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STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 9. 5. 2013 (slovy: devátého května roku dva tisíce třináct), na místě
samém, tj. v sídle společnosti GREENVALE a. s., Masarykovo nábř. 28, Praha 1,
mnou JUDr. Vlastou Lauermannovou, notářkou se sídlem v Praze, s adresou
kanceláře v Praze 1, Národní 365/43 0--------------------------------------------------------------
-------------------- osvědčení průběhu schůze vlastníků dluhopisů -----------------------
-----ve smyslu ustanovení § 21 ve spojení s ustanovením § 23 odst. 7 zákona-----
----------- č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dále jen "Zákon o dluhopisechU

)------------

--------------------------------------------------------- 1.------------------------------------------------------
Osvědčuji, že dne 9. 5. 2013 (slovy: devátého května roku dva tisíce třináct), se
konala schůze vlastníků dluhopisů společnosti GREENVALE a.s., se sídlem Praha 1,
Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ: 273 93 411, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 10273, coby
emitenta (dále jen "EmitentU

) zaknihovaných dluhopisů ve formě na doručitele, o
jmenovité hodnotě každého dluhopisu ve výši 10.000,- Kč, s názvem Dluhopisy
GREENVALE VAR/14, ISIN CZ0003501637, s celkovou jmenovitou hodnotou všech
v této emisi vydaných dluhopisů ve výši 400.000.000 Kč, konaná na místě samém, to
je v sídle Emitenta - Masarykovo nábř. 28, Praha 1, v 16 hodin s následujícím
průběhem:--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- II.------------------------~-----------------------------
K bodu Č. 1. programu: Zahájení schůze, vysvětlení důvodů svolání schůze a
o ko Iností zrněny em is níc h pod m ínek -------------------------------------------------------------
1. Zahájení. Schůzi v 16:00 hod zahájil jménem Emitenta coby svolavatele schůze
vlastníků dluhopisů Ing. Petr Kachlík, nar. 1. 6. 1954, bytem Praha 10 - Dolní
Měcholupy, Za Zahradami 398, mně osobně neznámý, jehož totožnost jsem ověřila z
platného občanského průkazu, zmocněný představenstvem Emitenta k zahájení
schůze vlastníků dluhopisů a k zastupování Emitenta ve věci veškerých úkonů a
jednání vyplývajících z jeho postavení emitenta dluhopisů na základě plné moci ze
dne 6. 5. 2013. Uvedená plná moc tvoří přílohu Č. 2 tohoto notářského zápisu.--------

2. Předsedající. Ing. Petr Kachlík prohlásil, že Emitent předsedajícím schůze
vlastníků dluhopisů jmenuje v souladu s článkem 12.3.2. emisních podmínek Mgr.
Petra Vacíře, nar. 9. 3. 1975, advokáta s ev. č. ČAK 09639, vykonávajícího advokacii
ve společnosti Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o., IČ: 284 98 038, se
sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00, mně osobně neznámého,
jehož totožnost jsem ověřila z platného občanského průkazu. Ing. Petr Kachlík
následně předal slovo jmenovanému předsedovi schůze vlastníků dluhopisů.-----------
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3. Svolání. Předseda schůze prohlásil, že schůze vlastníků dluhopisů byla svolána
v souladu s článkem 12.1.3. emisních podmínek a ustanovením § 22 odst. 3 Zákona
o dluhopisech tak, že oznámení o konání schůze bylo uveřejněno dne 15. 4. 2013 na
webové stránce Emitenta www.aquapalace.cz v sekci Informace zveřejňované
emitentem dluhopisů, které tvoří přílohu Č. 3 tohoto notářského zápisu, a zároveň
oznámení bylo dne 22. 4. 2013 zveřejněno v obchodním věstníku, kde výpis
z obchodního věstníku tvoří přílohu Č. 4 tohoto notářského zápisu. -----------------------

4. Usnášeníschopnost. Předseda prohlásil, že při zahájení schůze jsou přítomni
vlastníci mající celkem 39.999 z celkového počtu 40.000 dluhopisů, s nimiž je
spojeno hlasovací právo a že tedy jsou tedy přítomni vlastníci mající 99,9975%
(slovy: devadesát devět celých devět tisíc devět set sedmdesát pět desetitisícin
procenta) všech dluhopisů oprávněných hlasovat, s nimiž je dle článku 12.2.2.
emisních podmínek spojeno 399.990.000/400.000.000 hlasů. Předseda doplnil, že
schůze vlastníků dluhopisů je tedy s ohledem na článek 12.3.1. emisních podmínek a
ustanovení § 23 odst. 1 Zákona o dluhopisech usnášeníschopná, neboť jsou přítomni
vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni pro
účast na schůzi vlastníků dluhopisů více než 30% (slovy: třicet procent) nesplacené
části emise dluhopisů. Listina přítomných vlastníků dluhopisů tvoří přílohu Č. 5
včetně zmocnění jednat za vlastníky dluhopisů a výpis emitenta k rozhodnému dni 8.
5. 2013 tvoří přílohu Č. 6 tohoto notářského zápisu.-------------------------------------------

