ani rozhodþích Ĝízení, která by jednotlivČ þi v souvislosti s jinými právními Ĝízeními vedenými
proti osobám, které jsou souþástí holdingu (koncernu) ovládaného osobou Ing. Pavla Sehnala mohla
podstatným negativním zpĤsobem ovlivnit hospodáĜské pomČry a finanþní situaci Emitenta þi
propojených osob.
23.7.

UveĜejĖování informací

Skuteþnosti dĤležité pro uplatnČní práv VlastníkĤ dluhopisĤ budou uveĜejĖovány zpĤsobem
stanoveným v Emisních podmínkách DluhopisĤ. Dokumenty týkající se Emitenta jsou uveĜejnČny
zpĤsobem popsaným v tomto Prospektu v kapitole „ZveĜejnČné dokumenty“.
23.8.

Zájem fyzických a právnických osob zúþastnČných na nabídce DluhopisĤ

Na emisi a nabídce DluhopisĤ mají zájem vybraní investoĜi v rámci skupiny SPGroup, kterým mĤže být
nabídnuto k úpisu a koupi až 100% z celkového pĜedpokládaného objemu emise DluhopisĤ a kteĜí tyto
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Dluhopisy upíší a koupí. Emitent nemá k datu vyhotovení Prospektu smluvnČ zajištČn pevný upisovací
závazek jakéhokoli investora k úpisu Emise nebo její þásti. K datu vyhotovení Prospektu si Emitent
není vČdom, že by existoval jakýkoliv jiný zájem fyzických þi právnických osob zúþastnČné na emisi
DluhopisĤ, kromČ zájmu osob uvedených výše, který by byl podstatný pro tuto emisi DluhopisĤ.
23.9.

Datum Prospektu

Datum vyhotovení tohoto Prospektu je 19. prosince 2009.
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SEZNAM POUŽITÝCH DEFINIC

„Administrátor“ znamená spoleþnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, HvČzdova 1716/2b, PSý:
140 78, Iý: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2051;
„Burza cenných papírĤ Praha, a.s.“ nebo „BCPP“ nebo „Burza“ znamená burzu cenných papírĤ
s touto obchodní firmou se sídlem Praha 1, Rybná 14, Iý: 47115629;
„ýNB“ nebo „ýeská národní banka“ znamená právnickou osobu zĜízenou zákonem þ. 6/1993 Sb.,
o ýeské národní bance, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, resp. jakéhokoliv jejího právního nástupce;
„ýR“ znamená ýeskou republiku;
„Devizový zákon“ znamená zákon þ. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;
„Emitent“, resp.„emitent“ (tam kde to vyplývá z kontextu použití tohoto pojmu v tomto dokumentu)
GREENVALE a.s., sídlem Praha 1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00, Iý 273 93 411, zapsaná
v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10273;
„EUR“ þi „euro“ znamená jednotnou mČnu Evropské unie;
„IFRS“ znamená Mezinárodní standardy pro finanþní výkaznictví sestavené v souladu se standardy
a interpelacemi schválenými Radou pro mezinárodní standardy (International Accounting Standards
Board), v minulosti se nazývaly Mezinárodními úþetními standardy (IAS);
„Kþ“ znamená korunu þeskou, zákonnou mČnu ýeské republiky;
„Kotaþní agent“ znamená spoleþnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, HvČzdova 1716/2b, PSý:
140 78, Iý: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2051;
„mil.“ znamená milion;
„mld.“ znamená miliarda;
„NaĜízení“ NaĜízení Komise (ES) þ. 809/2004, kterým se provádí smČrnice Evropského parlamentu a
Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech a o jejich formát, uvádČní odkazĤ
a zveĜejĖování tČchto prospektĤ a zveĜejĖování reklam;
„Obchodní zákoník“ znamená zákon þ. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;
„Prospekt“, resp. „prospekt“ (tam kde to vyplývá z kontextu použití tohoto pojmu v tomto
dokumentu) znamená tento prospekt DluhopisĤ;
„Skupina SPGroup“ znamená spoleþnost SPGroup, a.s., jakoukoli entitu pĜímo nebo nepĜímo
kontrolovanou spoleþností SPGroup, a.s.;
„StĜedisko“ nebo „StĜedisko cenných papírĤ“ znamená StĜedisko cenných papírĤ se sídlem Praha 1,
Rybná 14, PSý: 110 05, resp. jakéhokoliv jeho právního nástupce nebo jinou osobu oprávnČnou nebo
povČĜenou vedením evidence zaknihovaných cenných papírĤ nebo její þásti v souladu s právními
pĜedpisy ýeské republiky;
„tis.“ znamená tisíc;
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„Vedoucí manažer“ znamená spoleþnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, HvČzdova 1716/2b,
PSý: 140 78, Iý: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2051;
„Zákon o cenných papírech“ znamená zákon þ. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ;
„Zákon o dluhopisech“ znamená zákon þ. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;
„Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“ nebo „ZPKT“ znamená zákon þ. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu; ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

94

GREENVALE a.s.

25.

Prospekt

FINANýNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI

Následující kapitola uvádí:
•

Výrok auditora k auditované nekonsolidované úþetní závČrce Emitenta vyhotovené dle
mezinárodních úþetních standardĤ IFRS za úþetní období konþící k 31. prosinci 2007.............. F-2

•

Auditovanou nekonsolidovanou úþetní závČrku Emitenta vyhotovenou dle mezinárodních
úþetních standardĤ IFRS za úþetní období konþící k 31. prosinci 2007 ...................................... F-6

•

Výrok auditora k auditované nekonsolidované úþetní závČrce Emitenta vyhotovené dle þeských
úþetních standardĤ za úþetní období konþící k 31. prosinci 2007.............................................. F-35

•

Auditovanou nekonsolidovanou úþetní závČrku Emitenta vyhotovenou dle þeských úþetních
standardĤ za úþetní období konþící k 31. prosinci 2007 ............................................................ F-39

•

Výrok auditora k auditované nekonsolidované úþetní závČrce Emitenta vyhotovené dle þeských
úþetních standardĤ za úþetní období konþící k 31. prosinci 2006.............................................. F-55

•

Auditovanou nekonsolidovanou úþetní závČrku Emitenta vyhotovenou dle þeských úþetních
standardĤ za úþetní období konþící k 31. prosinci 2006 ............................................................ F-59

•

Neauditované a nekonsolidované mezitímní finanþní údaje vyhotovené dle mezinárodních
úþetních standardĤ IFRS k 30. þervnu 2008 .............................................................................. F-78

•

Zprávu nezávislého auditora o ovČĜení prognózy vývoje finanþních ukazatelĤ na léta 2008 – 2013
spoleþnosti Greenvale a.s. .......................................................................................................... F-84

•

Stanovisko nezávislého auditora o ovČĜení metody ocenČní investice do nemovitostí provedené a
vykázané spoleþností GREENVALE a.s. ve finanþních výkazech spoleþnosti GREENVALE a.s.
k 30. 6. 2008............................................................................................................................... F-87
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Výrok auditora
k auditované nekonsolidované úþetní závČrce Emitenta
vyhotovené dle mezinárodních úþetních standardĤ IFRS
za úþetní období konþící k 31. prosinci 2007
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Úþetní závČrka Emitenta k 31. 12. 2007
vyhotovená dle mezinárodních standardĤ finanþního výkaznictví IFRS
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GREENVALE a.s.
Individuální úþetní závČrka sestavená v souladu s
Mezinárodními standardy úþetního výkaznictví

k 31. 12. 2007
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ZáĜí 2008

ROZVAHA GREENVALE a.s. k 31. prosinci 2007
AKTIVA

KomentáĜ

(v tisících Kþ)

31/12/2007

31/12/2006

Dlouhodobá aktiva
Pozemky, budovy a zaĜízení

5.1

1 067 369

356 019

5.2

2 581

306

1 069 950

356 325

Dlouhodobé pohledávky
Pohledávka z danČ z pĜíjmu
Dlouhodobá aktiva celkem
Krátkodobá aktiva
Krátkodobé pohledávky

5.2

72 542

21 938

Peníze a penČžní ekvivalenty

5.3

16 975

12 921

Ostatní krátkodobá aktiva

5.4

185

-

89 702

34 859

1 159 652

391 184

345 000

345 000

NerozdČlené zisky

-1 272

-117

Zisk za období

-9 689

-1 155

334 039

343 728

Krátkodobá aktiva celkem
Aktiva celkem
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
Vlastní kapitál
Základní kapitál

5.5

Vlastní kapitál celkem
Závazky
Dlouhodobé úvČry a pĤjþky

5.6

549 586

-

Krátkodobé závazky

5.7

276 027

47 456

825 613

47 456

1 159 652

391 184

Závazky celkem
Vlastní kapitál a závazky celkem
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY GREENVALE a.s. za rok konþící 31. prosince
2007 (v tisících Kþ)

KomentáĜ

Rok konþící
31/12/2007

Rok konþící
31/12/2006

Tržby z prodeje služeb

6.1

204

143

SpotĜeba materiálu a nákup služeb

6.1

2 880

1 826

Ztráta (zisk) z pĜecenČní investic do nemovitostí

6.1

-

-

Ostatní provozní náklady (výnosy)

6.1

2 049

21

-4 725

-1 704

Provozní výsledek hospodaĜení
Výnosové úroky

6.2

417

532

Nákladové úroky

6.2

7 517

227

Ostatní finanþní náklady (výnosy)

6.2

139

47

Finanþní výsledek hospodaĜení

-7 239

258

DaĖ ze zisku

-2 275

-291

Zisk za období

- 9 689

-1 155
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VÝKAZ O ZMċNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU GREENVALE a.s.
za rok konþící 31. prosince 2007 (v tisících Kþ)
Základní
kapitál
ZĤstatek k 1. lednu 2006

Navýšení základního kapitálu

NerozdČlené
zisky

2 000

-117

1 883

343 000
-117

117

-

-1 155

-1 155

-117

-1 155

343 728

-1 155

1 155

-

-9 689

-9 689

-9 689

334 039

Ztráta za období
345 000

VypoĜádání výsledku hospodaĜení
2006
Ztráta za období
ZĤstatek k 31. prosinci 2007

Celkem vlastní
kapitál

343 000

VypoĜádání výsledku hospodaĜení
2005
ZĤstatek k 31. prosinci 2006

Výsledek
hospodaĜení

345 000
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VÝKAZ PENċŽNÍCH TOKģ GREENVALE a.s.
za rok konþící 31. prosince 2007
(v tisících Kþ)
PENċŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ýINNOSTI
Zisk za období

Rok konþící
31/12/2007

Rok konþící
31/12/2006

-9 689

-1 555

-2 275

-291

7 100

-305

-4 864

-1 751

-3

89

Úpravy o nepenČžní položky a položky ovlivĖující jiné þinnosti cash flow:
DaĖový náklad uznaný ve výsledku hospodaĜení
Odpisy dlouhodobého majetku
Snížení hodnoty dlouhodobého majetku
Snížení (zpČtné navýšení) hodnoty obchodních a jiných pohledávek
Tvorba (rozpuštČní) rezerv
PĜíjmy z investic
Úrokové náklady a úrokové (výnosy)
Zisky (ztráty) z pĜecenČní
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku

Zisk z provozní þinnosti pĜed zmČnami pracovního kapitálu
Úpravy o pohyb v pracovním kapitálu:
Zvýšení (-) / snížení (+) pohledávek z obchodního styku
Zvýšení (-) / snížení (+) zásob
Snížení (+) / zvýšení (-) krátkodobých finanþních aktiv
Zvýšení (-) / snížení (+) ostatních aktiv
Zvýšení (+) / snížení (-) závazkĤ z obchodního styku
Zvýšení (+) / snížení (-) ostatních závazkĤ

-5 807

-21 404

253 692

-297 680

10 472

-12

208 490

-320 758

Splacení (-) / þerpání (+) krátkodobých bankovních úvČrĤ

PenČžní prostĜedky vytvoĜené z provozních operací

Zaplacené úroky

-273

Zaplacená daĖ ze zisku

ýisté penČžní prostĜedky z hlavní (provozní) þinnosti

208 217

-320 758

- 713 616

-51 402

2 267

7

436

1 138

-710 913

-50 257

PENċŽNÍ TOKY Z INVESTIýNÍ ýINNOSTI
Výdaj za nákup finanþních investic
PĜíjmy z prodeje finanþních investic
Ostatní pĜíjmy z finanþních investic
Výdaj za nákup hmotných a nehmotných investic
PĜíjem z prodeje hmotných a nehmotných investic
PĜijaté úhrady poskytnutých pĤjþek
PĜijaté úroky

ýisté penČžní prostĜedky z investiþní þinnosti
PENċŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ
Úhrada závazkĤ z finanþního leasingu

F-11

GREENVALE a.s.

Prospekt

PĜíjem z bankovních úvČrĤ a ostatních výpĤjþek

506 750

Úhrada bankovních úvČrĤ a ostatních výpĤjþek

50 000
-343 000

Úhrady ostatních dlouhodobých závazkĤ
ýerpání ostatních dlouhodobých závazkĤ
Zvýšení základního kapitálu

343 000

Poskytnutí dlouhodobých pohledávek
Vyplacené dividendy

ýisté penČžní prostĜedky užité ve financování
ýisté penČžní toky

Poþáteþní stav penČz a penČžních ekvivalentĤ

506 750

50 000

4 054

-321 015

12 921

333 936

16 975

12 921

Koneþný stav penČz a penČžních ekvivalentĤ
Dopady zmČn smČnných kurzĤ
Koneþný stav penČz a penČžních ekvivalentĤ
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KomentáĜe k úþetním výkazĤm
sestaveným za období konþící 31. prosince 2007
1. OBECNÉ INFORMACE
Obchodní firma:

GREENVALE a.s.

Sídlo:

Praha 1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00

Právní forma

akciová spoleþnost

Identifikaþní þíslo:

273 93 411

PĜedmČt þinnosti:

Pronájem nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor
bez poskytování jiných než základních služeb
zajišĢujících Ĝádný provoz nemovitostí, bytĤ a
nebytových prostor.
Správa a údržba nemovitostí.

Spoleþnost GREENVALE a.s. (dále jen „Greenvale“ nebo „Spoleþnost“) vznikla dnem 2. 11. 2005,
kdy byla zapsána do obchodního rejstĜíku vedeného MČstským soudem v Praze. Jediným
akcionáĜem Spoleþnosti je Ing. Pavel Sehnal, Praha 4, Braník, VavĜenova 1440/2, PSý:
142 00.
Podnikatelská þinnost spoleþnosti spoþívá v dostavbČ aquaparku v ýestlicích u Prahy pod názvem
„Aquapalace Praha“ a následném dlouhodobém pronajímání tohoto zábavního areálu vybranému
provozovateli, kterým je spoleþný podnik GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., kde má kromČ
vČtšinového vlastníka, tuzemské spoleþnosti SPGroup a.s., podíl leader nČmeckého trhu v oblasti
provozování mČstských aquaparkĤ a termálních lázní, spoleþnost GMF GmbH & Co KG.
Spoleþnost GMF GmbH & Co KG aktuálnČ provozuje pĜes dvacet vodních areálĤ a termálních
lázní po celém NČmecku.
Dalším podnikatelským projektem je výstavba þtyĜhvČzdiþkového hotelu „Aquapalace Hotel“ s
moderním konferenþním centrem až pro 650 osob pĜiléhajícího k aquaparku a jeho následném
dlouhodobém pronájmu spoleþnému podniku Redvale a.s. s majoritním vlastníkem spoleþností
SPGroup a.s. a podílem hotelové skupiny Vienna International. Vienna International byla založena
ve Vídni v roce 1989. Od zaþátku se spoleþnost zamČĜuje na management hotelĤ a rekreaþních
zaĜízení na základČ management kontraktĤ. Spoleþnost Vienna International provozuje pĜes 40
hotelĤ pĜedevším ve stĜední a východní EvropČ, zejména v Rakousku, ýeské republice, Polsku,
Chorvatsku, Švýcarsku, Slovensku, Francii, NČmecku, Rumunsku a Rusku.
Aquapark byl dostavČn a uveden do provozu v kvČtnu roku 2008, zahájení provozu hotelu je
plánováno na prosinec roku 2008.

