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OZNÁMENÍ

O ZMĚNĚ EMISNÍCH PODMÍNEK ZAJIŠŤOVANÝCH
GREENVALE VAR/14

DI:,UHOPISŮ

Společnost AQUAPALACE, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ: 150
00, IČ: 291 41 729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 18793, jakožto právní nástupce společnosti GREENV ALE 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 10273, která zanikla fúzí sloučením (dále jen "Emitent"), jakožto
emitent dluhopisů s názvem Zajišťovaný dluhopis GREENV ALE VARlI4, datum emise 9. ledna
2009, ISIN CZ0003501637, se jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu ve výši 10000 Kč (dále jen
"Dluhopisy"), jejichž emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j.
2008/14379/570 ke sp. zn.: Sp/2008/353/572 ze dne 29. 12. 2008, které nabylo právní moci dne 29.
12.2008,
tímto oznamuje, že
na základě (i) souhlasu schůze vlastníků Dluhopisů, která se konala dne 9. května 2013 v sídle
Emitenta na adrese Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1 v 16 hodin a (ii) souhlasu schůze vlastníků
Dluhopisů, která se konala dne 9. května 2013 v sídle Emitenta na adrese Masarykovo nábřeží 235/28,
Praha 1 v 16:30 hodin, (iii) oznámení Burzy cenných papírů Praha, a.s. a (iv) po revizi zjevných
nepřesností a překlepů
dochází k následujícím změnám emisních podmínek Dluhopisů:
l.

Název Dluhopisů se mění na "Zajišťovaný dluhopis GREENVALE VAR!19".

2.

První odstavec emisních podmínek se v plném rozsahu mění a nahrazuje
zněním:

se následujícím

Zastupitelné dluhopisy vydávané společností A QUAPALACE, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov,
Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ: 150 00, lČ: 291 41 729, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18793, jakožto právním nástupcem
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 10273, která zanikla fúzí sloučení (dále jen .Jimitem"), v celkové předpokládané
jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč (jedna miliarda korun českých), s pohyblivým úrokovým
výnosem ve výši určené dle článku 5 těchto Emisních podmínek (jak je tento pojem definován
níže), splatné v roce 2019 (dále jen "Emise" a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise
dále jen "Dluhopisy"), se řídí těmito emisnlmi podmínkami (dále jen "Emisní podmínky")
a zákonem
190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon
o dluhopisech ").
č.

3.

Třetí odstavec emisních podmínek se v plném rozsahu mění a nahrazuje se následujícím zněním:

V souvislosti s Dluhopisy vyhotovil Emitent v souladu se zákonem
256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o podnikání na
kapitálovém trhu "). a nařízením Komise (ES)
809/2004, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/7l1ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu
prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (dále jen
"Nařízení"), prospekt Dluhopisů (dále jen "Prospekt"), jehož součástí jsou tyto Emisní
podmínky. Prospekt byl schválen rozhodnutím ČNB, č.j. 2008/14379/370 ke sp. zn.:
Sp/2008/353/572 ze dne 29. 12. 2008, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2008, a byl
uveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy.
č.

č.

4.

Poslední odstavec v článku 2. (Datum Emise, Emisní lhůta, objem Emise, Emisní kurz a úpis
Dluhopisů) odstavci 2.5. (Způsob a místo úpisu Dluhopisů) se v plném rozsahu mění a nahrazuje
se následujícím zněním:
Emitent ani Vedoucí manažer nezamýšlejí Dluhopisy k Datu emise veřejně nabízet ve smyslu
§ 34 odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, avšak nevylučují, že po Datu emise budou
Dluhopisy veřejně nabízeny, v rámci sekundárního trhu.

5.

První odstavec v článku 6. (Splacení a odkoupení) odstavci 6.1. (Konečná splatnost) se v plném
rozsahu mění a nahrazuje se následujícím zněním:
Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k odkoupení Dluhopisů Emitentem
ajejich zániku, jak je stanoveno níže, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena
jednorázově k 9. lednu 2019 (dále jen "Den konečné splatnosti").

6.

První odstavec v článku 11. (Administrátor, Kotační agent a Agent pro výpočty) odstavci 11.3.1
(Agent pro výpočty) se v plném rozsahu mění a nahrazuje se následujícím zněním:
Nedojde-li ke změně v souladu s článkem 11.3.2. těchto Emisnich podmínek, je Agentem pro
výpočty Raiffeisenbank a.s.
Ostatní ustanovení emisních podmínek zůstávají nezměněna.
Úplně znění emisních podmínek je veřejnosti k dispozici na webové stránce Emitenta
www.aguapalace.cz. na požádání bezplatně k dispozici v běžné pracovní době od 9.00 do 16.00
hod. k nahlédnutí u Emitenta na adrese Praha 5 - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, jakož i
na dalších místech dle platných právních předpisů.

nstva AQUAPALACE, a.s.