5. Program jednání. Předseda schůze vlastníků dluhopisů prohlásil, že na pořadu
ho. , Id" , b dsc uze JSou nas e UjlCI o y:--------------------------------------------------------------------------

1. Zahájení schůze, vysvětlení důvodů svolání schůze a okolností návrhu změny
em isních pod mínek---------------------------------------------------------------------------------------
2. Hlasování o změně emisních podmínek---------------------------------------------------------
3. Různé a závě r------------------------------------------------------------------------------------------
Předseda schůze vlastníků dluhopisů dále doplnil, že v důsledku zjevné chyby
v psaní bylo u bodu 1. programu nesprávně uvedeno "okolností přeměny emitenta",
přičemž správně mělo být uvedeno "okolností změny emisních podmínek". Předseda
doplnil, že okolnosti přeměny Emitenta budou předmětem projednání schůze
vlastníků dluhopisů Emitenta konané dnes v 16:30 hodin, kdy o přeměně Emitenta
zároveň bude schůzí vlastníků hlasováno. Předmětem této schůze je hlasování o
návrhu na změnu emisních podmínek, a proto bude změna emisních podmínek také

v d Vt ětlení . d ' ,pre me em vysve eru a proje nam.-----------------------------------------------------------------

6. Důvod svolání a okolnosti navrhované změny. Předseda schůze vlastníků
dluhopisů prohlásil, že tato schůze byla svolána z důvodu uvedeného v článku 12.1.2
písmo a) emisních podmínek a ustanovení § 21 odst. 1 písmo a) Zákona o
dluhopisech, tedy z důvodu projednání návrhu Emitenta na změnu emisních
podmínek. Zároveň upozornil, že s ohledem na článek 12.3.4. emisních podmínek a
ustanovení § 23 odst. 4 věty třetí Zákona o dluhopisech je ke změně emisních
podmínek třeba souhlasu tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných vlastníků dluhopisů,
tedy celkem nejméně 299.995.001/400.000.000 hlasů.-----------------------------------------
Předseda schůze vlastníků dluhopisů dále uvedl, že Emitent předpokládá vydání
nové emise dluhopisů od 9. 1. 2014 se stejnými parametry jako stávající emise.
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Předseda dále doplnil, že vzhledem k nákladům spojeným s novou emisí Emitent
navrhuje administrativně jednodušší a nákladově úspornější variantu, a to
prodloužení splatnosti stávajících dluhopisů o 5 (slovy: pět) let se souhlasem
vlastníků dluhopisů. Jen pro úplnost předseda dodává, že náklady na emisi
dluhopisů činily u první emise 2.064.000,- Kč.-----------------------------,------------------------

Předseda rovněž přítomné vlastníky dluhopisů upozornil, že každý z vlastníků
dluhopisů, který by hlasoval proti návrhu na změnu emisních podmínek nebo který se
této schůze vlastníků nezúčastnil, přičemž by schůze vlastníků dluhopisů navrhované
rozhodnutí přijala, může požádat o předčasné splacení svých dluhopisů ve smyslu
ustanovení § 23 odst. 5 Zákona o dluhopisech.---------------------------------------------------
Poté se předseda schůze vlastníků dluhopisů dotázal přítomných vlastníků
dluhopisů, zda mají k důvodům změny emisních podmínek nějaké návrhy,
protinávrhy a požadavky na vysvětlení. Po zjištění, že tomu tak není, přešel
Předseda k bodu 2. programu této schůze vlastníků dluhopisů-------------------------------

K bodu č. 2. programu: Hlasování o změně emisních podmínek-----------------------
1. Návrh. Předseda přednesl schůzi vlastníků dluhopisů návrh Emitenta na přijetí
usnesen í tohoto obsa hu:--------------------------------------------------------------------------------
"Vlastníci dluhopisů GREENVALE VARl14 souhlasí se změnou emisních podmínek
tak, že datum splatnosti dluhopisů se stanovuje ke dni 9. 1. 2019. "-------------------------

2. Návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení. Poté se předseda schůze
vlastníků dluhopisů dotázal přítomných vlastníků dluhopisů, zda mají
k navrhovanému usnesení nějaké návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení. Po
zjištění, že tomu tak není, nechal předseda hlasovat o předloženém návrhu
usnesení. Předseda schůze vlastníků dluhopisů konstatoval, že o předloženém
návrhu bude hlasováno aklamací, tedy zvednutím ruky.------.----------------------------------

3. Hlasování. Pro přijetí předloženého návrhu bylo hlasováno aklamací "pro"
všemi hlasy přítomných vlastníků dluhopisů, tj. 399.990.000/400.000.000 hlasů,
proti: O,zd rže I se: O.------------------------------------------------------------------------------------
Pro přijetí usnesen í hlasovali jmenovitě: ------------------------------------------------------------
1) Capital Management Company a.s., IČ 630 79992, se sídlem Praha 1,
Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00 - 380.990.000/400.000.000 hlasů-------------
2) SPGroup a.s., IČ 630 78571, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28,
PSČ 110 00 - 1.000.000/400.000.000 hlasů------------------------------------------------------
3) Slavia pojišťovna a.s., IČ 601 97501, se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ
110 00 - 18.000.000/400.000. 000 hlasů-----------------------------------------------------------
Výsledek hlasování jsem zjistila optickým- pozorováním hlasujících.------------------------
Předseda schůze vlastníků dluhopisů bezprostředně po hlasování vyzval přítomné
vlastníky dluhopisů, zda proti hlasování podávají protest. Proti výsledku hlasování
nebyly pod ány žád né protesty. ------------------------------------------------------------------------