2. PěIJETÍ NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH STANDARDģ
Standardy a interpretace úþinné v bČžném období
Pro bČžný rok 2007 aplikovala Spoleþnost všechny nové a novelizované standardy (IFRS/IAS)
a interpretace (IFRIC/SIC) pĜijaté Radou pro Mezinárodní úþetní standardy (IASB) a Výborem
pro interpretace mezinárodního úþetního výkaznictví (IFRIC), které se vztahují k þinnostem
Spoleþnosti a jsou úþinné pro úþetní období zaþínající 1. ledna 2007 a dĜíve. PĜijetí tČchto nových
standardĤ a interpretací nevedlo k významným zmČnám v úþetních pravidlech Spoleþnosti a
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významnČ neovlivĖuje finanþní situaci a výkonnost Spoleþnosti za bČžné období ve srovnání
s obdobím pĜedchozím.
Standardy a interpretace již vydané, ale dosud Spoleþností nepĜijaté
K datu schválení této úþetní závČrky byly následující standardy a interpretace již vydány, ale nebyly
prozatím Spoleþností pĜijaty a pro tuto úþetní závČrku jsou tedy dosud neúþinné:


IAS 1 Sestavování a zveĜejnČní úþetní závČrky (novelizace) (úþinný pro roþní úþetní období
s poþátkem 1. ledna 2009 nebo pozdČji). IAS 1 novČ pĜedstavuje výkaz souhrnného výsledku
jako výkaz všech uznaných výnosĤ a nákladĤ, který zahrnuje i výkaz zisku a ztráty. Naopak
výkaz zmČn vlastního kapitálu je použit pouze pro prezentaci transakcí s vlastníky v rámci
jejich postavení vlastníkĤ. Greenvale pĜijme novelizovanou verzi IAS 1 od 1. ledna 2009,
pĜiþemž její pĜijetí nepovede k významným zmČnám v používaných úþetních pravidlech.
ZmČny však nastanou v prezentaci ziskĤ a ztrát, které jsou v souþasné dobČ souþástí jak
výsledovky, tak výkazu zmČn vlastního kapitálu. NovČ budou prezentovány pouze ve výkazu
souhrnného výsledku.



IAS 23 VýpĤjþní náklady (novelizace) (úþinný pro roþní úþetní období s poþátkem 1. ledna
2009 nebo pozdČji). Novelizace IAS 23 odstraĖuje volbu mezi okamžitým uznáním výpĤjþních
nákladĤ pĜímo pĜiĜaditelných poĜízení, výstavbČ þi výrobČ zpĤsobilých aktiv jako nákladĤ
snižujících výsledek hospodaĜení a jejich aktivace do poĜizovací ceny uvedených aktiv. Úþetní
jednotka musí podle novelizace aktivovat výpĤjþní náklady povinnČ jako souþást poĜizovací
ceny zpĤsobilého aktiva, kterým jsou položky, jejichž poĜízení, výstavba þi výroba (období
pĜed poþátkem vlastního užívání nebo prodeje) pĜedstavuje delší þasový úsek. Greenvale pĜijme
novelizovanou verzi IAS 23 od 1. ledna 2009, pĜiþemž vedení Spoleþnosti není schopno
aktuálnČ zhodnotit potenciální dopady na budoucí finanþní pozici a výkonnost, neboĢ
novelizovaná pravidla se budou aplikovat prospektivnČ na všechny položky dlouhodobých
aktiv, jenž budou splĖovat podmínky tzv. uznatelných aktiv, novČ poĜizované od 1. ledna 2009.



IAS 27 Konsolidovaná a individuální úþetní závČrka (novelizace) (úþinný pro roþní úþetní
období s poþátkem 1. þervence 2009 nebo pozdČji). Novelizace IAS 27 souvisí s pĜijetím
novelizace IFRS 3. IAS 27 specifikuje okolnosti, za kterých musí úþetní jednotka konsolidovat
úþetní závČrky jiných jednotek, novČ pĜináší úþetní pravidla pro zachycení zmČn ve
vlastnických podílech v dceĜiných podnicích a úþetní pravidla pro zachycení ztráty ovládání
v dceĜiném podniku. Novelizace také rozšíĜila požadavky na informace, které musí být
zveĜejnČny v úþetní závČrce a které v dĤsledku umožní posoudit uživatelĤm vztah mezi
vykazující jednotkou a jejími dceĜinými podniky. Vedení Spoleþnosti neoþekává významné
dopady na v souþasné dobČ prezentovanou finanþní pozici a výkonnost.



IFRS 2 Úhrady vázané na akcie (novelizace) (úþinný pro roþní úþetní období s poþátkem
1. ledna 2009 nebo pozdČji). PĜijatá novelizace IFRS 2 se týká dvou oblastí: (i) vyjasĖuje,
které rozhodné podmínky jsou služebními a výkonnostními podmínkami; (ii) specifikuje,
která zrušení, bez ohledu na to, zdali jsou vyvolána podnikem nebo protistranou, by mČla být
zachycena v úþetnictví stejnČ. Greenvale v souþasné dobČ nerealizuje žádné transakce spadající
do rozsahu IFRS 2, a proto její vedení neoþekává žádné dopady, spojené s pĜijetím této
novelizace, na finanþní pozici a výkonnost a informace dosud zveĜejĖované v úþetní závČrce.



IFRS 3 Podnikové kombinace (novelizace) (úþinný pro roþní úþetní období s poþátkem 1.
þervence 2009 nebo pozdČji). IFRS 3 (i) obsahuje úþetní pravidla, podle nichž nabyvatel
v podnikové kombinaci uzná ve své úþetní závČrce identifikovatelná nakoupená aktiva,
pĜevzaté závazky a nekontrolní podíl, uzná a ocení goodwill nebo zisk z výhodné koupČ, a (ii)
stanoví informace, které musí být zveĜejnČny uživatelĤm úþetní závČrky k posouzení finanþních
dopadĤ podnikové kombinace. Greenvale oþekává pĜijetí novelizované verze IFRS 3 k 1. lednu
2010, pĜiþemž vedení Spoleþnosti není schopno aktuálnČ zhodnotit potenciální dopady na
budoucí finanþní pozici a výkonnost, neboĢ novelizovaná pravidla se budou aplikovat
prospektivnČ na všechny podnikové kombinace, které budou pĜípadnČ uskuteþnČny po datu
pĜijetí novelizace Spoleþností.
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IFRS 8 Provozní segmenty (úþinný pro roþní úþetní období s poþátkem 1. ledna 2009 nebo
pozdČji). IFRS 8 nahrazuje IAS 14 Segmenty a novČ požaduje, aby úþetní jednotka pĜijala pro
vykazování informací o segmentech (interních þástí vykazující jednotky) tzv. „manažerský
pĜístup“. Informace mají být vykazovány zpĤsobem, který vedení bČžnČ používá pro interní
Ĝízení a finanþní hodnocení definovaných segmentĤ, pĜiþemž tyto informace se mohou lišit od
informací používaných pro sestavení výsledovky a rozvahy. IFRS 8 proto požaduje (i) zveĜejnit
jasné vymezení základny, která je použita pro pĜípravu informací dle segmentĤ, a (ii) zpracovat
a zveĜejnit sesouhlasení þástek za segmenty na þástky uznané ve výsledovce a rozvaze.
Greenvale pĜijme nový standard od 1. ledna 2009, pĜiþemž vedení Spoleþnosti nepĜedpokládá
žádná dopad do její finanþní pozice vzhledem k tomu, že její þinnost aktuálnČ není þlenitá ani
odvČtvovČ ani regionálnČ.



IFRIC 11 IFRS 2: Úhrady vázané na akcie a úhrady akciemi ve skupinČ (úþinná pro roþní
úþetní období s poþátkem 1. bĜezna 2007 nebo pozdČji). IFRIC 11 požaduje, aby smlouvy o
úhradách vázaných na akcie, ve kterých podnik získává zboží nebo služby jako protihodnotu za
své vlastní kapitálové nástroje, byly zachyceny jako transakce s úhradou vázanou na akcie
vypoĜádané kapitálovými nástroji bez ohledu na to, jak jsou potĜebné kapitálové nástroje
podnikem získány. IFRIC 11 dále poskytuje pravidla, jak zachytit v úþetních závČrkách
smlouvy o úhradách vázaných na akcie, v nichž poskytovatel zboží þi služeb získává kapitálové
nástroje mateĜského podniku, zdali mají být tyto smlouvy uznány jako transakce s úhradou
vázanou na akcie vypoĜádané v hotovosti nebo kapitálovými nástroji. Greenvale v souþasné
dobČ nerealizuje žádné transakce spadající do rozsahu IFRS 2, a proto její vedení neoþekává
žádné dopady, spojené s pĜijetím této interpretace, na finanþní pozici a výkonnost a informace
dosud zveĜejĖované v úþetní závČrce.



IFRIC 12 Koncesní smlouvy na poskytování služeb (úþinná pro roþní úþetní období s poþátkem
1. ledna 2008 nebo pozdČji). IFRIC 12 se vztahuje na koncesní smlouvy, v rámci nichž vláda
nebo jiný subjekt veĜejného sektoru uzavírá se soukromým subjektem kontrakt týkající se
dodávky veĜejných služeb – napĜ. provozování silnice, letištČ, vČznice, dodávka energie a vody.
Ovládání souvisejících aktiv pĜitom zĤstává veĜejnému subjektu, ale soukromý provozovatel je
odpovČdný za výstavbu a dále za provozování a udržování veĜejné infrastruktury. IFRIC 12
dále vyjasĖuje, jak by mČl soukromý provozovatel aplikovat souþasná pravidla IFRS pĜi
úþtování závazkĤ a práv, jež mu z transakce vyplývají. Greenvale v souþasné dobČ neposkytuje
žádné veĜejné služby na základČ koncesních smluv spadajících do rozsahu IFRIC 12,
interpretace je tak aktuálnČ pro Spoleþnost a její þinnosti irelevantní.



IFRIC 13 VČrnostní zákaznické programy (úþinná pro roþní úþetní období s poþátkem 1.
þervence 2008 nebo pozdČji). IFRIC 13 poskytuje novČ úþetní pravidla, jak zachytit vČrnostní
programy, které využívají podniky jako motivaþní prvky vĤþi svým zákazníkĤm pĜi prodeji
zboží a poskytování služeb. IFRIC 13 uvažuje motivaþní program jako systém, v nČmž podnik
poskytne zákazníkovi, pokud u nČj nakoupí zboží nebo služby, v urþité formČ vČrnostní body,
za které následnČ zákazník získá další zboží nebo služby zdarma þi za sníženou cenu. IFRIC 13
požaduje, aby podnik uznal poskytnuté vČrnostní body jako samostatnČ identifikovatelnou þást
prodejní transakce, v níž byly body zákazníkovi poskytnuty. Reálná hodnota obdržené
þi požadované protihodnoty musí být v tomto ohledu pĜi poþáteþním prodeji alokována mezi
poskytnuté body a zbývající složky prodejní transakce. Greenvale pĜijme interpretaci
od 1. ledna 2009, pĜiþemž vedení Spoleþnosti aktuálnČ neoþekává významné dopady na
budoucí finanþní pozici a výkonnost.



IFRIC 14 IAS 19 – Limit u aktiv z definovaných požitkĤ, minimální požadavky na financování
a jejich vzájemné souvislosti (úþinná pro roþní úþetní období s poþátkem 1. ledna 2008 nebo
pozdČji). IFRIC 14 obsahuje dodateþné vysvČtlení, jak aplikovat specifické požadavky IAS 19
týkající se plánĤ definovaných požitkĤ. Greenvale takový penzijní plán nevykazuje, a proto
pĜijetí interpretace souþasnou prezentaci úþetních informací nijak neovlivní.



IFRIC 15 Smlouvy o výstavbČ nemovitostí (úþinná pro roþní úþetní období s poþátkem 1. ledna
2009 nebo pozdČji). IFRIC 15 poskytuje podrobnČjší návod, které výnosy je tĜeba zahrnout do
rámce IAS 11 Stavební smlouvy a které do rámce IAS 18 Výnosy a zabývá se tím, kdy lze
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vykázat výnosy ze stavebních smluv pĜi výstavbČ nemovitostí. Interpretace klade zvýšený dĤraz
na oddČlení veškerých doplĖkových služeb a dodávek, které jsou v souvislosti se stavební
smlouvou poskytovány a jejich vykazování v souladu s IAS 18 a to i v pĜípadČ, že jsou souþástí
jednoho spoleþného smluvního ujednání. Spoleþnost aktuálnČ neprovádí operace spadají do
rámce IAS 11 a management tak neoþekává žádné dopady pĜijetí interpretace na její úþetní
závČrku.


IFRIC 16 ZajištČní þisté investice do zahraniþní aktivity (úþinná pro roþní úþetní období
s poþátkem 1. Ĝíjna 2008 nebo pozdČji). IFRIC 16 poskytuje návod, jak urþit, zda zajišĢovací
nástroj zajišĢující þistou investici do zahraniþní aktivity mĤže být pĜedmČtem zajišĢovacího
úþetnictví a dále návod, jak rozpoznat, které související zisky a ztráty mají být pĜeklasifikovány
z vlastního kapitálu do výsledku hospodaĜení. Greenvale nemá žádné zahraniþní aktivity a
pĜijetí interpretace tak nebude mít na její finanþní pozici žádný vliv.

Standardy a interpretace (ne-)pĜijaté k použití v Evropské unii (EU)
Vzhledem k východiskĤm sestavení této úþetní závČrky, které jsou blíže uvedeny v poznámce þ. 4,
jsou informace požadované IAS 8 doplnČny ještČ o následující informace popisující stav
schválených a neschválených standardĤ a interpretací pro použití v Evropské unii.
K datu schválení této úþetní závČrky byly následující standardy a interpretace schváleny Evropskou
komisí pro užití v EU:


IFRS 8 Provozní segmenty (schválen v listopadu 2007)



IFRIC 11 IFRS 2: Úhrady vázané na akcie a úhrady akciemi ve skupinČ (schválen v þervnu
2007)

K datu schválení této úþetní závČrky nebyly dosud následující standardy a interpretace schváleny
Evropskou komisí pro užití v EU:


IAS 1 Sestavování a zveĜejnČní úþetní závČrky (novelizace)



IAS 23 VýpĤjþní náklady (novelizace)



IFRS 3 Podnikové kombinace (novelizace)



IFRS 2 Úhrady vázané na akcie (novelizace)



IAS 27 Konsolidovaná a individuální úþetní závČrka (novelizace)



IFRIC 12 Koncesní smlouvy na poskytování služeb



IFRIC 13 VČrnostní zákaznické programy



IFRIC 14 IAS 19 – Limit u aktiv z definovaných požitkĤ, minimální požadavky na financování
a jejich vzájemné souvislosti
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3. POROVNÁNÍ S PěEDCHOZÍM ÚýETNÍM SYSTÉMEM
V souladu s požadavky standardu IFRS 1 První pĜijetí Mezinárodních standardĤ úþetního
výkaznictví Greenvale vykazuje následující sesouhlasení:

Sesouhlasení vlastního kapitálu k datu pĜechodu na IFRS (1. 1. 2006)
Vlastní kapitál dle þeských úþetních pĜedpisĤ
ZĜizovacích náklady

1 983
-113

Odložená daĖ

15

Úpravy celkem

-98

Vlastní kapitál dle IFRS

1 885

Sesouhlasení vlastního kapitálu k 31. 12. 2007
Vlastní kapitál dle þeských úþetních pĜedpisĤ
ZĜizovacích náklady

331 526
-68

Odložená daĖ

2 581

Úpravy celkem

2 513

Vlastní kapitál dle IFRS

334 039

Sesouhlasení výsledku hospodaĜení za rok 2007
Výsledek hospodaĜení dle þeských úþetních pĜedpisĤ
Odpis zĜizovacích nákladĤ

-11 967
23

Odložená daĖ

2 275

Úpravy celkem

2 298

Výsledek hospodaĜení dle IFRS

-9 689

4. PODSTATNÁ ÚýETNÍ PRAVIDLA
Prohlášení o shodČ a východiska sestavení
Spoleþnost sestavila tuto úþetní závČrku poprvé v souladu s Mezinárodními standardy úþetního
výkaznictví ve znČní pĜijatém Evropskou unií. Tato úþetní závČrka byla sestavena jako individuální
bez použití konsolidaþních postupĤ.
Úþetní závČrka je sestavena na bázi historického ocenČní a na pĜedpokladu pokraþujícího podniku,
pokud není stanoveno jinak. Základní úþetní pravidla jsou pĜiblížena dále.

