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sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notáĜky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní
ustanovenou podle § 24 notáĜského Ĝádu, notáĜskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou, a to
na místČ samém v Clarion Congress Hotel Prague, na adrese Praha, Vysoþany, Freyova 33, dne
dvacátého druhého ledna roku dva tisíce šestnáct (22. ledna 2016). -----------------------------------Na pozvání pĜedstavenstva spoleþnosti Czech Property Investments, a.s. jsem se výše uvedeného
roku, mČsíce a dne dostavila do Clarion Congress Hotel Prague, na adrese Praha, Vysoþany,
Freyova 33, abych se zúþastnila schĤze vlastníkĤ dluhopisĤ emitovaných spoleþností Czech
Property Investments, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové MČsto, 110 00 Praha 1, IýO
427 16 161, spisová znaþka B 1115 vedená u MČstského soudu v Praze, (dále v notáĜském zápisu
též jen „Czech Property Investments, a.s.“). ---------------------------------------------------------------

O prĤEČhu skutkového dČje – schĤze vlastníkĤ dluhopisĤ emitovaných spoleþností Czech
Property Investments, a.s., a to dluhopisĤ s názvem Dluhopis CPI VAR CZK 2019, tj.
dluhopisĤ s pohyblivým úrokovým výnosem, splatných 29. bĜezna 2019 (dvacátého devátého
EĜezna roku dva tisíce devatenáct), datum emise: 29. bĜezna 2012, ISIN: CZ0003501868,
o jmenovité hodnotČ 1,-- Kþ (jedna koruna þeská), znČjících na doruþitele, vydaných
v zaknihované podobČ, (dále též jen „Dluhopis CPI VAR CZK 2019“ nebo též jen „Dluhopis“)
- ve smyslu ustanovení § 79 zákona þ. 358/1992 Sb. o notáĜích a jejich þinnosti (notáĜský Ĝád)
ve znČní pozdČjších zmČn a doplĖNĤ podávám toto: -------------------------------------------------------