4. Výsledek hlasování. Poté předseda schůze konstatoval, že návrh usnesení
tohoto obsahu: "Vlastníci dluhopisů GREENVALE VARl14 souhlasí se změnou
emisních podmínek tak, že datum splatnosti dluhopisů se stanovuje ke dni
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9. 1. 2019. II byl schůzí vlastníků dluhopisů přijat, neboť pro něj bylo hlasováno
399.990.000/400.000.000, tj, 100%, hlasů přítomných vlastníků dluhopisů
oprávněných hlasovat, přičemž k přijetí navrhovaného usnesení je třeba
alespoň tříčtvrtinová většina 299.992.500/400.000.000 hlasů.----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------
K bodu Č. 3 programu: Různé a závěr------------------------------------------------------------
Po projednání bodu č. 2 programu předseda schůze vlastníků dluhopisů prohlásil, že
tímto byl program jednání této schůze vlastníků dluhopisů vyčerpán, poděkoval
přítomným vlastníkům dluhopisů za účast a schůzi v 16:20 hodin ukončil.----------------

-----0 tom byl tento notářský zápis sepsán a též předsedajícím přečten. -----------------

Mgr. Petr Vacíř v. r.

JUDr. Vlasta Lauermannová v. r. L. S.
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PLNÁ MOC

GREENVALE a.s., IČ: 27393411
se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka Č.
10273, jednající Ing. Pavlem Sehnalem, jediným členem představenstva
(dále jen "Zmocnitel")

tímto uděluje plnou moc

Ing. Petru Kachlíkovi, r.č. 540601/0368
bytem Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za Zahradami 398, PSČ 109 00

(dále jen "Zmocněnec")

k tomu, aby na schůzi vlastníků dluhopisů konané dne 9. května 2013 v 16:00 hodin,
jejíž předmětem je především hlasování o změně emisních podmínek (dále jen "Schůze"),
zastupoval Zmocnitele coby emitenta zaknihovaných dluhopisů ve formě na doručitele, o
jmenovité hodnotě každého dluhopisu ve výši 10.000,- Kč, s názvem Dluhopisy
GREENVALE VAR/14, ISIN CZ0003501637, zejména aby jménem Zmocnitele Schůzi
zahájil a dále aby činil jménem Zmocnitele na Schůzi veškeré úkony a jednání vyplývající
z jeho postavení emitenta dluhopisů.

Tuto plnou moc Zmocnitel uděluje zejména v rozsahu práva povinností podle obchodního
zákoníku a zákona o dluhopisech.

V Praze dne «. 5' .2013



Přehled uveřejněných informací
Oznámení č.1I2009
Oznámení č.2/2009 - Souhrnný přehled uveřejněných informací
Oznámení č.1/2010 - Souhrnný přehled uveřejněných informací
Oznámení č.1/2011 - Souhrnný přehled uveřejněných informací
Oznámení čJ/2012 - Souhrnný přehled uveřejněných informací

Informace zveřejňované emitentem dluhopisů - AQUAP ALACE PRAHA ~. 9tránka Č. 1 z 2

, Příloha e. .3 k «: rP~(J
Uvodní stránka O nás Provozovatel a investor Informace zveřejňované emitentem dluhopisů

Informace zveřejňované emitentem dluhopisů
GREENVALE -oznámení o svolání schůze vlatrum dluhopisů 1
GREENVALE -oznámení o svolání schůze vlatníků dluhopisů 2
Projekt FÚZE GREENV ALE sloučením

Prospekt dluhopisu Greenvale

Termsheet dluhopis Greenvale

Výroční zprávy
Výroční zpráva GREENV ALE 2008
Výroční zpráva GREENV ALE 2009
Výroční zpráva GREENV ALE 2009 - oprava
Výroční zpráva GREENV ALE 2010
Výroční zpráva GREENV ALE 2010 - oprava
Výroční zpráva GREENV ALE 2010 - oprava - průvodní dopis
Výroční zpráva GREENV ALE 2011
Výroční zpráva GREENV ALE 2012

Pololetní zprávy
Pololetní zpráva GREENV ALE 2009
Pololetní zpráva GREENV ALE 2010
Pololetní zpráva GREENV ALE 2010 - oprava
Pololetní zpráva GREENV ALE 2011
Pololetní zpráva GREENV ALE 2012