Použití odhadĤ
Sestavení úþetních výkazĤ a souvisejících komentáĜĤ v souladu s úþetními zásadami IFRS
vyžaduje, aby vedení Spoleþnosti uskuteþnilo odhady a pĜedpoklady, které ovlivĖují hodnoty
vykazované v úþetních výkazech a souvisejících komentáĜích. Odhady se týkají zejména úþtování
opravných položek k zásobám, opravných položek k pochybným pohledávkám, odpisĤ hmotných a
nehmotných aktiv, stanovení reálných hodnot, þasového rozlišení, snížení hodnoty aktiv, kalkulace
daní a podmínČných aktiv a závazkĤ. Aþkoli jsou odhady ze strany vedení založeny na co nejlepším
povČdomí o souþasných událostech a aktivitách, skuteþné výsledky se mohou nakonec od tČchto
odhadĤ lišit.
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Rozlišení krátkodobých a dlouhodobých položek
Na základČ povahy svých þinností stanoví Greenvale prezentaci krátkodobých a dlouhodobých
aktiv a krátkodobých a dlouhodobých závazkĤ jako oddČlených položek pĜímo v rozvaze. Položky
aktiv a závazkĤ jsou vykazovány v uspoĜádání odpovídajícím jejich likviditČ.
Krátkodobá aktiva zahrnují peníze, penČžní ekvivalenty a jiná aktiva, u nichž se pĜedpokládá, že
budou realizována do dvanácti mČsícĤ od rozvahového dne. Ostatní aktiva jsou klasifikována jako
dlouhodobá aktiva. Závazky jsou vykazovány jako krátkodobé závazky, pokud jsou splatné
v prĤbČhu dvanácti mČsícĤ od rozvahového dne. Všechny ostatní závazky jsou klasifikovány jako
dlouhodobé závazky.

Cizí mČny
Úþetní závČrka je prezentována v mČnČ ýeské republiky (Kþ), primárního ekonomickém prostĜedí,
ve kterém Greenvale pĤsobí (její funkþní mČna). Transakce v mČnách jiných než je funkþní mČna
Spoleþnosti (cizí mČny) jsou zachyceny smČnným kurzem platným k datu pĜíslušné transakce.
Ke každému rozvahovému dni jsou penČžní aktiva a závazky, které jsou vedeny v cizích mČnách,
pĜepoþteny smČnným kurzem platným k rozvahovému dni. Položky nepenČžních aktiv a závazkĤ
vykazované v reálné hodnotČ, které jsou vedeny v cizích mČnách, jsou pĜepoþteny smČnným
kurzem platným k datu, ke kterému se stanoví reálná hodnota. NepenČžní položky, které jsou
ocenČny v cizí mČnČ na bázi historických cen, nejsou pĜeceĖovány.
Kurzové rozdíly vznikající pĜi vypoĜádání penČžních položek a pĜi pĜecenČní penČžních položek
jsou zahrnuty do zisku nebo ztráty za období, ve kterém vznikly. Kurzové rozdíly vznikající pĜi
pĜecenČní nepenČžních položek oceĖovaných v reálné hodnotČ jsou zahrnuty do zisku nebo ztráty
za období, ve kterém vznikly, s výjimkou kurzových rozdílĤ vznikajících u nepenČžních aktiv a
závazkĤ, jejichž zmČna reálné hodnoty je vykázána pĜímo ve vlastním kapitálu. U tČchto
nepenČžních položek je kurzový rozdíl v podobČ zisku nebo ztráty také vykázán pĜímo ve vlastním
kapitálu.

Pozemky, budovy a zaĜízení
Pozemky, budovy a zaĜízení jsou pĜi poĜízení oceĖovány v poĜizovací cenČ, která zahrnuje kupní
cenu a všechny pĜímo pĜiĜaditelné náklady vynaložené v souvislosti s uvedením aktiva do stavu pro
jeho zamýšlené užití.
K datu úþetní závČrky jsou pozemky, budovy a zaĜízení ocenČny v poĜizovací cenČ snížené o
amortizaci vyjádĜenou prostĜednictvím oprávek a o nakumulované ztráty ze snížení hodnoty
vyjádĜené prostĜednictvím opravných položek. K 31. prosinci 2007 a 2006 nevykazuje Greenvale
žádné oprávky, neboĢ do užívání nejsou doposud zaĜazeny žádné budovy ani zaĜízení. Spoleþnost
nevykazuje ani žádné nakumulované ztráty ze snížení hodnoty.
Majetek ve fázi poĜízení a poskytnuté zálohy je ocenČn v poĜizovací cenČ snížené o ztráty
ze snížení hodnoty. V souladu s úþetní politikou Spoleþnosti nejsou výpĤjþní náklady do poĜizovací
ceny zpĤsobilých aktiv zahrnuty.
Pro potĜeby vykázání zahrnují pozemky budovy a zaĜízení také zálohy zaplacené na poĜízení
hmotných investic.

Investice do nemovitostí
Investicemi do nemovitostí se rozumí nemovitosti (pozemky nebo budovy þi þásti budov), které
jsou drženy za úþelem dosažení pĜíjmu z nájemného a/nebo jejich kapitálového zhodnocení.
K 31. prosinci 2007 Greenvale neidentifikuje žádné investice do nemovitostí. V kvČtnu roku 2008
byl uveden do provozu Spoleþností budovaný aquapark v ýestlicích a byl spolu se souvisejícím
pozemkem zaĜazen do této kategorie dlouhodobých aktiv.

VýpĤjþní náklady
Veškeré výpĤjþní náklady jsou v souladu se základním Ĝešením dle IAS 23 uznány ve výsledku
hospodaĜení v období, ve kterém vznikly.
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Novelizovaný standard IAS 23 nebyl Spoleþností dosud pĜijat – viz.kapitola 2.

Snížení hodnoty hmotných a nehmotných aktiv s výjimkou
goodwillu
Ke každému rozvahovému dni Spoleþnost reviduje úþetní hodnoty svých hmotných a nehmotných
aktiv s cílem urþit, zdali neexistuje u tČchto aktiv náznak ztráty ze snížení hodnoty. Pokud takový
náznak existuje, je odhadnuta zpČtnČ získatelná þástka aktiva s cílem stanovit rozsah pĜípadné ztráty
ze snížení hodnoty. Pokud není možné odhadnout zpČtnČ získatelnou þástku individuálního aktiva,
odhaduje Spoleþnost zpČtnČ získatelnou þástku penČzotvorné jednotky, ke které aktivum náleží.
Existuje-li rozumná a konzistentní báze alokace, jsou celopodniková aktiva alokována na
individuální penČzotvorné jednotky nebo v opaþném pĜípadČ jsou alokována na nejmenší skupinu
penČzotvorných jednotek, u nichž lze identifikovat rozumnou a konzistentní alokaþní bázi.
Nehmotná aktiva s neurþitelnou dobou použitelnosti jsou testována na snížení hodnoty roþnČ a dále
kdykoliv, kdy existuje náznak možného snížení hodnoty takového aktiva.
ZpČtnČ získatelná þástka je vyšší z reálné hodnoty snížené o náklady na uskuteþnČní prodeje a
hodnoty z užívání. PĜi urþování hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí penČžní toky
diskontovány na jejich souþasnou hodnotu s použitím diskontní míry pĜed zdanČním, která
reflektuje souþasné tržní ocenČní þasové hodnoty penČz a rizik specifických pro dané aktivum,
jehož odhady budoucích penČžní tokĤ nebyly upraveny.
Pokud je zpČtnČ získatelná þástka aktiva (nebo penČzotvorné jednotky) odhadnuta ve výši, která je
nižší než jeho úþetní hodnota, je úþetní hodnota aktiva (penČzotvorné jednotky) snížena na její
zpČtnČ získatelnou þástku. Ztráta ze snížení hodnoty je uznána jako náklad okamžitČ, s výjimkou
pĜípadu, kdy je pĜíslušné aktivum úþtováno v pĜecenČné þástce a ztráta ze snížení hodnoty je
považována za snížení pĜecenČní.
Je-li ztráta ze snížení hodnoty následnČ rušena, je úþetní hodnota aktiva (penČzotvorné jednotky)
navýšena na upravený odhad zpČtnČ získatelné þástky, pĜiþemž toto zvýšení úþetní hodnoty nesmí
pĜevýšit úþetní hodnotu, která by byla stanovena, pokud by ztráta ze snížení hodnoty aktiva
(penČzotvorné jednotky) nebyla uznána v pĜedchozích letech. Zrušení ztráty ze snížení hodnoty je
uznáno jako výnos okamžitČ, ledaže je pĜíslušné aktivum úþtováno v pĜecenČné þástce a zrušení
ztráty ze snížení hodnoty je považováno za zvýšení pĜecenČní.

Finanþní nástroje
Finanþní aktiva a finanþní závazky jsou uznány v rozvaze Spoleþnosti v okamžiku, kdy se
Spoleþnosti stane úþastníkem smluvních podmínek finanþního nástroje.

Metoda efektivní úrokové míry
Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpoþtu zĤstatkové hodnoty finanþního aktiva (závazku)
a alokace úrokových výnosĤ (nákladĤ) v prĤbČhu odpovídajícího období. Efektivní úroková míra je
úroková míra, která pĜesnČ diskontuje odhadované budoucí penČžní pĜíjmy (platby) po oþekávanou
dobu trvání finanþního aktiva (závazku) nebo pĜípadnČ po dobu kratší.
Úrokové výnosy (náklady) jsou uznány na bázi efektivní úrokové míry u dlužných nástrojĤ
s výjimkou finanþních aktiv klasifikovaných jako nástroje oceĖované v reálné hodnotČ
s pĜecenČním do výsledku hospodaĜení.
1. Finanþní aktiva
Finanþní aktiva jsou pĜi nákupu a prodeji pĜi kontraktech s vypoĜádáním obvyklým na relevantním
trhu úþtována metodou data obchodu a jsou pĜi poĜízení ocenČna v reálných hodnotách snížených
o transakþní náklady s výjimkou finanþních aktiv oceĖovaných v reálných hodnotách s dopadem
pĜecenČní do výsledku hospodaĜení, která jsou oceĖována v reálných hodnotách.
Finanþní aktiva jsou klasifikována do následujících kategorií: (i) finanþní aktiva v reálné hodnotČ
s pĜecenČním do výsledku hospodaĜení, (ii) investice držené do splatnosti, (iii) realizovatelná
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finanþní aktiva a (iv) pĤjþky a pohledávky. Klasifikace finanþních aktiv odpovídá podstatČ a úþelu
finanþních aktiv a je stanovena vždy k jejich poþáteþnímu zachycení.
Z výše uvedených kategorií k 31. prosinci 2007 a 2006 Spoleþnost vykazuje pouze finanþní aktiva
klasifikovaná jako pĤjþky a pohledávky.

PĤjþky a pohledávky
Obchodní pohledávky, poskytnuté pĤjþky a ostatní pohledávky s pevnČ stanovenými nebo
urþitelnými platbami, které nejsou obchodovány na aktivním trhu jsou klasifikovány jako „PĤjþky a
pohledávky“. Položky v této kategorii finanþních aktiv jsou oceĖovány v zĤstatkové hodnotČ s
použitím metody efektivní úrokové míry upravené o ztrátu ze snížení hodnoty (viz.poznámka dále
„Snížení hodnoty finanþních aktiv“).
Kalkulace výnosových úrokĤ vyplývá z aplikace metody efektivní úrokové míry s výjimkou
krátkodobých pohledávek, u nichž pĜípadné uznání úroku dosahuje nevýznamných hodnot.

Snížení hodnoty pĤjþek a pohledávek
PĤjþky a pohledávky jsou ke každému rozvahovému dni testovány na pĜípadné snížení hodnoty.
Ke snížení jejich hodnoty dochází v okamžiku, kdy je identifikován objektivní dĤkaz, že v dĤsledku
jedné nebo více událostí, které nastaly po poþáteþním uznání pĤjþky þi pohledávky, došlo
k ovlivnČní odhadovaného budoucího penČžního toku plynoucího do Spoleþnosti. U tČchto
finanþních aktiv vykazovaných v zĤstatkové hodnotČ je þástka snížení hodnoty stanovena jako
rozdíl mezi úþetní hodnotou aktiva a souþasnou hodnotou odhadovaných budoucích penČžních tokĤ
diskontovaných efektivní úrokovou mírou stanovenou pĜi prvotním uznání aktiva.
Úþetní hodnota pĤjþek je snížena z titulu vypoþtené ztráty ze snížení hodnoty pĜímo. U obchodních
pohledávek dochází ke snížení prostĜednictvím úþtu opravných položek. Pokud dojde k identifikaci
urþité pohledávky jako nesplatitelné, je její úþetní hodnota plnČ odepsána proti vytvoĜené hodnotČ
opravných položek. ZmČny v úþetní hodnotČ opravných položek jsou uznány ve výsledku
hospodaĜení.
Pokud je v následném období identifikováno snížení þástky ztráty ze snížení hodnoty a toto snížení
lze objektivnČ pĜiĜadit události vzniklé po uznání ztráty ze snížení hodnoty, je pĤvodnČ zachycená
ztráta ze snížení hodnoty zrušena s dopadem na výsledek hospodaĜení. Ztrátu ze snížení hodnoty lze
pĜitom zrušit maximálnČ v rozsahu, který nezpĤsobí nárĤst úþetní hodnoty finanþního aktiva k datu
zrušení ztráty nad zĤstatkovou hodnotu, která by byla prezentována, pokud by nebyla uznána ztráta
ze snížení hodnoty.
2. Finanþní závazky
Finanþní závazky jsou klasifikovány buć jako (i) finanþní závazky oceĖované v reálných
hodnotách s pĜecenČním do výsledku hospodaĜení nebo (ii) ostatní finanþní závazky. Klasifikace
finanþních závazkĤ je stanovena vždy k jejich poþáteþnímu zachycení.
Z tČchto dvou kategorií jsou v rozvaze Spoleþnosti k 31. prosinci 2007 a 2006 uznány pouze ostatní
finanþní závazky.

Ostatní finanþní závazky
Ostatní finanþní závazky zahrnující pĤjþky a obchodní závazky, jsou pĜi prvotním uznání ocenČny
v reálné hodnotČ upravené o vedlejší transakþní náklady, které jsou pĜímo pĜiĜaditelné vzniku
finanþního závazku. Následné ocenČní je založeno na zĤstatkové hodnotČ s použitím metody
efektivní úrokové míry, kdy vyplývající úrokový náklad je uznán na bázi efektivního úroku.