----------------------------------

osvČdþení

-----------------------------------

3Ĝed samotným zahájením schĤze vlastníkĤ dluhopisĤ Ing. ZdenČk H a v e l k a , datum
narození 20. dubna 1978, bydlištČ Prachatice, Slámova 462, (dále v notáĜském zápisu též jen
„Ing. ZdenČk Havelka“), mnČ osobnČ známý, uvedl, že schĤze vlastníkĤ dluhopisĤ emitovaných
spoleþností Czech Property Investments, a.s. - DluhopisĤ CPI VAR CZK 2019 byla svolána
oznámením uveĜejnČným dne 18. prosince 2015 (osmnáctého prosince roku dva tisíce patnáct)
(dále v notáĜském zápisu též jen „Oznámení“) na webové stránce http://www.cpi.cz v þásti, v níž
spoleþnost Czech Property Investments, a.s. uveĜejĖuje informace o jí vydávaných dluhopisech.
Oznámení v písemné podobČ pak bylo rovnČž pĜedáváno pĜi prezenci, a to v následujícím znČní: -
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Oznámení o svolání schĤze vlastníkĤ dluhopisĤ -------------------------------------------------------Dluhopis CPI VAR CZK 2019 -----------------------------------------------------------------------------Spoleþnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové MČsto, 110
00 Praha 1, IýO: 427 16 161, zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn. B 1115 vedenou
0Čstským soudem v Praze (dále též "Emitent"), jakožto emitent dluhopisĤ: ------------------------Název: Dluhopis CPI VAR CZK 2019 ---------------------------------------------------------------------Datum emise: 29. 3. 2012 ------------------------------------------------------------------------------------ISIN: CZ0003501868 -----------------------------------------------------------------------------------------Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 1 Kþ --------------------------------------------------------------(dále jen "Dluhopisy" a emisní podmínky DluhopisĤ dále jen "Emisní podmínky")-----------------svolává schĤzi vlastníkĤ dluhopisĤ (dále jen "SchĤze"). Zde nedefinované pojmy mají stejný
význam jako v Emisních podmínkách. ---------------------------------------------------------------------Místo konání SchĤze: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, 190 00 Praha 9 – Vysoþany
(salonek AQUARIUS) ----------------------------------------------------------------------------------------Datum a þas konání SchĤze: 22. 1. 2016 v 11:00 hod. ---------------------------------------------------Rozhodný den pro úþast na SchĤzi: 15. 1. 2016 -----------------------------------------------------------Program jednání schĤze: --------------------------------------------------------------------------------------1. Schválení zmČn Emisních podmínek --------------------------------------------------------------------2. ZávČr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Navrhované usnesení k bodu 1: ---------------------------------------------------------------------------Vlastníci DluhopisĤ schvalují následující zmČny Emisních podmínek (text zmČn je oznaþen
kurzivou): -------------------------------------------------------------------------------------------------------S ohledem na provádČné zmČny navrhuje Emitent zmČnu názvu DluhopisĤ na Dluhopis CPI
5,10/2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------ýlánek 6.3 zní novČ následovnČ: ----------------------------------------------------------------------------6.3
STATUS ZÁVAZKģ EMITENTA ---------------------------------------------------------------Dluhopisy zakládají pĜímé, obecné, nepodmínČné, nepodĜízené a nezajištČné dluhy Emitenta,
které jsou a budou co do poĜadí svého splnČní rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem,
tak i alespoĖ rovnocenné vĤþi všem dalším souþasným i budoucím nepodĜízeným nezajištČným
dluhĤm Emitenta, s výjimkou tČch dluhĤ Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení
právních pĜedpisĤ. ---------------------------------------------------------------------------------------------ýlánek 6.3.1 (ZajištČní dluhopisĤ, Agent pro ZajištČní a UmoĜovací fond) se bez náhrady ruší. --ZdĤvodnČní: ---------------------------------------------------------------------------------------------------V návaznosti na zmČnu tržních podmínek a pozitivní vývoj v podnikání Emitenta za posledních
QČkolik let má Emitent zájem zmČnit Emisní podmínky DluhopisĤ. Emitent by mohl v roce 2016
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poprvé uplatnit své právo na pĜedþasné splacení DluhopisĤ a pokusit se financovat za lepších
podmínek, nicménČ si váží stávajících investorĤ do DluhopisĤ. Emitent proto chce stávajícím
investorĤm nabídnout pokraþování v jejich investici za podmínek, které dle nejlepšího vČdomí
Emitenta odpovídají tČm, za nichž se v souþasné dobČ financuje na dluhopisovém trhu (viz
zejména podmínky Dluhopisu CPI 4,75/2019, ISIN CZ0003512782, který byl vydán v srpnu
2015). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navrhovaná zmČna statusu závazkĤ (dluhĤ) Emitenta reflektuje skuteþnost, že Dluhopisy nemají
být nadále zajištČny zástavním právem k vybraným nemovitostem a nemá být udržován
umoĜovací fond. Dluhopisy mají být nadále nezajištČnými Dluhopisy. --------------------------------ýlánek 6.4 zní novČ následovnČ: ----------------------------------------------------------------------------6.4
DALŠÍ ZÁVAZKY EMITENTA -------------------------------------------------------------6.4.1
Zákaz zĜizovat zajištČní ------------------------------------------------------------------------Emitent se zavazuje, že do doby splnČní všech svých dluhĤ z DluhopisĤ vydaných a dosud
nesplacených v souladu s tČmito Emisními podmínkami nezĜídí ani neumožní zĜízení žádného
zajištČní jakýchkoli svých DluhĤ 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 dluhy vyplývající z DluhopisĤ byly (i) zajištČny rovnocennČ
s takto zajišĢovanými Dluhy nebo (ii) zajištČny jiným zpĤsobem schváleným usnesením SchĤze
(jak je tento pojem definován v þlánku 6.14.1 tČchto Emisních podmínek) podle þlánku 6.14.1
WČchto Emisních podmínek. -----------------------------------------------------------------------------------Ustanovení pĜedchozího odstavce se nevztahuje na: -----------------------------------------------------(a) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva tĜetích osob, která by omezila práva Emitenta