Informace o výplatě kupónů
Období 9.1.2009 ai 9.7.2009
Období 9.7.2009 až 9.1.2010
Období 9.1.2010 až 9.7.2010
Období 9.7.2010 až 9.1.2011
Období 9.1.2011 až 9.7.2011
Období 9.7.2011 až 9.1.2012
Období 9.1.2012 až 9.7.2012
Období 9.7.2012 až 9.1.2013
Období 9.1.2013 až 9.7.2013

http://www.aquapalace.czlo-nas/provozovatel-a-investor/informace-zverejnovane-emit. ..
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Kč, snázvem Dluhopisy GREENVAI:..É)~ARl14;;:l., ,
v celkové jmenovité hodnotě 400':000.000,- Kč" s datem'emise~ ,9~·1.2009.'(dálé· jen
.Dluhopisy") tímto svolává ve smyslu příslušných právnlch předpisů schůzi vlastnfků
Dluhopisů (dále jen "schůze"). Dluhopisy byly vydány jako dluhopisy s pohyblivým výnosem
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1.000.000.000,- Kč splatné v roce 2014 (dále
jen nDhJhOpisový program") na základě Prospektu a Emisních podminek Dluhopisů
schválených rozhodnutlm České národní banky ze dne 29. 12.2.008, č, j. 2008/14379/570 ke
sp, zn.: Sp/2008/353/572, které nabylo právní moci dne 29. 12.2008.

DŮVODKONÁNí SCHŮZE

Podle § 21 odst 1 písmo b) zákona č. 23,4/2009 Sb., o dluhopisech svolává emitent
schůz] vlastníků dluhopisů pro změny emlsnfch podminek dluhopisů.

Den, hodlnaa místo konání schůze: 9.5.2013 v 16.00 hod., v Sídle společnosti, tj. na
adrese: Masarykovo nábř. 28, Praha 1, zasedací místnost 1. patro.

Program jednánj schůze:

1. ,Zahájenfschůze, vysvětlení důvodu svolání schůze a okolností přeměny emitenta
2. Hlas()vánio změně emisnlch podmínek
3. ~ůzné a závěr

Návrh usneseni k bodu 2. pořadu jednáni schůze vlastníků Dluhopisů zní:

Vlastníci dluhopisů Dluhopisy GREENVALE VARl14 souhlasí se změnou emisních
podmlnek tak, že datum splatnosti dluhopisů se stanovuje ke dni 9. f~2019.

GREENVAlE a.s.předpokládá vydání nové emise dluhopisů od 9.1.2014 se stejnými
parametry jako stávajicí emise. Vzhledem k nákladům spojeným snovou emisi
GREENVALE navrhuje administrativně jednodušší a nákladově úspornějši variantu a to
prodloužení splatnosti stávajících dluhopisů o 5 let se souhlasem vlastníků dluhopisů.
Nákl'adyna emisi dluhopisů činily u 1. emise 2 064 tis. Kč.

Schůzeje oprávněn se účastnit a hlasovat na ni pouze:

1. vlastník Dluhopisů dané emise, který byl evidován u Raiffeisenbank a.s. - administrátora
emise Dluhopisů jako osoba podílejici se určitým počtem Dluhopisů k 24:00 hod. 8.5.2013,
nebo
2. osoba, která prokáže potvrzením od osoby, na jejímž účtu byl příslušný počet Dluhopisů
evidovánv evidenci Raiffeisenbank a.s. - administrátora emise Dluhopisů k 24:00 hod. dne
8.5.2013,že je vlastníkem Dluhopisů, a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na
základěplné moci.
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Při registraci účastnlků se fyzické osoby prokáži prů~~~m~Í'
or~g~nále,mplné moci s úře~něvověřeným pOdPise,W:~:~~RJf~lt :i~~gRi~~~i:4'brika
muze být provedeno rovněz pred zaměstnancem Ralffelse'noan " ',.' _ 'naJlcl za -------l
právnickou osobu musí předložit kromě průkazu totožnosf .o.iigJ~álď.viPf;~/~'Qbčhc)d!'lifio chodníjméno
rejstříku ne staršího než tři měsíce. Vlastník Dluhopisů má právO'poŽádat?~(sR~~NvALE;a.s.' 10
o zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronicky na ,své náklady a
nebezpečí.
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GREENV ALE a.s.,
t

'I;~Rubrika Oznámení]' ~i.A':!
U#'"

,- Obchodní jméno GREENV ALE a.s.o~
s. ;~. Sídlo Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00
a

IČ
-

27393411

Značka OV429795-130422

Datumpublikace 22.4.2013

: a.
Idy

REENVALE a.s. předpokládá vydání nové emise dluhop i s ů od 9.1.2014 se
tejnými parametry jako stávající emise. Vzhledem k nákladl1m spojeným

novou emisí GREENVALE navrhuje administrativně jednodušší a nákladově
spornější variantu, a to prodloužení splatnosti stávajicích dluhopisl1