ěízení finanþních rizik
Finanþní rizika, která v souþasné dobČ ovlivĖují finanþní situaci a výkonnost Spoleþnosti, vyplývají
pĜedevším z existence závazkĤ z titulu dlouhodobých korporátních úvČrĤ a pĤjþek. V letech 2005
až 2006 Spoleþnost odkoupila rozestavČný areál aquaparku v ýestlicích u Prahy a jeho dostavbu
spolu s výstavbou hotelu na pĜilehlém pozemku financuje z tohoto pĜijatého úvČru. ÚvČr byla
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poskytnut v roce 2007 v objemu 800 mil. CZK (þerpáno 546,75 mil. Kþ), má splatnost
ke 30. 11. 2011 a je úroþen pevnou úrokovou sazbou ve výši 5 % p.a.
V roce 2007 a v roce 2006 Spoleþnost nevyužívala v oblasti Ĝízení rizik žádné finanþní deriváty.
ěízení rizika likvidity
ěízení rizika likvidity spoþívá v udržování dostateþného objemu penČz a penČžních ekvivalentĤ,
v udržování schopnosti financování prostĜednictvím vhodné kombinace krátkodobých
a dlouhodobých cizích zdrojĤ a ve schopnosti uzavírat likvidní pozice. Spoleþnost udržuje pružnost
ve financování pĜimČĜenČ k dynamice svých obchodních aktivit zejména þerpáním úvČrĤ a pĤjþek
od spĜíznČných osob a udržuje potĜebnou likviditu využíváním krátkodobých finanþních
instrumentĤ, zejména krátkodobých termínovaných vkladĤ a depozitních smČnek.
Riziko likvidity pro Spoleþnost vyplývá zejména z povinnosti splácet úroky z úvČrĤ a pĤjþek a
plateb stavebním dodavatelĤm realizujícím nemovitostní projekty spoleþnosti. Riziko likvidity není
významným zpĤsobem ovlivnČno existencí úvČrového rizika, neboĢ spoleþnost nemá významné
dlouhodobé pohledávky.
PĜedpokládaná rezerva v likvidní pozici je k 31. prosinci 2007 následující (v tis. Kþ):
2008

2009-2013

16 976

1 572

Provozní þinnost

-222 686

914 756

Investiþní þinnost

-943 132

60 600

Financování (vþ. úvČrĤ a pĤjþek)

150 414

0

PĜíjmy a výdaje z emise obligací

1 000 000

-750 000

1 572

226 928

Poþáteþní zĤstatek období

Koneþný zĤstatek

Následující tabulky poskytují detailní pĜehled zbytkové splatnosti nederivátových finanþních
závazkĤ Spoleþnosti. Tabulky byly sestaveny na základČ nediskontovaných penČžních tokĤ z
finanþních závazkĤ a na základČ nejdĜívČjšího data, ke kterému mĤže nastat Spoleþnosti povinnost
tyto závazky hradit. Tabulka obsahuje jak platby jistiny, tak i platby úrokĤ.
K 31. prosinci 2007
Obchodní a jiné neúroþené závazky
Dlouhodobé úvČry a pĤjþky

K 31. prosinci 2006
Obchodní a jiné neúroþené závazky
Dlouhodobé úvČry a pĤjþky

Do 1 roku

1 – 2 roky

2 – 5 let

Nad 5 let

276 027

-

-

-

-

-

549 586

-

276 027

-

549 586

-

Do 1 roku

1 – 2 roky

2 – 5 let

Nad 5 let

47 456

-

-

-

-

-

-

-

47 456

-

-

-

ěízení úvČrového rizika
ÚvČrové riziko vyplývá z rizika, že protistrana nesplní své smluvní závazky a Spoleþnosti tak
vznikne finanþní ztráta. V této souvislosti není Spoleþnost vystavena významnému úvČrovému
riziku, neboĢ k 31. prosinci 2007 a 2006 nevykazuje žádné dlouhodobé pohledávky.
ěízení mČnového rizika
MČnové riziko vyplývá z penČžních aktiv a závazkĤ denominovaných v cizí mČnČ, které musí být
ke každému rozvahovému dni pĜepoþteny do funkþní mČny a k budoucímu datu pĜemČnČny na
peníze. Spoleþnost neprovádí významné operace v cizích mČnách a k 31. prosinci 2007 a 2006
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nevykazuje žádná finanþní aktiva v cizích mČnách. Finanþní závazky v cizích mČnách vyplývají
z bČžných obchodních vztahĤ. Nedosahují významných hodnot a nepĜedstavují významné mČnové
riziko.
ěízení úrokového rizika
Spoleþnost je vystavena úrokovému riziku reálné hodnoty závazkĤ, neboĢ získává úvČry a pĤjþky,
jež jsou vázány na pevnou úrokovou sazbu. Úrokové riziko Spoleþnost Ĝídí prostĜednictvím
sjednávání úrokových sazeb u úvČrĤ a pĤjþek od spĜíznČných osob v úrovni cen obvyklých na trhu a
rovnČž optimalizací pomČru úroþených a neúroþených úvČrĤ a pĤjþek.
Na stranČ závazkĤ vzniká Spoleþnosti úrokové riziko reálné hodnoty zejména z úvČrĤ a pĤjþky SPG
úroþených fixní úrokovou sazbou (aktuálnČ 5 % p. a.), pĜiþemž Spoleþnost je povinna kalkulovat
a hradit úroky na roþní bázi, vždy z aktuálnČ nesplaceného zĤstatku jistiny. Nesplacené úroky
se automaticky kapitalizují do jistiny.
Další úrokové riziko spoleþnost nenese, tj. Spoleþnost není vystavena úrokovému riziku penČžních
tokĤ, neboĢ nemá žádné úroþené závazky ani pohledávky vázané na variabilní úrokové sazby.
Žádné úroþené pohledávky ani úroþené závazky nejsou oceĖovány v reálných hodnotách, zmČna
jejich reálné hodnoty tedy nemá pĜímý dopad do finanþních výkazĤ.
V prĤbČhu let 2007 a 2006 byly úvČry a pĤjþky poskytnuté Spoleþnosti a úroþené fixní sazbou 5 %
denominovány v Kþ.
Na stranČ aktiv spoleþnost nenese úrokové riziko.
Spoleþnost dynamicky analyzuje svou úrokovou pozici. V této souvislosti jsou posuzovány rozdíly
mezi sjednanými a tržními úrokovými sazbami. Na základČ tohoto posouzení spoleþnost
pĜehodnocuje a optimalizuje pomČr úroþených a neúroþených úvČrĤ a pĤjþek a také optimalizuje
pomČr mezi cizími a vlastními zdroji.
Citlivost na zmČnu úrokových sazeb
Citlivost na zmČnu úrokových sazeb u spoleþnosti je dána z dĤvodu neexistence variabilních
úrokových sazeb z pĜijatých úvČrĤ a pĤjþek pouze zmČnou reálné hodnoty závazkĤ z titulu rozdílu
ve výši sjednané pevné úrokové sazby a aktuální tržní úrokové sazby. Tato zmČna hodnoty závazkĤ
však není promítána do žádných výkazĤ.
ěízení kapitálového rizika
Cílem Spoleþnosti pĜi Ĝízení struktury kapitálu je zabezpeþit její schopnost pokraþovat v podnikání
s hlavním cílem produkovat zisky pro své akcionáĜe, udržovat optimální pomČr vlastních a cizích
zdrojĤ a tlaþit na snižování celkových nákladĤ kapitálu. Struktura zdrojĤ Spoleþnosti sestává ze
závazkĤ, které zahrnují závazek z úvČru a pĤjþek od spoleþnosti SPG (viz.poznámky 5.6 a 5.7),
penČz a penČžních ekvivalentĤ a vlastního kapitálu (viz.Výkaz o zmČnách ve vlastním kapitálu). Za
úþelem udržení þi zlepšení kapitálové struktury, mĤže Spoleþnost požádat akcionáĜe o zvýšení
vlastního kapitálu.
Spoleþnost sleduje zdroje financování na základČ pomČru vlastních a cizích zdrojĤ poþítaného jako
pomČr þistého dluhu na celkovém kapitálu. ýisté cizí zdroje jsou poþítány jako celkové závazky
(vþetnČ úvČrĤ a pĤjþek a závazkĤ z obchodního styku, jež jsou vykázány v rozvaze) snížené o
zĤstatek penČz a penČžních ekvivalentĤ. Celkový kapitál je poþítán jako vlastní kapitál vykázaný
v rozvaze plus þisté cizí zdroje. PomČr vlastních a cizích zdrojĤ k 31. prosinci 2007 a 31. prosinci
2006 byl následující:
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K 31/12/2007

K 31/12/2006

825 613

47 456

16 966

12 913

ýistý dluh

808 647

34 542

Vlastní kapitál

331 458

343 422

1 140 105

377 964

0,29

0,91

Celkové závazky (výpĤjþky)
Mínus: peníze a penČžní ekvivalenty

Celkový kapitál
PomČr vlastního a celkového kapitálu

Náklady na penzijní požitky / Penzijní plány
Vzhledem ke skuteþnosti, že Spoleþnost nezamČstnává k rozvahovému datu žádné zamČstnance,
nespravuje žádné penzijní plány definovaných pĜíspČvkĤ, ani penzijní plány definovaných požitkĤ,
ani neþiní pravidelné platby do státem Ĝízeného penzijního systému.

ZdanČní
DaĖový náklad pĜedstavuje souþet splatné danČ a odložené danČ.

Splatná daĖ
Splatná daĖ vychází ze zdanitelného zisku stanoveného pro pĜíslušný rok. Vzhledem k vykázání
daĖové ztráty za roky 2007 a 2006 nevykazuje Spoleþnost k 31. prosinci 2007 a 2006 z titulu
splatné danČ z pĜíjmu žádný závazek ani žádnou pohledávku.

Odložená daĖ
Odložená daĖ je daĖ, která se oþekává, že bude placena nebo navrácena z rozdílĤ mezi úþetními
hodnotami aktiv a závazkĤ v úþetních výkazech a odpovídajícími daĖovými základnami použitými
pĜi výpoþtu zdanitelného zisku. Odložená daĖ je úþtována na základČ rozvahového pĜístupu
závazkovou metodou.
Z použití závazkové metody vyplývá, že pro výpoþet odložené danČ je použita sazba danČ z pĜíjmu
platná v období, ve kterém budou daĖový závazek nebo daĖová pohledávka uplatnČny. Rozvahový
pĜístup znamená, že výpoþet odložené danČ vychází z pĜechodných rozdílĤ mezi úþetními
hodnotami aktiv a závazkĤ a jejich daĖovými základnami.
Odložené daĖové závazky jsou uznány u všech zdanitelných pĜechodných rozdílĤ. Naopak
odložené daĖové pohledávky jsou uznány pouze v rozsahu, v nČmž je pravdČpodobné, že budou
dosaženy zdanitelné zisky, proti kterým mohou být odþitatelné pĜechodné rozdíly zužitkovány.
V rozvaze Spoleþnosti je vykázána jako dlouhodobé aktivum odložená daĖová pohledávka z titulu
ztráty daĖovČ uznatelné v následujících obdobích a z titulu existence daĖového zĤstatku zĜizovacích
výdajĤ. ZĜizovacími výdaji se rozumí nČkteré výdaje vznikající v souvislosti se založením
spoleþnosti, které lze podle þeských pĜedpisĤ uznat jako aktivum a následnČ daĖovČ odepisovat po
dobu 60 mČsícĤ. DaĖovČ uznatelnou ztrátu umožĖuje þeská legislativa uplatnit jako daĖový náklad
v prĤbČhu pČti zdaĖovacích období následujících po zdaĖovacím období, za které byla daĖová
ztráta vymČĜena. Spoleþnost pĜedpokládá, že v následujících letech dosáhne dostateþného daĖového
zisku v objemu, který jí umožní odložené daĖové pohledávky uplatnit, a proto uznává ve svých
finanþních výkazech sestavených k 31. prosinci 2007 a 2006 odloženou daĖovou pohledávku.
Odložená daĖová pohledávka je kalkulována za použití daĖových sazeb, jejichž aplikace se oþekává
v období, ve kterém bude realizována.
V roce 2007 byla v ýeské republice schválena novelizace statutárních daĖových pravidel, v rámci
které došlo také k pĜijetí postupného snižování daĖové sazby v následujících tĜech letech. DaĖová
sazba, na jejímž základČ je kalkulována splatná a odložená daĖ, se bude z aktuálnČ platné sazby 24
% mČnit v následujících letech takto:
rok 2008: 21 %;
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rok 2009: 20 %;
rok 2010 a další roky: 19 %.
Úþetní hodnota odložené daĖové pohledávky je pĜehodnocována ke každému rozvahovému dni
a pĜípadnČ snížena na rozsah, u nČhož není již nadále pravdČpodobné, že bude dosažen dostateþný
zdanitelný zisk, který by umožnil celou pohledávku nebo její þást zpČtnČ uhradit.
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Splatná a odložená daĖ za úþetní období
Odložená daĖ je zachycena ve výsledku hospodaĜení s výjimkou odložené danČ, která se vztahuje
k položkám úþtovaným pĜímo do vlastního kapitálu, kdy je odložená daĖ také zachycena ve
vlastním kapitálu. Odložená daĖová pohledávka vykázaná v rozvaze Spoleþnosti je zachycena ve
výsledku hospodaĜení.
Spoleþnost pĜešla na vykazování dle IFRS k 1. lednu 2006. V souladu s pĜedchozím používaným
rámcem úþetního výkaznictví o odložené daĖové pohledávce neúþtovala a nevykazovala ji. K datu
pĜechodu na vykazování podle IFRS je odložená daĖová pohledávka zachycena ve vlastním
kapitálu Spoleþnosti v položce nerozdČlené zisky. Odložená daĖová pohledávka z titulu daĖových
ztrát roku 2006 a roku 2007 je zachycena ve výsledku hospodaĜení v tom roce, ve kterém vznikla.

Uznání výnosĤ
Výnosy jsou oceĖovány v reálné hodnotČ obdržené nebo nárokované protihodnoty a pĜedstavují
þástky nárokované za zboží a služby poskytnuté v bČžné podnikatelské þinnosti. Výnosy jsou
sníženy o odhadované slevy, daĖ z pĜidané hodnoty a jiné s tržbami související danČ.

Výnosy z poskytování služeb
Výnosy z poskytování služeb jsou založeny na analýze stupnČ dokonþení služby k rozvahovému
dni, pokud lze celkový výsledek transakce spolehlivČ odhadnout. K uznání výnosu musí být
souþasnČ splnČny všechny následující podmínky:
þástka výnosu mĤže být spolehlivČ ocenČna;
je pravdČpodobné, že ekonomické užitky, které jsou s transakcí spojeny, poplynou
do Spoleþnosti;
k rozvahovému dni je možné spolehlivČ stanovit stupeĖ dokonþení transakce; a
vynaložené náklady transakce a náklady jejího dokonþení mohou být spolehlivČ ocenČny.