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHůZE VLASTNÍKů DLUHOPISů

GREENVALE a.s.
ídlo: Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00

IČ: 27393411
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 10273 (dále jen »GREENVALE a.s.« nebo »Emitent«)

která je Emitentem zaknihovaných dluhopisů ve formě na doručitele,
~ jmenovité hodnotě každého dluhopisu ve výši 10.000,- Kč, s názvem
Dluhopisy GREENVALE VAR/14, ISIN CZ0003501637, které byly vydány v celkové
jmenovité hodnotě 400.000.000,- Kč, s datem emise 9.1.2009 (dále jen
'>Dluhopisy«), tímto svolává ve smyslu příslušných právních předpisů
schůzi vlastníků Dluhopisů (dále jen »schůze«). Dluhopisy byly vydány
jako dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité
\odnotě 1.000.000.000,- Kč splatné v roce 2014 (dále jen »Dluhopisový
)rogram«) na základě Prospektu a Emisních podmínek Dluhopisů schválených
:ozhodnutím České národní banky ze dne 29.12.2008, č. j. 2008/14379/570
[e sp. zn.: Sp/2008/353/572, které nabylo právní moci dne 29.12.2008.

lůVOD KONÁNÍ SCHůZE
'odle § 21 odst. 1 písmo b) zákona č. 234/2009 Sb., o dluhopisech,
,volává emitent schůzi vlastníků dluhopisů pro změny emisních podmínek
lluhopisů.

len, hodina a místo konání schůze: 9.5.2013 v 16.00 hod., v sídle
;polečnosti, tj. na adrese: Masarykovo nábř. 28, Praha 1, zasedací
ristnost 1. patro.

'rogram jednání schůze:
1. Zahájení schůze, vysvětlení důvodu svolání schůze a okolností

přeměny emitenta
2. Hlasování o změně emisních podmínek
3. Různé a závěr

lávrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání schůze vlastníků Dluhopisů zní:
'lastníci dluhopisů Dluhopisy GREENVALE VAR/14 souhlasí se změnou
misních podmínek tak, že datum splatnosti dluhopisu se stanovuje
e dni 9.1.2019.



Praze dne 15.4.2013

5 let se souhlasem vlastniků dluhopisů. Náklady na emisi dluhopisů
nily li 1. emise 2 064 tis. Kč.

:hůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ni pouze:

.. vlastník Dluhopisů dané emise, který byl evidován u Raiffeisenbank a.s.
- administrátora emise Dluhopisů jako osoba podílející se určitým počtem
Dluhopisů k 24.00 hod. 8.5.2013, nebo

1. osoba, která prokáže potvrzením od osoby, na jejímž účtu byl
příslušný počet Dluhopisů evidován v evidenci Raiffeisenbank a.s.
- administrátora emise Dluhopisů k 24.00 hod. dne 8.5.2013, že je
vlastníkem Dluhopisů, a to bud' osobně, nebo prostřednictvím
zmocněnce na základě plné moci.

r1 registraci účastníků se fyzické osoby prokážou průkazem totožnosti,
nocněnci navíc originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem
nocňující osoby. Ověření podpisu může být provedeno rovněž před
aměstnancem Raiffeisenbank a.s. Osoba jednající za právnickou osobu musí
ředložit kromě průkazu totožnosti originál výpisu z obchodního rejstříku
e staršího než tři měsíce. Vlastník Dluhopisů má právo požádat GREENVALE a.s.
zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronicky na své

!klady a nebezpečí.

redstavenstvo GREENVALE a.s.

1429795-130422

rštivte další stránky projektu iHNed.cz:
)://IHNED.cz/
):/IlHNED.czlvov/- Obchodní věstník na váš e-mail
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"'" r o oLISTINA PRITOMNYCH VLASTNIKU DLUHOPISU
na schůzi vlastníků dluhopisů společnosti GREENV ALE a.s.

TČ:273 93 411, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka č. 10273, emitenta zaknihovaných dluhopisů ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě každého dluhopisu ve výši

10.000,- Kč, s názvem Dluhopisy GREENVALE VARlI4, 1SlN CZ0003501637
dne 9. května 2013 v 16:00 hodin

Vlastník dluhopisů hlasůPočet dluhopisu hodnota Podpis

společnost
CAPIT AL MANAGEMENT COMPANY
Masarykovo nábř. 28, Praha 1 10.000 Kč
IČ: 63079992
Mgr. Petr Vacíř, advokát v p.m. 38.099 celk. 380.990.000 Kč 380.990.000/400.000.000

.~

společnost
SPGroup a.s.
Masarykovo nábř. 28, Praha 1
IČ: 63079992
Mgr. Petr Vacíř, advokát v p.m.

10.000 Kč ,..---
1.000.000/400.000.000 /0 <.? ~100 celk. 1.000.000 Kč

společnost
Slavia pojišťovna a.s.
Revoluční 1/655, Praha 1
IČ: 63079992
Mgr. Petr Vacíř, advokát v p.m.

10.000 Kč

18.000.000/400.000.000 " :-/Irc:<. <&U1.800 celk. 18.000.000 Kč

Předseda schůze vlastníků dluhopisů Mgr. Petr Vacíř
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r.rcsP" up a.s., IČ: 630 78 571

se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
3078, jednající Ing. Pavlem Sehnalem, předsedou představenstva
(dále jen "Zmocnitel")

PLNÁ MOC

oddíl B, vložka č.

tímto uděluje plnou moc

Mgr. Petru Vacířovi, advokátovi, ev. Č. ČAK 09639,
vykonávajícímu advokacii ve společnosti Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o.,

IČ: 284 98 038, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00
(dále jen "Zmocněnec")

k tomu, aby na schůzi vlastníků dluhopisů společnosti GREENVALE a.s., IČ: 273 93411, se
sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Č. 10273, coby emitenta (dále jen
.Emltent"), zaknihovaných dluhopisů ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě každého
dluhopisu ve výši 10.000,- Kč, s názvem Dluhopisy GREENVALE VAR/14, ISIN
CZ0003501637 (dále jen "Dluhopisy") konané dne 9. května 2013 v 16:00 hodin zastupoval
Zmocnitele coby věřitele a vlastníka 100 ks (slovy: jednosto kusů) Dluhopisů Emitenta.

Zmocněnec je na shora uvedené schůzi vlastníků dluhopisů Emitenta oprávněn vykonávat
jménem Zmocnitele veškerá jeho práva jako věřitele a vlastníka dluhopisů Emitenta.

Zmocněnec je zejména oprávněn:

• účastnit se schůze vlastníků dluhopisů Emitenta konané dne 9. května 2013 v 16:00
hodin v sídle Emitenta,

• hlasovat o všech bodech dle pořadu jednání schůze vlastníků dluhopisů Emitenta, zejm.
pak hlasovat pro přijetí návrhu na změnu emisních podmínek, a to prodloužení
splatnosti stávajících dluhopisů o 5 let.

Tuto plnou moc Zmocnitel uděluje zejména v rozsahu práva povinností podle obchodního
zákoníku a zákona o dluhopisech.

V Praze dne -f. 0. 2013



Ověření - legalizace

fqokďBěžnéčíslo položky ověřovací knihy: O li

o věř li j i, že dnes přede mnou tuto listinu vlastnoručně podepsal

Ing.Pavel Sehnal, nar. 1.7.1964, --------------------------------------------------------
bytemPraha 4, Braník, Vavřenova 1440/2, --------------------------------------------------

jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem. ----------------------- '. ,
r\t. FOLii:

;)V r:i4<:
VPrazedne 7.5.2013 2{ ~; ~"

Ivana Stiborová ~ \.W';ď.·?~;:'~;{~,(~,::';'~/,:!l -p
notářská tajemnic ". " .~

..II \,v •.~VI.> ]
pověřená JUDr. Lucií Fo ~. t,t

nctářkou se sctern \! Pr' e .., 3 1,,0
01.:5' o~~'<rka 'oJ r
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* . ~~.~~ Management Com pany, a.5., IČ: 630 79 992
f!l.fJI' ~ clem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
3245, jednající Ing. Pavlem Sehnalem, předsedou představenstva
(dále jen "Zmocnitel")

PLNÁ MOC

oddíl B, vložka č.

tímto uděluje plnou moc

Mgr. Petru Vacířovi, advokátovi, ev. Č. ČAK 09639,
vykonávajícímu advokacii ve společnosti Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o.,

IČ: 28498038, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 15000
(dále jen "Zmocněnec")

k tomu, aby na schůzi vlastníků dluhopisů společnosti GREENVALE a.s., IČ: 27393411, se
sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 OD, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 10273, coby emitenta (dále jen
"Emitenť), zaknihovaných dluhopisů ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě každého
dluhopisu ve výši 10.000,- Kč, s názvem Dluhopisy GREENVALE VARl14, ISIN
CZ0003501637 (dále jen "Dluhopisy") konané dne 9. května 2013 v 16:00 hodin zastupoval
Zmocnitele coby věřitele a vlastníka 38 099 ks (slovy: třicetosmtisícdevadesátdevět kusů)
Dluhopisů Emitenta.

Zmocněnec je na shora uvedené schůzi vlastníků dluhopisů Emitenta oprávněn vykonávat
jménem Zmocnitele veškerá jeho práva jako věřitele a vlastníka dluhopisů Emitenta.

Zmocněnec je zejména oprávněn:

• účastnit se schůze vlastníků dluhopisů Emitenta konané dne 9. května 2013 v 16:00
hodin v sídle Emitenta,

• hlasovat o všech bodech dle pořadu jednání schůze vlastníků dluhopisů Emitenta, zejm.
pak hlasovat pro přijetí návrhu na změnu emisních podmínek, a to prodloužení
splatnosti stávajících dluhopisů o 5 let.

Tuto plnou moc Zmocnitel uděluje zejména v rozsahu práva povinností podle obchodního
zákoníku a zákona o dluhopisech.