Události po rozvahovém dni
Dopady událostí, které nastaly v dobČ mezi rozvahovým dnem a datem sestavení úþetní závČrky,
jsou zachyceny v úþetních výkazech Greenvale v pĜípadČ, že tyto události dále vypovídají o
podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni.
Naopak podstatné události, ke kterým dochází následnČ po rozvahovém dni, ale pĜed sestavením
úþetní závČrky, a které svČdþí o podmínkách, které nastaly následnČ po rozvahovém dni, vedou
pouze ke zveĜejnČní tČchto událostí, nikoliv k jejich zachycení v úþetních výkazech.
NejvýznamnČjší událostí ode dne, ke kterému byla sestavena úþetní závČrka, do dne zpracování
úþetní závČrky, která má významný vliv na finanþní situaci a hospodaĜení Spoleþnosti, bylo
dokonþení výstavby aquaparku v ýestlicích a jeho uvedení do provozu pod názvem
AQUAPALACE PRAHA. Provozovatelem bude sesterská spoleþnost GMF AQUAPARK
PRAGUE, a. s., která bude mít aquapark v pronájmu.
Významný dopad bude mít tato událost zejména na oblast tržeb plynoucích z nájemného, které jsou
dle smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem oþekávány v následující výši:
Období

Nájemné (v tis. Kþ)

KvČten 2008

2 000

ýerven 2008

3 000

ýervenec 2008

3 000

Srpen 2008

3 000

ZáĜí 2008 a dále

17 500

V souvislosti s jeho pronájmem zaþala Spoleþnost aquapark klasifikovat jako investici do
nemovitostí a v souladu s IAS 40 oceĖovat v jeho reálné hodnotČ. Výsledek hospodaĜení roku 2008
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tak bude významnČ ovlivnČn i dopadem tohoto pĜecenČní. Management oþekává pozitivní dopad do
výsledku hospodaĜení v dĤsledku pĜecenČní aquaparku na reálnou hodnotu, která bude podle
pĜedpokladĤ managementu vyšší, než jeho ocenČní poĜizovací cenou používané v pĜedkládané
úþetní závČrce v souladu s pravidly IAS 16.
Dne 31.3.2008 spoleþnost GREENVALE postoupila spoleþnosti LIMITRANA TRADING
LIMITED se sídlem v Nikósii, Kyperská republika nesplatnou pohledávku za spoleþností Marie
Group, s. r. o. v nominální hodnotČ 916 650 tis. Kþ, nabytou dne 28.3.2006 od spoleþnosti GRAM
s.r.o. v nominální hodnotČ Kþ 1 241 550 tis.Kþ za cenu 324 900 tis. Kþ. ýást pohledávky ve výši
324 900 tis. Kþ byla zapoþtena dne 4.7.2006 se spoleþností Marie Group a.s. proti závazku z titulu
úhrady nákupu nemovitostí a nedokonþeného hmotného majetku. Zbytek pohledávky v úþetní cenČ
0 Kþ byl postoupen spoleþnosti LIMITRANA za úplatu ve výši znaleckého posudku pro ocenČní
pohledávky 800 EUR.

DĤležité úþetní úsudky a klíþové zdroje nejistoty pĜi odhadech
PĜi uplatĖování úþetních pravidel Spoleþnosti se od jejího vedení vyžaduje, aby provedlo úsudky
a vypracovalo odhady a pĜedpoklady o výši úþetní hodnoty aktiv a závazkĤ, která není okamžitČ
zĜejmá z jiných zdrojĤ. Odhady a pĜíslušné pĜedpoklady se realizují na základČ zkušeností
z minulých období a jiných faktorĤ, které se v daném pĜípadČ považují za relevantní. Skuteþné
výsledky se od tČchto odhadĤ mohou lišit.
Odhady a pĜíslušné pĜedpoklady se pravidelnČ provČĜují. Opravy úþetních odhadĤ se vykazují
v období, ve kterém byl daný odhad opraven (pokud má oprava vliv pouze na pĜíslušné období),
nebo v období vytvoĜení opravy a v budoucích obdobích (pokud má oprava vliv na bČžné i budoucí
období).
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DĤležité úsudky o uplatĖování úþetních pravidel
PĜi uplatĖování úþetních pravidel Spoleþnosti neprovedlo její vedení žádné dĤležité úsudky (mimo
tČch vyžadujících odhady – viz.dále), které by mČly významný vliv na þástky vykázané v úþetní
závČrce.

Klíþové zdroje nejistoty pĜi odhadech
V této þásti uvádí Spoleþnost základní pĜedpoklady týkající se budoucnosti a další klíþové zdroje
nejistoty pĜi odhadech vypracovaných k rozvahovému dni, u nichž existuje významné riziko, že
bČhem pĜíštího roku zpĤsobí závažné úpravy úþetní hodnoty aktiv a závazkĤ.
Vzhledem k nerozpoznání snížení hodnoty, neexistenci odepisovaného majetku, nulové potĜebČ
tvorby rezerv a neexistenci položek oceĖovaných v reálných hodnotách neexistuje k rozvahovému
dni žádná významná nejistota pĜi odhadech.

Transakce se spĜíznČnými stranami
Právnické osoby
Mezi spĜíznČné strany patĜí spoleþnosti spojené s osobou Ing. Pavla Sehnala, který je jediným
vlastníkem Spoleþnosti.
TČmito spĜíznČnými stranami jsou spoleþnosti uvedené v následující tabulce:
Ing. Sehnal ve vedení
spoleþnosti

Ing. Sehnal – vlastník
spoleþnosti

SPGroup, a. s.

PĜedseda pĜedstavenstva

Jediný akcionáĜ

GMF AQUAPARK PRAGUE, a. s.

PĜedseda pĜedstavenstva

AkcionáĜ

Jediný jednatel

(20% vlastník - SPGroup)

SpĜíznČná strana

MARIE GROUP, s. r. o.

Následující tabulka poskytuje pĜehled pohledávek a závazkĤ vĤþi spĜíznČným stranám
k 31. prosinci 2007, resp. 2006 z pohledu Spoleþnosti (v tis. Kþ):
Zúþtovací vztahy se spĜíznČnými
osobami

Závazky
31/12/2007

SPGroup, a. s.

Pohledávky

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2006

557 323

41 678

0

0

GMF AQUAPARK PRAGUE, a. s.

0

0

3

0

MARIE GROUP, s. r. o.

0

0

0

0

Ing. Pavel Sehnal – fyzická osoba

0

0

57

57

557 323

41 678

60

57

Celkem

Významnou položku tvoĜí závazky ke spoleþnosti SPGroup, a. s., jež jsou k 31. prosinci 2007
tvoĜeny úroky z pĜijatých krátkodobých a dlouhodobých pĤjþek a zĤstatkem dlouhodobé pĤjþky
pĜijaté v roce 2007 a k 31. prosinci 2006 zĤstatkem krátkodobých pĤjþek vþetnČ úrokĤ. (viz.též
poznámka 5.2.)
V rámci obchodních vztahĤ poskytovala SPGroup, a. s. v roce 2007 a 2006 Spoleþnosti služby
v následujících objemech (vyjádĜeno v tis. Kþ):
Typ služeb

v roce 2007

v roce 2006

Manažerské služby

6 200

4 200

Ekonomické poradenství

1 200

120

365

103

7 765

4 423

Ostatní
Celkem
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V roce 2007 a 2006 þinily úrokové náklady z pĜijatých pĤjþek od spoleþnosti SPG 7 517 tis. Kþ,
respektive 227 tis. Kþ.
Podle smluvních podmínek byly pĜijaté krátkodobé pĤjþky vþetnČ pĜíslušenství splatné k 31.
prosinci 2007. Úroky z tČchto pĤjþek vykazované k 31. prosinci 2007 byly uhrazeny do 2.4. 2008.
Dle smlouvy o revolvingovém úvČru mĤže Spoleþnost od SPGroup, a. s. þerpat prostĜedky až do
výše 800 mil. Kþ. Koneþná splatnost revolvingového úvČru je ke 30. 11. 2011. Z þerpaných
prostĜedkĤ je poþítán úrok na základČ fixní sazby 5 % p. a., který je splatný vždy ke konci
pĜíslušného kalendáĜního roku.
V souladu se smluvními podmínkami Spoleþnost neposkytla žádnou zástavu nebo jinou formu
ruþení za své závazky plynoucích z tČchto pĤjþek.

ýlenové pĜedstavenstva a dozorþí rady (orgány spoleþnosti)
V letech 2007, resp. 2006 nebyly vyplaceny žádné odmČny, þi jiné výhody þlenĤm orgánĤ
spoleþnosti. Nebyly jim poskytnuty ani žádné ostatní požitky.
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5.P O ZN Á MKY K RO ZVA ZE
5.1

Pozemky, budovy a zaĜízení

v tis. Kþ
Pozemky

Budovy

Majetek ve
fázi poĜízení
a poskytnuté
zálohy

Celkem

POěIZOVACÍ NÁKLADY

5 000

-

299 622

304 622

PĜírĤstky

-

-

51 402

51 402

VyĜazení aktiv

-

-

-5

-5

5 000

-

351 019

356 019

6 495

-

707 123

713 618

-

-

-2 268

-2 268

11 495

-

1 055 874

1 067 369

ZĤstatek k 1. lednu 2006

ZĤstatek k 1. lednu 2007
PĜírĤstky
VyĜazení aktiv
ZĤstatek k 31. prosinci 2007

OPRÁVKY A SNÍŽENÍ HODNOTY
ZĤstatek k 1. lednu 2006
Odpisy
Eliminace pĜi vyĜazení
aktiv
ZĤstatek k 1. lednu 2007
Odpisy
Eliminace pĜi vyĜazení
aktiv
ZĤstatek k 31. prosinci 2007
ÚýETNÍ HODNOTA
K 31. prosinci 2006

5 000

-

351 019

356 019

K 31. prosinci 2007

11 495

-

1 055 874

1 067 369

Spoleþnost nevykazuje žádný pĜírĤstek hmotných aktiv z uskuteþnČných podnikových kombinací.
Veškeré úbytky vyplývají z vyĜazení hmotných aktiv, pĜípadnČ z jejich prodeje.
V letech 2006 a 2007 Spoleþnost neuznala žádné ztráty ze snížení hodnoty hmotných aktiv, zároveĖ
nedošlo ke zrušení žádné dĜíve uznané ztráty ze snížení hodnoty.
V souvislosti s poĜízením položek pozemkĤ, budov a zaĜízení vykazuje Spoleþnost k 31. prosinci
2007 a 2006 smluvní závazky ve výši 267 759 tis. Kþ, resp. 4 193 tis. Kþ. Závazky z titulu
finanþních leasingĤ Spoleþnost k 31. prosinci 2007 a 2006 nemá.
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Obchodní a jiné pohledávky
v tis. Kþ

K 31/12/2007 K 31/12/2006

Obchodní pohledávky

3

0

57

57

65 736

1 860

Advokátní úschova

6 638

20 021

Ostatní pohledávky

108

0

72 542

21 938

Pohledávky za spĜíznČnými stranami
NadmČrný odpoþet DPH

Celkem

NejvýznamnČjší položkou je pohledávka z titulu nároku na nadmČrný odpoþet danČ z pĜidané
hodnoty zaplacené z nakupovaných dodávek služeb a materiálu. Pohledávka za spĜíznČnými
stranami je pohledávka za Ing. Sehnalem z titulu neuhrazených právních služeb (viz.též poznámka
transakce se spĜíznČnými stranami v kapitole 4). V advokátní úschovČ jsou k 31. prosinci 2007 a
2006 uloženy peníze na úhradu nákupu pozemkĤ v katastru KĜeslice pro rozšíĜení silnice smČr
UhĜínČves, resp. pĜipojení se na kanalizaci obce PrĤhonice obojí v kategorii vyvolaných investic.
ýástky byly vyplaceny spoleþnosti První investorská a.s., resp. obci PrĤhonice.

5.3

Peníze a penČžní ekvivalenty

Pro úþely sestavení rozvahy zahrnují peníze hotovost, bČžné bankovní úþty a krátkodobá bankovní
depozita vedená ve funkþní mČnČ. PenČžní ekvivalenty vyjadĜují krátkodobé, vysoce likvidní
investice s nevýznamným úrokovým rizikem a se zbytkovou dobou splatnosti dosahující
maximálnČ tĜí mČsícĤ od okamžiku poĜízení investice.
v tis. Kþ

K 31/12/2007

K 31/12/2006

Peníze
Peníze v pokladnČ

162

198

Bankovní úþty

9 304

715

Peníze celkem

9 466

913

Depozitní smČnky

7 509

12 008

PenČžní ekvivalenty celkem

7 509

12 008

16 975

12 921

PenČžní ekvivalenty

Celkem peníze a penČžní
ekvivalenty v rozvaze

F-30

GREENVALE a.s.

Prospekt

K 31. prosinci 2007 a 2006 Spoleþnost vykazuje následující úroþené depozitní (bankovní) smČnky
(v tis. Kþ):
K 31/12/2007

Úþetní hodnota

ýSOB, a.s.

7 509

Datum emise
19.12.2007

2.1.2008

3,53 %

x

x

x

Celkem

K 31/12/2006

Úþetní hodnota

ýSOB, a.s.

Datum splatnosti Úroková míra p.a.

Datum emise

Datum splatnosti Úroková míra p.a.

12 008

Celkem

x

x

x

Nominální hodnota depozitní smČnky uznané v rozvaze k 31. prosinci 2007 je 7 500 tis. Kþ a
alikvotní úrok þiní 9 tis. Kþ. Nominální hodnota depozitní smČnky uznané v rozvaze k 31. prosinci
2007 je 12 000 tis. a alikvotní úrok k tomuto dni þiní 8 tis. Kþ.

5.4

Ostatní aktiva
k 31. prosinci 2007
Zaplacené pojistné na rok 2008

k 31. prosinci 2006

185

-

Ostatní aktiva jsou tvoĜena þasovČ rozlišenými náklady z titulu pojištČní odpovČdnosti manažerĤ,
hrazeného spoleþností na ochranu spoleþnosti pĜed škodami vzniklými chybnými rozhodnutími
statutárních zástupcĤ. Pojistné bylo zaplaceno na období 9. Ĝíjna 2007 až 8. Ĝíjna 2008 ve výši 240
tis. Kþ. Jako náklad bČžného období bylo uznáno 55 tis. Kþ a zbývajících 185 tis. bude uznáno jako
náklad v roce 2008.

5.5

Základní kapitál a nerozdČlené výsledky

Základní kapitál
Spoleþnost vykazuje registrovaný a plnČ splacený základní kapitál ve výši 345 000 tis. Kþ. Základní
kapitál Spoleþnosti se skládá z 345 000 ks registrovaných akcií o nominální hodnotČ 1 000 Kþ.
Spoleþnost nevykazuje žádné další autorizované, ale dosud nevydané akcie.
Jediným akcionáĜem Spoleþnosti je Ing. Pavel Sehnal.
V roce 2007 nedošlo k žádným zmČnám v akcionáĜské struktuĜe, ani ve složení základního kapitálu
ve srovnání s rokem 2006.
V roce 2006 došlo k navýšení základního kapitálu o 343 000 tis. Kþ. Navýšení bylo provedeno
zápoþtem proti závazkĤm vĤþi jedinému akcionáĜi Ing. Pavlovi Sehnalovi z titulu poskytnutých
krátkodobých bezúroþných pĤjþek.

5.6

Dlouhodobé úvČry a pĤjþky
v tis. Kþ
ÚvČr od SPGroup a.s.
Úroky z úvČru od SPGroup a.s.
Pozastávky
Celkem dlouhodobé závazky
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K 31/12/2006

546 750

-

2 049

-

787

-

549 586

-
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PĤjþka od SPGroup a. s. byla poskytnuta na základČ Smlouvy o revolvingovém úvČru. Maximální
úvČrový limit je stanoven na 800 mil. Kþ. Úroþeno je fixní úrokovou mírou 5 % p. a. Koneþná
splatnost je stanovena na 4 roky ode dne uzavĜení smlouvy, tj. 1. prosince 2011.
Pozastávky jsou tvoĜeny zadrženými úhradami dodavatelĤm ve výši 5% se splatností nejdĜíve
v roce 2009 a budou uhrazeny po uplynutí záruþních dob nebo po pĜedložení bankovní garance.

5.7

Krátkodobé závazky
v tis. Kþ

K 31/12/2007

Obchodní závazky

K 31/12/2006

260 133

7 228

PĜijaté zálohy

2 000

-

Úroky z pĤjþek

5 422

40 228

Jiné závazky

8 472

-

276 027

47 456

Celkem obchodní a jiné závazky

Krátkodobé obchodní závazky obsahují zejména závazky za UNISTAV a.s., (generálním
dodavatelem stavby aquaparku). K 31. prosinci 2007 þinily tyto závazky celkem 246 830 tis. Kþ.
Závazky z úrokĤ ke krátkodobým pĤjþkám byly splatné k 31. 12. 2007 – splaceny byly do 2.4.2008
(viz.též poznámka transakce se spĜíznČnými stranami v kapitole 4).
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6. P O ZN Á MK Y K V ÝKA ZU ZISK U A ZTRÁ TY
Spoleþnost vykázala za úþetní období roku 2007 a 2006 ztrátu v þástce 11 987 tis. Kþ, respektive
1 446 tis. Kþ. Hlavním dĤvodem ztrát byla probíhající výstavba aquaparku a hotelu, jež budou
generovat zisk až v následujících obdobích. V hospodáĜském výsledku se významnČ projevily také
nákladové úroky z pĤjþek a úvČrĤ (viz.6. 2) a v roce 2007 rovnČž následky živelné pohromy –
vichĜice Kyrill (viz.6. 1).

6.1

Provozní náklady a výnosy

v tis. Kþ

K 31/12/2007

K 31/12/2006

204

143

23

10

Právní, úþetní a jiné služby

1 324

246

Správa a vedení podniku

1 380

1 260

153

310

2 880

1 826

-108

-

2 057

-

100

21

2 049

21

Tržby za prodej služeb
SpotĜebované nákupy
SpotĜeba materiálu

Ostatní služby
Celkem
Ostatní provozní náklady (výnosy)
Pojistné plnČní a jiné ostatní výnosy
Škody
Jiné náklady
Celkem

Položky ostatních provozních nákladĤ a výnosĤ ovlivnila zejména pojistná událost – škoda na
budovČ aquaparku, která byla zpĤsobena vichĜicí Kyrill v lednu 2007. Pojistné plnČní v objemu 101
tis. Kþ odpovídá hodnotČ vzniklé škody 101 tis. Kþ po odeþtení spoluúþasti 1 mil. Kþ vyplývající ze
smluvních podmínek a škod ve výši cca 956 tis. Kþ, na které se pojistka nevztahovala.

6.2

Finanþní náklady (výnosy)

Finanþní náklady a výnosy

k 31. prosinci 2007

k 31. prosinci 2006

Úrokové výnosy

417

532

Úrokové náklady

7 517

227

139

47

-7 239

258

Ostatní finanþní výnosy a náklady
Celkem

Nákladové úroky vyplývají z pĤjþek poskytnutých spoleþností SPGroup, a. s.
NejvýznamnČjšími zdroji výnosových úrokĤ jsou úroky z depozitních bankovních smČnek (204 tis.
Kþ v roce 2007, resp. 94 tis. Kþ v roce 2006), úroky z advokátních úschov (94 tis. Kþ v roce 2007,
resp. 43 tis. Kþ v roce 2006) a úroky z bČžného úþtu (119 tis. Kþ v roce 2007, resp. 18 tis. Kþ v roce
2006).
Ostatní finanþní výnosy a náklady tvoĜí náklady na bankovní poplatky a kurzové zisky a ztráty.
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Výrok auditora
k auditované nekonsolidované úþetní závČrce Emitenta
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Úþetní závČrka Emitenta k 31. 12. 2007
vyhotovená dle þeských úþetních standardĤ
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PĜíloha k úþetní závČrce
za úþetní období
1.1.2007 – 31.12.2007
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Obecné údaje
1.1. Identifikaþní údaje
Firma:

GREENVALE a.s.

Sídlo:

Praha 1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00

Právní forma:

Akciová spoleþnost

Rozhodující pĜedmČt þinnosti:

Pronájem nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor bez
poskytování jiných než základních služeb zajišĢujících Ĝádný
provoz nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor.

IýO:

273 93 411

AkcionáĜi spoleþnosti
Jediným akcionáĜem spoleþnosti k 31.12.2007 je Ing. Pavel Sehnal, Praha 4, Braník, VavĜenova
1440/2, PSý: 142 00, který je vlastníkem 100% akcií.

ZmČny v obchodním rejstĜíku za rok 2007
V prĤbČhu úþetního období došlo k tČmto zmČnám v obchodním rejstĜíku:
Dozorþí rada:
pĜedseda:

Ing. Petr Kachlík, r.þ. 540601/0368
Praha 10, Za Zahradami 398/6, PSý: 109 00
den vzniku funkce: 27.prosince 2007
den vzniku þlenství v dozorþí radČ: 22.listopadu 2007
Zapsáno: 18.ledna 2008

þlen:

Mgr. Milan Kolanda, r.þ. 720810/0438
Praha 9, Kyje, Za ýerným mostem 1519, PSý: 198 00
den vzniku þlenství v dozorþí radČ: 22.listopadu 2007
Zapsáno: 18.ledna 2008

þlen:

Mgr. Luboš Havel, r.þ. 650526/2269
Praha 8, U LibeĖského pivovaru 1035/30, PSý: 180 00
den vzniku þlenství v dozorþí radČ: 22.listopadu 2007
Zapsáno: 18.ledna 2008
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345 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobČ ve jmenovité
hodnotČ 1 000,- Kþ
Zapsáno: 13.dubna 2007
10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobČ ve jmenovité hodnotČ
200 000,- Kþ
Zapsáno: 2.listopadu 2005 Vymazáno: 13.dubna 2007
343 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobČ ve jmenovité hodnotČ
1 000,- Kþ
Zapsáno: 13.prosince 2006 Vymazáno: 13.dubna 2007

Organizaþní struktura.
Spoleþnost je Ĝízena rozhodnutím valné hromady spoleþnosti. Výkon rozhodnutí valné hromady
vykonává v souladu se stanovami pĜedstavenstvo. V þele spoleþnosti stojí jediný þlen pĜedstavenstva.

ýlenové pĜedstavenstva a dozorþí rady ke dni uzavírání úþetních knih
jméno

funkce

od

Ing. Pavel Sehnal

þlen pĜedstavenstva

3.11.2005

Ing. Petr Kachlík

pĜedseda dozorþí rady

22.11.2007

Mgr. Milan Kolanda

þlen dozorþí rady

22.11.2007

Mgr. Luboš Havel

þlen dozorþí rady

22.11.2007

poþet zamČstnancĤ

osobní náklady

ZamČstnanci a osobní náklady

zamČstnanci celkem

0

V prĤbČhu roku úþetního období nezamČstnávala spoleþnost žádné zamČstnance.
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PĤjþky, úvČry, záruky a jiná plnČní

Spoleþnost neposkytla pĤjþky, úvČry, záruky ani jiná obdobná plnČní þlenĤm statutárních orgánĤ,
dozorþí rady nebo zamČstnanci.

Informace o použitých úþetních metodách, obecných úþetních zásadách a zpĤsobech oceĖování.
2.1.

ZpĤsoby oceĖování

2.1.1.

OceĖování zásob nakupovaných a vytvoĜených vlastní þinností

Spoleþnost nepoĜídila v úþetním období nové zásoby.

2.1.2.

OceĖování dlouhodobého hmotného a nehmotného investiþního majetku (HIM a NHIM)

Hmotný majetek byl v dobČ poĜízení ocenČn poĜizovací cenou.

2.1.3.

OceĖování cenných papírĤ (CP) a majetkových úþastí

Spoleþnost nepoĜizovala majetkové úþasti ani jiné CP vyjma depozitních smČnek.

2.1.4.

OceĖování pĜíchovkĤ a pĜírĤstkĤ zvíĜat

Spoleþnost neúþtovala o zvíĜatech.

2.2.

Druhy vedlejších poĜizovacích nákladĤ

Spoleþnost úþtuje o vedlejších poĜizovacích nákladech podle úþetních postupĤ stanovených vyhláškou
500/2002 Sb.
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Podstatné zmČny ve zpĤsobu oceĖování a postupĤ odpisování dlouhodobého hmotného
majetku.

V prĤbČhu úþetního období nedošlo ke zmČnČ ve zpĤsobu oceĖování nebo odpisování.

2.4.

ZpĤsob stanovení opravných položek

Spoleþnost v roce 2007 nevytváĜela opravné položky k pohledávkám.

2.5.

ZpĤsob stanovení odpisových plánĤ a použité odpisové metody

Spoleþnost nemá zaĜazený DHM k odpisování, odepisuje zĜizovací výdaje a to dle Zákona þ. 586/1992
Sb, §32a.

2.6.

ZpĤsob pĜepoþtu údajĤ v cizích mČnách na þeskou korunu

V prĤbČhu úþetního období byly majetek a závazky v cizí mČnČ pĜepoþítány aktuálním kurzem
vyhlašovaným ýeskou národní bankou.

DoplĖující informace k rozvaze a k výkazu ziskĤ a ztrát.
3.1.

KomentáĜ k rozvaze

Hlavním aktivem spoleþnosti ve výši 1 067 368 tis. Kþ jsou nemovitosti – pozemky a nedokonþené
stavby vþetnČ venkovních úprav v ýestlicích u Prahy v rámci developerského projektu Aquapark Praha.
Tyto nemovitosti pĜedstavují 92% celkových aktiv spoleþnosti.

3.2.

KomentáĜ k výkazu ziskĤ a ztrát

Spoleþnost vykázala za úþetní období ztrátu v þástce 11 986 727,30 Kþ. DĤvodem ztráty byla
skuteþnost, že hlavní aktivitou spoleþnosti bylo zahájení nového developerského projektu, takže výnosy
vzniknou až v souvislosti s jeho dokonþením v budoucnosti. V lednu 2007 zpĤsobil orkán Kyrill škodu
na objektu Aquaparku ve výši 2 057 tis. Kþ, pĜiþemž spoleþnost obdržela pojistnou náhradu od ýPP ve
výši 102 tis. Kþ. NejvČtšími nákladovými položkami byly placené úroky z pĤjþek ve výši 7 517 tis. Kþ,
dále náklady ze smlouvy o Ĝízení podniku s SPGroup a.s. ve výši 1 380 tis. Kþ a náklady na vedení
úþetnictví ve výši 1 200 tisíc Kþ.
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Následné události

Ode dne, ke kterému byla sestavena úþetní závČrka v rozsahu výkazu ziskĤ a ztrát, rozvaha a pĜíloha
k úþetní závČrce, do dne zpracování úþetní závČrky nastaly tyto dĤležité skuteþnosti, které
mohou významným zpĤsobem ovlivnit stav majetku a hospodaĜení spoleþnosti:
7.5.2008 bude uveden do provozu Aquapark v ýestlicích pod obchodní znaþkou AQUAPALACE
PRAHA. Provozovatelem bude sesterská spoleþnost GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s, která bude mít
nemovitosti aquaparku v pronájmu.
Dále došlo k tČmto zmČnám v obchodním rejstĜíku:
PĜedmČt podnikání:

- Správa a údržba nemovitostí
Zapsáno: 24.dubna 2008
V bĜeznu 2008 spoleþnost postoupila nesplatnou pohledávku za spoleþností Marie Group s.r.o. ve výši
916 650 tis. Kþ nabytou postoupením spoleþnosti ve skupinČ LIMITRANA TRADING LIMITED se
sídlem v Nikósii, Kyperská republika.

3.4.

Dlouhodobý hmotný majetek (tis. Kþ)

úþt. tĜída

text

031

Pozemky

042

PoĜízení dlouh. hmot. majetku

052

Poskytnuté zálohy na DHM

poĜizovací cena oprávky

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3.5.

netto

11 495

0

11 495

1 055 163

0

1 055 163

710

0

710

1 067 368

0

1 067 368

Dlouhodobý nehmotný majetek (tis. Kþ)

úþt. tĜída

text

011

ZĜizovací výdaje

113

45

68

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

113

45

68

3.6.

poĜizovací cena oprávky

Dlouhodobý hmotný majetek poĜizovaný formou fin. pronájmu

Spoleþnost neeviduje takový majetek.
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PĜírĤstky a úbytky dlouhodobého majetku (tis.Kþ)

V roce 2007 byl poĜízen novČ dlouhodobý majetek spoleþnosti – vČci movité - nezabudované souþásti
stavby v ýestlicích u Prahy v rámci developerského projektu Aquapark Praha.

Text

Na poþátku

ZĜizovací výdaje
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Pozemky ýestlice u Prahy
PoĜízení dlouh. hmot. majetku
Poskytnuté zálohy na DHM
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Celkem
3.8.

PĜírĤstky

Úbytky

113

0

0

113

113

0

0

113

5 000

6 495

0

11 495

350 876

706 555

2 268

1 055 163

143

746

179

710

356 019

713 796

2 447

1 067 368

356 132

713 796

2 447

1 067 481

Rozpis majetku zatíženého zástavním právem

Spoleþnost neeviduje takový majetek.

3.9.

Na konci

Dlouhodobý finanþní majetek

Spoleþnost neeviduje takový majetek.

3.10. Pohledávky
3.10.1. Pohledávky po splatnosti
Spoleþnost nemČla k rozvahovému dni žádné pohledávky po splatnosti.
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3.11. Vlastní kapitál
3.11.1. ZmČny vlastního kapitálu v prĤbČhu úþetního období
V prĤbČhu úþetního období došlo ke snížení o záporný hospodáĜský výsledek ve výši 11 987 tis. Kþ za
úþetní období 2007.

3.11.2. RozdČlení zisku/úhrada ztráty minulého roku
Ztráta za minulý rok ve výši 1 469 223,37 Kþ byla zúþtována úþet neuhrazené ztráty minulých let.

3.12. Základní kapitál
Základní kapitál byl ke konci úþetního období 345 000 000,- Kþ. Základní kapitál je 100% splacen.

3.13. Akcie
Spoleþnost vydala ke dni 31.12.2007 345 000 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotČ
1 000,- Kþ.

3.14. Závazky
3.14.1. Závazky po lhĤtČ splatnosti více než 180 dní (tis. Kþ)
Spoleþnost nemČla k rozvahovému dni takové závazky.

3.14.2. Závazky neuvedené v rozvaze napĜ. ruþení
Spoleþnost neeviduje žádné takové závazky.
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3.14.3. Dlouhodobé závazky
Spoleþnost má dlouhodobé závazky ve výši 549 586 tis. Kþ, z þehož 546 750 tis. Kþ jsou závazky
z titulu poskytnutého úvČru od SPGroup a pĜíslušenství k tomuto úvČru ve výši 2 049 tis. Kþ a dále
dlouhodobá pozastávka firmČ Skanska ve výši 787 tis. Kþ.

3.14.4. Krátkodobé závazky
Spoleþnost eviduje krátkodobé závazky v celkové výši 276 001 tis. Kþ, z þehož závazky z obchodních
vztahĤ þiní 260 133 tis. Kþ. Z toho závazky ve výši 246 830 tis. Kþ jsou vĤþi generálnímu dodavateli
stavby aquaparku firmČ UNISTAV, vĤþi ostatním dodavatelĤm stavby ve výši 8 861 tis. Kþ, vĤþi
poskytovatelĤm právních služeb ve výši 795 tis. Kþ, vĤþi dodavateli SPGroup ve výši 3 101 tis. Kþ a
vĤþi zahraniþním poskytovatelĤm poradenských služeb ve výši 546 tis. Kþ. Závazky ve skupinČ ve výši
5 422 tis. Kþ jsou tvoĜeny nezaplacenými úroky z pĤjþek SPGroup. PĜijatá záloha ve výši 2 000 tis. Kþ
je záloha na nájem objektu aquaparku od spoleþnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. Jiné závazky
ve výši 8 446 tis. Kþ vznikly z titulu krátkodobých pozastávek dodavatelĤm stavby a zaĜízení
aquaparku ve výši 1 962 tis. Kþ a z titulu nezaplacené úhrady ve výši 6 484 tis. Kþ za nákup pozemkĤ
pro rozšíĜení veĜejné komunikace pĜiléhající k objektu aquaparku.