V Praze dne L. JL. 2013



()věření-Iegalizace

f6f"~Běžné číslo položky ověřovací knihy: O m

o věř u j i, že dnes přede mnou tuto listinu vlastnoručně podepsal

Ing. Pavel Sehnal, nar. 1.7.1964, ----------------------------------------------------------
bytem Praha 4, Braník, Vavřenova 1440/2, -------------------------------------------------

jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem. ----------------------- I r-
. ~jC,E r-Oú,

V Praze dne 7.5.2013 ~,. P:-.' '::~Bl1-:o
~' I" ';;.::'~ .::::

n~::~~:i~o ce ~~~ \;2:t·.·{.:) >-
pověřená JUDr. Lu '.. ukalovou ~ ~ *

notářkou se sídte. '/ Praze o/,- 3 0
élř/rq v ?t'O-~
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PLNÁ MOC

JURREX

Slavia pojišťovna a.s., IČ: 601 97501
se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.
2591, jednající Ing. Radkem Žďáreckým, MBA, předsedou představenstva, a JUDr. Ivanou
Z6rklerovou, členkou představenstva
(dále jen "Zmocnitel")

tímto uděluje plnou moc

Mgr. Petru Vacířovi, advokátovi, ev. č. ČAK 09639,
vykonávajícímu advokacii ve společnosti Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o.,

IČ: 284 98 038, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00
(dále jen "Zmocněnec")

k tomu, aby na schůzi vlastníků dluhopisů společnosti GREENVALE a.s., IČ: 27393411, se
sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka Č. 10273, coby emitenta (dále jen
.Emitent"), zaknihovaných dluhopisů ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě každého
dluhopisu ve výši 10.000,- Kč, s názvem Dluhopisy GREENVALE VAR/14, ISIN
CZ0003501637 (dále jen "Dluhopisy") konané dne 9. května 2013 v 16:00 hodin zastupoval
Zmocnitele coby věřitele a vlastníka 1800 ks (slovy: tisícosmset kusů) Dluhopisů Emitenta.

Zmocněnec je na shora uvedené schůzi vlastníků dluhopisů Emitenta oprávněn vykonávat
jménem Zmocnitele veškerá jeho práva jako věřitele a vlastníka dluhopisů Emitenta.

Zmocněnec je zejména oprávněn:

• účastnit se schůze vlastníků dluhopisů Emitenta konané dne 9. května 2013 v 16:00
hodin v sídle Emitenta,

• hlasovat o všech bodech dle pořadu jednání schůze vlastníků dluhopisů Emitenta, zejm.
pak hlasovat pro přijetí návrhu na změnu emisních podmínek, a to prodloužení
splatnosti stávajících dluhopisů o 5 let.

Tuto plnou moc Zmocnitel uděluje zejména v rozsahu práva povinností podle obchodního
zákoníku a zákona o dluhopisech.

V Praze dne f-. ')'.2013--

)
Slavia pojišťovna a.s. )

JUDr. Ivana Zorklerová
členka představenstva

Ing. Radek Žďárec ý, MSA
předseda předsta enstva

Advokátní kancelář Belha, Vacíř & spol., s.r.o.
té. 28498038. tne. CZ28498038
Janáčkovo nábřeží 1153/13, 15000 Praha 5, Česká republika
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145971
T+ 420 257 213 496, F + 420 257 217 649
www.jurrex.cz.office@jurrex.cz
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Název

Evidenr

Samosl

Samost

Navazu

Navazuj

Navazuj

Navazuj

Navazuj

Navazuj

Navazuj

Navazuj

Navazuji

Základní

Česká s~

Českoslo

Pioneer il

Pioneer il

ČP INVE:

Citicorp ir

Investiční

CREDIT ~

AXA inveE

Realtia im

FINESKO



"eznámé-a
CENTRÁLN [ DEPOZITÁŘ
CENNÝCH PAP[RŮ

,Příroha č.~

PROTOKOL O VÝSLEDKU SLUŽBY
VÝPIS Z EMISE VČETNĚ ZÁSTAV K ZADANÉMU DATU

Kód služby:
Číslopožadavku:
Datuma čas zpracování:
Vynaložený náklad za službu
dleCeníku CDCP Část C:

F11
272398
09.05.2013, 09:07:49

2008.00 Kč

K datu Počet, účtů

07.05.2013

07.05.2013 O

07.05.2013 O

07.05.2013 3

07.05.2013 O

07.05.2013 O

07.05.2013 O

07.05.2013 O

07.05.2013 O

07.05.2013 O

07.05.2013 O

07.05.2013 O

07.05.2013 O

27.08.2006 0(**)

31.12.2006 0(**)

09.01.2004 0(**)

01.07.2010 0(**)

18.12.2011 0(**)

22.12.2003 0(**)

25.06.2010 0(**)

31.12.2008 0(**)

10.07.2011 0(**)

20.05.2009 0(**)

13.12.2011 0(**)

~
Str. 1 z 6 cee stock exchange group

Zadané vstupní parametry služby

Požadované datum výpísu:
Označení emíse:
Druhvýpisu:

07.05.2013
CZ0003501637
B - majitel i správce

Výsledek služby

Číslo evidence Názevevidence

3000001 Evidence Centrálního depozitáře

3000002 Samostatná evidence SSD MF ČR

3000003 Samostatná evidence PL IS Axa, a.s.

8770006 Navazujcí evidence Česká spořitelna, a.s.

9020005 Navazujcí evidence Komerční banka, a.s.

9130004 Navazující evidence Česká spořitelna, a.s.

9270002 Navazujcí evidence BH Securities a.s.

9280009 Navazujcí evidence Československá obchodní banka, a.s.

9630001 Navazujcí evidence Patria Finance, a. s.

9630002 Navazujcí evidence Finance Zlln, a. s.

49279866 Navazujcí evidence ING Bank N.V. org.složka

61858374 Navazujcí evidence FIO banka a. s.

1000039 Základní evidence SCP

8000018 Česká spořitelna, a.s. - OPF

8000026 Československá obchodní banka, a.s. - OPF

8000034 Pioneer investiční společnost, a.s. - OPF

8000042 Pioneer investiční společnost, a.s. - OPF

8000069 ČP INVEST investiční společnost, a.s. - OPF

8000077 Citicorp investiční společnost, a.s. - OPF

8000085 Investiční kapitálová společnost KB, a.s. - OPF

8000093 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT inv.spol.,a.s. - OPF

8000107 AXA investiční společnost a.s. - OPF

8000115 Realtía investičn í společnost a.s. - OPF

8000131 FINESKO investiční společnost, a.s. - OPF

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1
T+420221 832803, F +420 224 814 193
cdcp@pse.cz, www.cdcp.cz
iČ 25081489, Obchodni rejstřík Městskéno soudu v Praze, oddíl B vložka 4308



CENTRÁLNf DEPOZITÁ~
CENNÝCH PAPfRŮ

VÝPIS Z EMISE VČETNĚ ZÁSTAV K ZADANÉMU DATU

(**) - evidence ukončila činnost

Kódslužby: F11
Číslopožadavku: 272398 Str. 2 z 6

cee st.ock exchange group



CENTRÁLNí DEPOZITÁŘ
CENNÝCH PAPíRŮ

VÝPIS Z EMISE VČETNĚ ZÁSTAV K ZADANÉMU DATU

Typ účtu

Stav účtu

Typ správy

Počet CP

3000001 - Evidence Centrálního depozitáře

POŘADOVÉ ČíSLO ÚČTU: 1

Identifikace účtu

Počet zastavených CP

11 - účet vlastníka - účastníka

1 - volný

o
Majitel

ID osoby v CD

Id.č. osoby

Typ osoby

Plijnení, jnéno, titul I Název

Adresa

.IDa:~~ČóvaCí.adř'ěša.
, ':,:\~,,':L ..>..:c.}:y. "',

Plijnení, jnéno, titul I Název

Adresa

0060192941

0060192941

2 - právnická osoba

BH Securities a.s.

Na Plikopě 15
11000 Praha 1
CZE

BH Securities, a.s.

Anezska 10
11000 Praha 1
CZE

Kód služby: F11
Číslo požadavku: 272398 Str. 3z 6

cee stock exchange group
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8770006 - Navazující evidence Česká spořitelna. a.s.
POŘADOVÉ ČíSLO ÚČTU: 1

Identifikace účtu

Typ účtu

Stav účtu

Typ správy

Počet CP

Počet zastavených CP

21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka

1 - volný

1 800

O

Majitel

ID osoby v CD

Id.č. osoby

Typ osoby

Adresa

Přijnení, jnéno, titul! Název

Adresa

60197501

60197501

2 - právnická osoba

SLAVIA pojišťovna a.s.

Revoluční 1
11000 Praha 1
CZE

Kód služby: F11
Číslo požadavku: 272398 Str. 4 z 6

cae stock exchange group
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POŘADOVÉ ČíSLO ÚČTU: 2

Identifikace účtu

Typ účtu

Stav účtu

Typ správy

Počet CP

Počet zastavených CP

21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka

1 - volný

100

O

Majitel

63078571

63078571

2 - právnická osoba

ID osoby v CD

Id.č. osoby

Typ osoby

Adresa

Přijnenl, jnéno, titul! Název

Adresa

SPGroup, a.s.

Masarykovo nábřeží 28
11000 Praha 1
CZE

Str. 5 z 6
cee stock exchange group

Kód služby: F11
Číslo požadavku: 272398
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POŘADOVÉ ČíSLO ÚČTU: 3

Identifikace účtu

Počet zastavených CP

21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka

1 - volný

Typ účtu

Stav účtu

Typ správy

Počet CP 38099

O

Majitel

ID osoby v CD

Id.č. osoby

Typ osoby

63079992

63079992

2 - právnická osoba

Adresa

Přijmení, jméno, titul/Název Capital Management Company, a.s.

Masarykovo nábřeží 28
11000 Praha 1
CZE

Adresa

Kód služby: F11
Číslo požadavku: 272398 Str. 6 z 6

cee stock exchange group



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu s přílohou č. 2, 3, 4, 5 a 6 vyhotovený
dne 9. 5. 2013 (slovy: devátého května roku dva tisíce třináct), který je určen v
jednom vyhotovení společnosti GREENVALE a. S., se shoduje doslova s notářským
zápisem běžného čísla NZ 82/2013 s přílohou č. 2, 3, 4, 5 a 6.