3.15. Rezervy
Spoleþnost nemá vytvoĜeny žádné rezervy.
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3.16. RozdČlení výnosĤ (v tis. Kþ)
druh výnosu

2007

Tržby z prodeje služeb

204

Jiné provozní výnosy

108

Výnosové úroky

417

Kurzové zisky
celkem

2
731

3.17. Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj
Spoleþnost nemČla v úþetním období výdaje na výzkum a vývoj.

3.18. Odložená daĖ
Spoleþnost nemá žádné rozdíly, z kterých by vznikl odložený daĖový závazek. O odložené daĖové
pohledávce se z dĤvodu nevýznamnosti neúþtuje.

3.19. Podrozvahové úþty
Spoleþnost eviduje v podrozvaze nesplatnou pohledávku za spoleþností Marie Group s.r.o. ve výši
916 650 tis. Kþ nabytou postoupením.

3.20. Soudní spory
Spoleþnost nevede žádné soudní spory.
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Výrok auditora
k auditované nekonsolidované úþetní závČrce Emitenta
vyhotovené dle þeských úþetních standardĤ
za úþetní období konþící k 31. prosinci 2006
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Úþetní závČrka Emitenta k 31. 12. 2006
vyhotovená dle þeských úþetních standardĤ
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GREENVALE a.s.

PĜíloha k úþetní závČrce
za úþetní období
1.1.2006 – 31.12.2006
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I.Obecné údaje
1.1 Identifikaþní údaje
Firma:

GREENVALE a.s.

Sídlo:

Praha 1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00

Právní forma:

Akciová spoleþnost

Rozhodující pĜedmČt þinnosti:

Pronájem nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor bez
poskytování jiných než základních služeb zajišĢujících Ĝádný
provoz nemovitostí, bytĤ a nebytových prostor.

IýO:

273 93 411

1.2. AkcionáĜi spoleþnosti
Jediným akcionáĜem spoleþnosti k 31.12.2006 je Ing. Pavel Sehnal, Praha 4, Braník, VavĜenova
1440/2, PSý: 142 00, který je vlastníkem 100% akcií.

1.3. ZmČny v obchodním rejstĜíku za rok 2006
V prĤbČhu úþetního období došlo k tČmto zmČnám v obchodním rejstĜíku:
Sídlo:

Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSý: 110 00
Zapsáno: 2.listopadu 2005
Vymazáno: 8.února 2006
Praha 1, Masarykovo nábĜeží 235/28, PSý: 110 00
Zapsáno: 8.února 2006

Akcie (nové):

343 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobČ
ve jmenovité hodnotČ 1 000,- Kþ
Zapsáno: 13.prosince 2006
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2 000 000,- Kþ
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 2.listopadu 2005
Vymazáno: 13.prosince 2006
345 000 000,- Kþ
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 13.prosince 2006

Ostatní skuteþnosti:
- Jediný akcionáĜ rozhodl o zvýšení základního kapitálu spoleþnosti
GREENVALE a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábĜ. 28, PSý: 110 00, Iý
27393411 takto: DĤvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je možnit
jedinému akcionáĜi, tj. Ing. Pavlu Sehnalovi kapitalizovat své pohledávky za
spoleþností, zlepšit kapitálovou strukturu spoleþnosti cestou jejího bilanþního
oddlužení a posílit tak její vlastní kapitál v zájmu zajištČní nezbytné míry
finanþní stability spoleþnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno
upsáním nových akcií penČžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde
upsáním nových akcií, a to zvýšením z þástky 2.000.000,- Kþ o þástku
343.000.000,- Kþ na þástku 345.000.000,- Kþ. Upisování nad þástku
navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. 343.000.000,- Kþ se nepĜipouští.
Ke zvýšení základního kapitálu spoleþnosti bude vydáno 343.000 ks
nekótovaných kmenových akcií znČjících na jméno v listinné podobČ o jmenovité
hodnotČ 1.000,- Kþ. Emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotČ, tj.
þiní 1.000,- Kþ. Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se
stávajícími akciemi spoleþnosti, která nebudou emisí nových akcií nijek dotþena.
Všechna práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež pĜisluší podle zákona
a stanov spoleþnosti akcionáĜi zĤstanou zachována. Urþuje se, že všechny novČ
emitované akcie budou upsány bez využití pĜednostního práva a nabídnuty
urþitému zájemci, jímž je jediný akcionáĜ spoleþnosti, tj. Ing. Pavel Sehnal, r.þ.
640701/0434, Praha 4, Braník,
VavĜenova 1440, PSý: 142 00. Pro upisování akcií bez využití pĜednostního
práva urþitým zájemcem bude poskytnuta lhĤta patnácti (15) pracovních dnĤ ode
dne doruþení návrhu na uzavĜení smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na
uzavĜení smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením poþátku bČhu
lhĤty pro upisování akcií zaslaným doporuþeným dopisem nebo pĜedaným
osobnČ proti podpisu oznámí pĜedstavenstvo Spoleþnosti urþitému zájemci, tedy
Ing. Pavlu Sehnalovi bez zbyteþného odkladu, nejpozdČji však do patnácti dnĤ
ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáĜe pĜi výkonu pĤsobnosti
valné hromady do obchodního rejstĜíku vedeného MČstským soudem v Praze.
Urþuje se zpĤsob splacení emisního kurzu upsaných akcií tak, že ve lhĤtČ pro
splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavĜena smlouva o zapoþtení
penČžitých pohledávek urþitého zájemce za spoleþností proti pohledávce
spoleþnosti vĤþi urþitému zájemci na splacení emisního kurzu novČ upsaných
akcií, a to pohledávky urþitého zájemce ve výši 333.000.000,- Kþ z titulu nároku
na vrácení jistiny pĤjþky dle Smlouvy o pĤjþce ze dne 8.11.2005 a dále
pohledávky urþitého zájemce ve výši 10.000.000,- Kþ titulu nároku na vrácení
jistiny pĤjþky dle Smlouvy o pĤjþce ze dne 13.4.2006. Zapoþtení pĜíslušenství
pĤjþek je vylouþeno. Návrh smlouvy o zapoþtení pohledávek pĜedloží
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pĜedstavenstvo Spoleþnosti urþitému zájemci souþasnČ s návrhem smlouvy
o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výluþnČ zapoþtením.
LhĤta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, tj. lhĤta pro uzavĜení smlouvy
o zapoþtení þiní patnáct pracovních dnĤ ode dne uzavĜení smlouvy o upsání akcií
s tím, že marným uplynutím této lhĤty zaniká vázanost spoleþnosti o zapoþtení
pohledávek.
Zapsáno: 26.Ĝíjna 2006
Vymazáno: 13.prosince 2006
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1.4. Organizaþní struktura
Spoleþnost je Ĝízena rozhodnutím valné hromady spoleþnosti. Výkon rozhodnutí valné hromady
vykonává v souladu se stanovami pĜedstavenstvo. V þele spoleþnosti stojí jediný þlen pĜedstavenstva.
1.5. ýlenové pĜedstavenstva a dozorþí rady ke dni uzavírání úþetních knih
jméno

funkce

od

Ing. Pavel Sehnal

þlen pĜedstavenstva

3.11.2005

Ing. Petr Kachlík

pĜedseda dozorþí rady

3.11.2005

Mgr. Milan Kolanda

þlen dozorþí rady

3.11.2005

Mgr. Luboš Havel

þlen dozorþí rady

3.11.2005

1.6. ZamČstnanci a osobní náklady
poþet zamČstnancĤ
zamČstnanci celkem

osobní náklady
0

0 tis. Kþ

V prĤbČhu roku úþetního období nezamČstnávala spoleþnost žádné zamČstnance.
1.7. PĤjþky, úvČry, záruky a jiná plnČní
Spoleþnost neposkytla pĤjþky, úvČry, záruky ani jiná obdobná plnČní þlenĤm statutárních orgánĤ,
dozorþí rady nebo zamČstnanci.

II.

Informace o použitých úþetních metodách, obecných úþetních zásadách a zpĤsobech
oceĖování

2.7.

ZpĤsoby oceĖování

2.7.1.

OceĖování zásob nakupovaných a vytvoĜených vlastní þinností

Spoleþnost nepoĜídila v úþetním období nové zásoby.
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OceĖování dlouhodobého hmotného a nehmotného investiþního majetku (HIM a NHIM)

Hmotný majetek byl v dobČ poĜízení ocenČn poĜizovací cenou.

2.7.3.

OceĖování cenných papírĤ (CP) a majetkových úþastí

Spoleþnost nepoĜizovala majetkové úþasti ani jiné CP vyjma depozitních smČnek.

2.7.4.

OceĖování pĜíchovkĤ a pĜírĤstkĤ zvíĜat

Spoleþnost neúþtovala o zvíĜatech.

2.8.

Druhy vedlejších poĜizovacích nákladĤ

Spoleþnost úþtuje o vedlejších poĜizovacích nákladech podle úþetních postupĤ stanovených vyhláškou
500/2002 Sb.

2.9.

Podstatné zmČny ve zpĤsobu oceĖování a postupĤ odpisování dlouhodobého hmotného
majetku.

V prĤbČhu úþetního období nedošlo ke zmČnČ ve zpĤsobu oceĖování nebo odpisování.

2.10.

ZpĤsob stanovení opravných položek

Spoleþnost v roce 2006 nevytváĜela opravné položky k pohledávkám.

2.11.

ZpĤsob stanovení odpisových plánĤ a použité odpisové metody

Spoleþnost nemá zaĜazený DHM k odpisování, odepisuje zĜizovací výdaje a to dle Zákona þ. 586/1992
Sb, §32a.
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ZpĤsob pĜepoþtu údajĤ v cizích mČnách na þeskou korunu

V prĤbČhu úþetního období byly majetek a závazky v cizí mČnČ pĜepoþítány aktuálním kurzem
vyhlašovaným ýeskou národní bankou.

III.DoplĖující informace k rozvaze a k výkazu ziskĤ a ztrát
3.1.

KomentáĜ k rozvaze

Hlavním aktivem spoleþnosti ve výši 356 019 tis. Kþ jsou nemovitosti – pozemky a nedokonþené stavby
vþetnČ venkovních úprav v ýestlicích u Prahy v rámci developerského projektu Aquapark Praha. Tyto
nemovitosti pĜedstavují 91% celkových aktiv spoleþnosti.

3.2.

KomentáĜ k výkazu ziskĤ a ztrát

Spoleþnost vykázala za úþetní období ztrátu v þástce 1 469 tis. Kþ. DĤvodem ztráty byla skuteþnost, že
hlavní aktivitou spoleþnosti bylo zahájení nového developerského projektu, takže výnosy vzniknou až
v souvislosti s jeho dokonþením v budoucnosti.

3.3.

Následné události

Ode dne, ke kterému byla sestavena úþetní závČrka v rozsahu výkazu ziskĤ a ztrát, rozvaha a pĜíloha
k úþetní závČrce, do dne zpracování úþetní závČrky nastaly tyto dĤležité skuteþnosti, které
mohou významným zpĤsobem ovlivnit stav majetku a hospodaĜení spoleþnosti:
Došlo k tČmto zmČnám v obchodním rejstĜíku:
Akcie:

345 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobČ ve jmenovité hodnotČ 1
000,- Kþ
Zapsáno: 13.dubna 2007
10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobČ ve jmenovité hodnotČ
200 000,- Kþ
Zapsáno: 2.listopadu 2005
Vymazáno: 13.dubna 2007
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343 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobČ ve jmenovité hodnotČ
1 000,- Kþ
Zapsáno: 13.prosince 2006
Vymazáno: 13.dubna 2007

3.4.

Dlouhodobý hmotný majetek (tis. Kþ)

úþt. tĜída

text

031

Pozemky ýestlice u Prahy

042

PoĜízení dlouh. hmot. majetku

052

Poskytnuté zálohy na DHM

poĜizovací cena oprávky

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3.5.

netto

5 000

0

5 000

350 876

0

350 876

143

0

143

356 019

0

356 019

Dlouhodobý nehmotný majetek (tis. Kþ)

úþt. tĜída

text

011

ZĜizovací výdaje

113

23

90

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

113

23

90

3.6.

poĜizovací cena oprávky

netto

Dlouhodobý hmotný majetek poĜizovaný formou fin. pronájmu

Spoleþnost neeviduje takový majetek.

3.7.

PĜírĤstky a úbytky dlouhodobého majetku (tis.Kþ)

V roce 2006 byl poĜízen novČ dlouhodobý majetek spoleþnosti – vČci movité - nezabudované souþásti
stavby v ýestlicích u Prahy v rámci developerského projektu Aquapark Praha.
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Na poþátku

ZĜizovací výdaje
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Pozemky ýestlice u Prahy
PoĜízení dlouh. hmot. majetku
Poskytnuté zálohy na DHM
Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Celkem

3.8.

PĜírĤstky

Úbytky

Na konci

113

0

0

113

113

0

0

113

5 000

0

0

5 000

299 622

51 259

5

350 876

0

143

0

143

304 622

51402

5

356 019

304 735

51402

5

356 132

Rozpis majetku zatíženého zástavním právem

Spoleþnost neeviduje takový majetek.

3.9.

Dlouhodobý finanþní majetek

Spoleþnost neeviduje takový majetek.

3.10. Pohledávky
3.10.1. Pohledávky po splatnosti
Spoleþnost nemČla k rozvahovému dni žádné pohledávky po splatnosti.

3.11. Vlastní kapitál
3.11.1. ZmČny vlastního kapitálu v prĤbČhu úþetního období
V prĤbČhu úþetního období došlo ke zvýšení vlastního kapitálu úpisem nových akcií ve výši 343 000
tis. Kþ a snížení o záporný hospodáĜský výsledek ve výši 1 469 tis. Kþ za úþetní období 2006.
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3.11.2. RozdČlení zisku/úhrada ztráty minulého roku
Ztráta za minulý rok ve výši 17 640,84 Kþ byla zúþtována úþet neuhrazené ztráty minulých let.
3.12.Základní kapitál
Základní kapitál byl ke konci úþetního období 345 000 000,- Kþ. Základní kapitál je 100% splacen.

3.13.Akcie
Spoleþnost vydala ke dni 31.12.2006 10 ks akcií na majitele v listinné podobČ ve jmenovité hodnotČ
200 000,- Kþ a 343 000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotČ 1 000,- Kþ.
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3.14.Závazky
3.14.1. Závazky po lhĤtČ splatnosti více než 180 dní (tis. Kþ)
Spoleþnost nemČla k rozvahovému dni takové závazky.

3.14.2. Závazky neuvedené v rozvaze napĜ. ruþení
Spoleþnost neeviduje žádné takové závazky.

3.15.Rezervy
Spoleþnost nemá vytvoĜeny žádné rezervy.

3.16.RozdČlení výnosĤ (v tis. Kþ)
druh výnosu

2006

Tržby z prodeje služeb

143

Výnosové úroky

532

celkem

675

3.17.Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj
Spoleþnost nemČla v úþetním období výdaje na výzkum a vývoj.

3.18.Odložená daĖ
Spoleþnost nemá žádné rozdíly, z kterých by vznikl odložený daĖový závazek. O odložené daĖové
pohledávce se z dĤvodu nevýznamnosti neúþtuje.
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3.19.Podrozvahové úþty
Spoleþnost eviduje v podrozvaze nesplatnou pohledávku za spoleþností Marie Group s.r.o. ve výši
916 650 tis. Kþ nabytou postoupením.
3.20.Soudní spory
Spoleþnost nevede žádné soudní spory.
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Mezitímní nekonsolidované finanþní údaje spoleþnosti GREENVALE a.s.
k 30. 6. 2008
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Neauditované a nekonsolidované mezitímní finanþní údaje spoleþnosti GREENVALE a.s.
k 30.6.2008 vypracované dle mezinárodních standardĤ finanþního výkaznictví IFRS

Rozvaha k 30.6.2008
(tis.Kþ)

30.6.2008
31.12.2007

Aktiva celkem

2 402 454

1 159 652

Dlouhodobá aktiva

2 342 406

1 069 950

Nehmotná aktiva

0

0

260 135

1 067 369

2 081 832

0

0

0

439

0

0

2 581

60 048

89 702

Krátkodobé pohledávky

37 399

75 542

Peníze a penČžní ekvivalenty

22 649

16 975

0

185

2 402 454

1 159 652

973 480

334 039

345 000

345 000

0

0

NerozdČlené zisky

-10 960

-1 272

Zisk bČžného roku

639 440

-9 689

1 428 974

825 613

0

0

641 867

549 586

942

0

Krátkodobé úvČry a pĤjþky

580 000

0

Krátkodobé závazky

142 949

276 027

63 216

0

Pozemky, budovy a zaĜízení
Investice do nemovitostí
Finanþní investice
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z danČ z pĜíjmu
Krátkodobá aktiva

Ostatní krátkodobá aktiva

Vlastní kapitál a závazky celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy

Závazky
Rezervy
Dlouhodobé úvČry a pĤjþky
Dlouhodobé závazky

Závazek danČ z pĜíjmu
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Tabulka 24Nekonsolidovaný výkaz ziskĤ a ztrát k 30.6.2008

Výkaz ziskĤ a ztrát

30.6.2008

30.6.2007

Tržby za prodej služeb

6 235

137

Tržby za prodej služeb

6 235

137

SpotĜeba materiálu a energie

1 303

21

5

3

900

1 438

2 208

1 462

-717 861

0

2 010

0

DaĖ z nemovitostí

21

16

Kolky

5

2

Pojistné

1 512

0

Odpisy

11

11

Škody

0

2 057

Jiné provozní výnosy

-1 652

-108

Ostatní provozní náklady (výnosy)

1 896

1 968

Výnosové úroky

179

150

Nákladové úroky

15 169

1 384

Kurzové ztráty

82

61

Ostatní finanþní náklady

38

19

Kurzové zisky

-49

0

Ostatní finanþní výnosy

-307

-0

Ostatní finanþní náklady (výnosy)

-235

80

Zisk (ztráta) z pokraþujících þinností pĜed zdanČním

705 237

-4 605

DaĖ z pĜíjmĤ

65 797

-879

Zisk (ztráta) z pokraþujících þinností

639 440

-3 726

(v tis. Kþ)

Náklady na reprezentaci
Nákup služeb
SpotĜeba materiálu a nákup služeb
Ztráta (zisk) z pĜecenČní investic do nemovitostí
Osobní náklady
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GREENVALE a.s.

KomentáĜ k finanþním výkazĤm za první pololetí roku
2008

Popis podnikatelské þinnosti a hospodáĜské výsledky emitenta za za 1. pololetí roku 2008 s
uvedením dĤležitých faktorĤ, které ovlivnily podnikatelskou þinnost a hospodáĜské výsledky
emitenta
Spoleþnost GREENVALE (dále jen „spoleþnost“) pokraþovala v dostavbČ aquaparku a hotelu
v ýestlicích u Prahy. Hlavním dodavatelem obou staveb je spoleþnost UNISTAV a.s. Brno.
Aquapark byl uveden do provozu 7.5.2008 a pĜedpokládané datum uvedení do provozu hotelu
je 1.11.2008. Areál aquaparku byl pĜi zahájení provozu pronajmut spoleþnosti GMF
AQUAPARK PRAGUE, a.s. Hotel bude od 1.11.2008 pronajmut spoleþnosti Redvale a.s. Dále
uvádČné výsledky hospodaĜení spoleþnosti vychází z výše uvedených skuteþností.
Položka „Pozemky, budovy a zaĜízení“ ve výši 260,135 mil. Kþ je tvoĜena nedokonþenou
investicí do hotelu. Krátkodobé pohledávky jsou tvoĜeny hlavnČ nárokem na vrácení
nadmČrného odpoþtu DPH ve výši 23,38 mil. Kþ, prostĜedky v advokátní úschovČ ve výši
6,638 mil. Kþ z titulu nákupu pozemkĤ od spoleþnosti První investorská a.s. pro rozšíĜení
silnice a nezaplaceného nájemného provozovatelem aquaparku ve výši 7,372 mil. Kþ (bylo
zaplaceno v srpnu 2008). Dlouhodobý úvČr ve výši 800 mil. Kþ byl poskytnut podnikem
ve skupinČ SPGroup a.s., je splatný 30.11.2011 a k 30.6.2008 z nČj bylo þerpáno
696,628 mil. Kþ a dlužné úroky k 30.6.2008 þinily 15,169 mil. Kþ. Dlouhodobé závazky
ve výši 942 tis. Kþ vznikly z titulu pozastávek stavebním dodavatelĤm, v pĜípadČ, kdy
nepĜedložili bankovní záruku. Obvykle jsou ve výši 10 % a uvolĖují se ve výši 5%
po odstranČní vad a nedodČlkĤ a 5 % po skonþení záruþní doby nebo pĜedložení bankovní
záruky. Krátkodobá bezúroþná pĤjþka v celkové výši 800 mil. Kþ, splatná 31.3.2009, byla
poskytnuta jediným akcionáĜem spoleþnosti Ing. Pavlem Sehnalem. K 30.6.2008 z ní bylo
vyþerpáno 580 mil. Kþ. Krátkodobé závazky jsou tvoĜeny pĜedevším závazky vĤþi
dodavatelĤm (pĜevážnČ stavebním) ve výši 126,148 mil. Kþ, 2 mil. Kþ nezúþtovanou pĜijatou
zálohou od provozovatele aquaparku, krátkodobými pozastávkami dodavatelĤm ve výši
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7,599 mil. Kþ a dluhem ve výši 6,638 mil. Kþ z titulu nákupu pozemkĤ od spoleþnosti První
investorská a.s. pro rozšíĜení silnice (kryto advokátní úschovou viz. text výše v tomto odstavci).
Závazky z titulu zúþtovaných nevyplacených mezd a pĜíslušných odvodĤ þinily 549 tis. Kþ
(uhrazeno v þervencovém výplatním termínu).
V kvČtnu 2008 byl uveden do provozu aquapark. Tato skuteþnost byla promítnuta do položky
„Investice do nemovitostí“ následujícím zpĤsobem:
Investicemi do nemovitostí se rozumí nemovitosti (pozemky nebo budovy þi þásti budov), které
jsou drženy za úþelem dosažení pĜíjmu z nájemného a/nebo jejich kapitálového zhodnocení.
Spoleþnost používá pro ocenČní investic do nemovitostí „fair value“ model podle požadavkĤ
IAS 40.33 a následujících. Tento model je použit pro veškeré pozemky, budovy nebo jejich
þásti, jež jsou prezentovány jako investice do nemovitostí.
Spoleþnost oceĖuje veškeré investice do nemovitostí v jejich reálných hodnotách vždy k datu
úþetní závČrky. ZmČny v reálných hodnotách investic do nemovitostí jsou úþtovány jako zisky
nebo ztráty do období, k nČmuž se zmČna reálných hodnot váže.
Reálnou hodnotou se rozumí cena, za niž by nemovitost mohla být smČnČna mezi
obeznámenými ochotnými stranami v nezávislé transakci a nikoliv pod tlakem. Reálná hodnota
investic do nemovitostí odráží tržní podmínky k rozvahovému dni.
Reálná hodnota je stanovena na základČ aktuálních cen dosažených na aktivním trhu
s obdobnými nemovitostmi (ve stejném regionu, v obdobném technickém stavu a s obdobnými
uzavĜenými nájemními a podobnými smlouvami). V pĜípadČ, že nejsou aktuální ceny
z aktivního trhu k dispozici, použije se pro stanovení reálné hodnoty náhradní postup podle
následujícího poĜadí:
1.východiskem jsou aktuální ceny na aktivním trhu s nemovitostmi v jiném regionu nebo
v jiném technickém stavu, které se upraví tak, aby odpovídaly podmínkám pro daný region
nebo daný technický stav oceĖované nemovitosti;
2.východiskem jsou nedávné ceny obdobných nemovitostí (na ménČ aktivním trhu), které se
upraví o vliv zmČn ekonomických podmínek od data transakce do data ocenČní;
3.ocenČní metodou diskontovaných penČžních tokĤ založenou na projekci oþekávaných
budoucích penČžních tokĤ.
Pro ocenČní aquaparku bylo vzhledem k specifiþnosti nemovitosti a tedy neexistenci aktivního
trhu nebo nedávných nezávislých prodejních transakcí s obdobnými nemovitostmi zvoleno
ocenČní metodou diskontovaných penČžních tokĤ.
Spoleþnost stanovila projekci oþekávaných penČžních tokĤ na bází oþekávaných plateb
nájemného od 1.7.2008 snížených o odhadované vlastní související provozní náklady
a o odhadované výdaje na opravy a obnovu opotĜebovávaných souþástí nemovitosti a jejího
zaĜízení. Použitá diskontní sazba reflektuje nejistoty plynoucí z tržních podmínek
a uskuteþnČných odhadĤ budoucích penČžních tokĤ.
V pĜípadČ, že spoleþnost plánuje investovat do rozšíĜení oceĖované nemovitosti, nezahrnuje
výpoþet reálné hodnoty investice do tohoto rozšíĜení ani nárĤst pĜíjmĤ, který je po tomto
technickém zhodnocení oþekáván.
Tržby z prodeje služeb jsou tvoĜeny pĜevážnČ nájemným za aquapark ve výši 5 mil. Kþ
a za související služby ve výši 1,195 mil. Kþ. Zisk z pĜecenČní investic do nemovitostí vznikl
uvedením aquaparku do provozu. Nedokonþená investice byla ocenČna na bázi vynaložených
nákladĤ („cost“ metoda) a dokonþená investice je ocenČna v souladu s metodikou IFRS reálnou
hodnotou („fair value“ metoda) na bázi diskontovaných budoucích penČžních tokĤ. Osobní
náklady ve výši 2,01 mil. Kþ souvisely s 23 zamČstnanci spoleþnosti, z þehož hrubé mzdy
tvoĜily þástku 1,445 tis. Kþ. Osobní náklady od zahájení provozu jsou plnČ kryty tržbami
za služby poskytované v souvislosti s pronájmem nemovitostí. Náklady na drobné zaĜizovací
pĜedmČty ve výši 930 tis. Kþ byly jednorázovČ zúþtovány jako spotĜeba materiálu. Jiné
provozní výnosy ve výši 1,652 mil. Kþ vznikly z titulu smluvních pokut. Nákladové úroky
ve výši 15,169 mil. vznikly z dlouhodobého úvČru od spoleþnosti SPGroup a.s. Náklady
na pojištČní majetku dosáhly výše 1,512 mil. Kþ.
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Srovnání s minulým obdobím
Zvýšení aktiv o 1 242,802 mil. Kþ oproti závČru roku 2007 se projevilo témČĜ výhradnČ ve
zvýšení hodnoty investic a bylo kryto zvýšením vlastního kapitálu o 639,441 mil. Kþ, z toho
hlavnČ zvýšením z titulu zisku dosaženého pĜecenČním aquaparku na reálnou hodnotu v þástce
717,861 mil. Kþ a snížením po zaúþtování ztráty z titulu odložené danČ ve výši 63,216 mil. Kþ,
a zvýšením cizích zdrojĤ z titulu þerpaných úvČrĤ a pĤjþek o 672,281 mil. Kþ pĜi souþasném
snížení cizích zdrojĤ z dĤvodu snížení hodnoty závazkĤ o 68,920 mil. Kþ.
Tržby z prodeje služeb zaþaly nabíhat v podstatČ až po uvedení aquaparku do provozu
v kvČtnu 2008. Od poþátku roku zaþalo rovnČž postupné zamČstnávání obslužného personálu až
na celkových 23 zamČstnancĤ k 30.6.2008, což zpĤsobilo mírnou ztrátu (cca 1 mil. Kþ)
ve výsledku hospodaĜení, neboĢ fakturovat za jejich služby provozovateli aquaparku bylo
možné až po pronajmutí aquaparku v kvČtnu 2008. Výrazné zvýšení je na stranČ placených
úrokĤ z dĤvodu masivního þerpání úvČrĤ, pĜestože þerpaná pĤjþka ve výši 580 mil. Kþ
od akcionáĜe byla bezúroþná. NejvČtší zmČnou byl dopad pĜecenČní aquaparku u dokonþené
investice v souladu s pravidly IFRS a dosažení zisku z této transakce 717,861 mil. Kþ (viz.
komentáĜ k rozvaze za 1. pololetí 2008). Další þistČ úþetní operací bylo zaúþtování odloženého
daĖového závazku vzniklého z titulu pĜecenČní nemovitostí, dále z titulu ztráty minulých
období a z dĤvodu zúþtování zĜizovacích nákladĤ rovnČž v souladu s metodikou IFRS
s celkovým záporným dopadem do hospodáĜského výsledku 65,797 mil. Kþ.
PĜedpokládaný budoucí vývoj podnikatelské þinnosti emitenta a jeho hospodáĜských
výsledkĤ
PĜedpokládaný budoucí vývoj podnikatelské þinnosti Emitenta a jeho hospodáĜských výsledkĤ
pro období od 30.6.2008 do 31.12.2009.
Podnikatelská þinnost:
Ve druhém pololetí 2008 spoleþnost pĜedpokládá postupný rĤst tržeb. RĤst tržeb vyplývá
ze smluv uzavĜených s nájemcem aquaparku AQUAPALACE PRAHA a koresponduje
s rĤstem poþtu návštČvníkĤ v aquaparku. Do konce roku 2008 by mČla být dokonþena stavba
hotelu navazujícího na aquapark AQUAPALACE PRAHA. Zahájení komerþního provozu
hotelu je plánováno na leden 2009. Spoleþnost neoþekává v druhém pololetí roku 2008 ani
bČhem roku 2009 významnou zmČnu v podnikatelském zamČĜení, nabídce služeb, cenové
strategii ani skladbČ nájemcĤ.
HospodáĜské výsledky, struktura aktiv a pasiv:
Spoleþnost pĜedpokládá k 31.12.2008 bilanþní sumu ve výši 2 883 072 tis. Kþ, celkové roþní
tržby za prodej služeb by mČly dosáhnout pĜibližnČ 47 800 tis. Kþ. Spoleþnost plánuje ve
druhém pololetí 2008 emisi dluhopisĤ v celkové hodnotČ 1 000 000 tis. Kþ a dále snížení
závazkĤ vĤþi ovládající osobČ a závazkĤ vĤþi dodavatelĤm. Pro rok 2009 spoleþnost
nepĜedpokládá žádnou významnou zmČnu ve složení aktiv ani zpĤsobu financování.
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Zpráva nezávislého auditora
o ovČĜení prognózy vývoje finanþních ukazatelĤ na léta 2008 – 2013
spoleþnosti GREENVALE a.s,
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Stanovisko nezávislého auditora
k metodČ ocenČní investic do nemovitostí použité ve finanþních výkazech Emitenta
vyhotovených dle mezinárodních úþetních standardĤ IFRS
k 30. 6. 2008
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26. PěÍLOHY
•

Výpis z katastru nemovitostí k 11. 11. 2008

•

Katastrální mapa
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