k jeho souþasnému nebo budoucímu majetku nebo pĜíjmĤm, jež jsou pĜedmČtem takových
zástavních nebo jiných obdobných práv a jejichž úhrnná úþetní hodnota v kterýkoli okamžik
nepĜesahuje 10 % z Celkových aktiv (CA); nebo ---------------------------------------------------(b) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva tĜetích osob, jaká se obvykle poskytují v rámci
podnikatelské þinnosti provozované Emitentem nebo zĜízená v souvislosti s obvyklými
operacemi Emitenta; nebo ----------------------------------------------------------------------------(c) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva tĜetích osob (stávající þi budoucí) vyplývající
ze smluvních ujednání Emitenta existujících k Datu emise; nebo --------------------------------(d) (d) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva váznoucí na obchodním majetku Emitenta
v dobČ jeho nabytí, nebo za úþelem zajištČní DluhĤ 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 "Dluhy" znamenají finanþní povinnosti Emitenta zaplatit
jakékoli dlužné þástky vyplývající z dluhového financování, vþetnČ ruþitelských povinností. Pro
~þely definice DluhĤ znamenají "ruþitelské povinnosti" finanþní povinnosti Emitenta za dluhy
WĜetích osob z dluhového financování ve prospČch tĜetích osob mimo Skupinu ve formČ
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ruþitelského prohlášení þi jiné formy ruþení, záruky, smČneþného rukojemství þi pĜevzetí
spoleþného a nerozdílného dluhu. ---------------------------------------------------------------------------6.4.2
Dodržování finanþních ukazatelĤ ------------------------------------------------------------Emitent se zavazuje zajistit, že až do doby splnČní všech svých dluhĤ z DluhopisĤ vydaných a
dosud nesplacených v souladu s tČmito Emisními podmínkami bude ve vztahu k nČmu vždy splnČn
každý z následujících finanþních ukazatelĤ: ---------------------------------------------------------------(a) Ukazatel zadlužení nesmí být vyšší než 60 %; ------------------------------------------------------(b) PomČr Aktuálních hrubých pĜíjmĤ z pronájmu na úhrnné výši (i) Dlouhodobých finanþních
dluhĤ a dluhopisĤ, (ii) Krátkodobých finanþních dluhĤ a dluhopisĤ, (iii) Ostatních
dlouhodobých a krátkodobých závazcích a (iv) Závazcích z derivátĤ bude vyšší než 8 %; -(c) výše Vlastního kapitálu (VK) bude vyšší než 12,5 mld. Kþ; a ------------------------------------(d) PomČr Aktuálních hrubých pĜíjmĤ z pronájmu za poslední ukonþené úþetní období na
úhrnné výši Úrokových nákladĤ a Ostatních finanþních nákladĤ za poslední ukonþené
~þetní období bude vyšší než 140 %, pĜLþemž pro tyto úþely do Ostatních finanþních
nákladĤ nebudou zapoþítávány nákladové kurzové ztráty. ---------------------------------------6.4.3 Další závazky Emitenta --------------------------------------------------------------------------------Emitent se zavazuje, že do doby splnČní všech svých dluhĤ z DluhopisĤ vydaných a dosud
nesplacených v souladu s tČmito Emisními podmínkami: ------------------------------------------------(a) bez pĜedchozího schválení usnesením SchĤze podle þlánku 6.14 tČchto Emisních podmínek
nezmČní ani nezruší hlavní pĜedmČt svého podnikání (s výjimkou zmČn vyvolaných výluþQČ
zmČnou právních pĜedpisĤ), bude ve všech podstatných ohledech zachovávat rozsah svého
podnikatelského oprávnČní, a bude zachovávat v platnosti všechna povolení a licence
nezbytné k Ĝádnému výkonu své hlavní podnikatelské þinnosti a/nebo plnČní svých
povinností; -----------------------------------------------------------------------------------------------(b) neprovede jakoukoli pĜemČnu dle pĜíslušných ustanovení zákona þ. 125/2008 Sb.,
o pĜemČnách obchodních spoleþností a družstev, v platném znČní, ani se nebude pĜímo
~þastnit jakékoli takové pĜemČny, ani neprodá, nevloží do základního kapitálu jiné
spoleþnosti, jakýmkoli zpĤsobem nepĜevede, nezastaví nebo nedá do nájmu svĤj závod ani
jeho þást. Tato povinnost se nevztahuje na (i) pĜemČnu, kde je Emitent nástupnickou
spoleþností a zanikající spoleþností je spoleþnost v rámci konsolidaþního celku Emitenta,
(ii) pĜípad, kdy jsou akcie Emitenta vkládány do základního kapitálu jiné spoleþnosti
výmČnou za akcie þi podíl v takové spoleþnosti, a pokud tím nedochází ke ZmČQČ ovládání
(jak je tento pojem definován v þlánku 6.6.3 tČchto Emisních podmínek), (iii) pĜemČnu þi
transakci, pĜed jejímž uskuteþQČním Emitent ĜádnČ svolá SchĤzi ve smyslu þlánku 6.14
WČchto Emisních podmínek a SchĤze neprojeví s takovou pĜemČnou þi transakcí svĤj
nesouhlas; -----------------------------------------------------------------------------------------------(c) bez pĜedchozího schválení usnesením SchĤze podle þlánku 6.14 tČchto Emisních podmínek
neprodá, nedaruje ani jinak nezcizí, ani nepronajme/nepropachtuje (a zajistí, aby ani žádná
spoleþnost, která je nebo se stane souþástí Skupiny, neprodala, nedarovala ani jinak
nezcizila, ani nepronajala/nepropachtovala) jednou nebo více smlouvami nebo sérií
souvisejících smluv svá aktiva (nebo jakoukoli jejich þást), pokud by souhrnná zĤstatková
hodnota aktiv v každém jednotlivém pĜípadČ (poþítáno ve vztahu k jedné smlouvČþi sérií
souvisejících smluv) pĜesáhla þástku ve výši 20 % Investic do nemovitostí; --------------------
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(d)

(e)

bude ĜádnČ a vþas plnit veškeré své informaþní povinnosti, které jako emitent DluhopisĤ má
nebo bude mít vĤþi ýeské národní bance, Centrálnímu depozitáĜi, BCPP a/nebo
VlastníkĤm dluhopisĤ podle platných právních pĜedpisĤýeské republiky a tČchto Emisních
podmínek, a zajistí, že veškeré finanþní výkazy, které je Emitent povinen pĜedkládat ýeské
národní bance, BCPP a/nebo VlastníkĤm dluhopisĤ podle platných právních pĜedpisĤ
ýeské republiky a tČchto Emisních podmínek, budou VlastníkĤm dluhopisĤ též zpĜístupnČny
na webových stránkách Emitenta; a -----------------------------------------------------------------zajistí, že jeho roþní úþetní závČrka (konsolidovaná i nekonsolidovaná) bude auditována
QČkterou z následujících spoleþností: (i) Ernst & Young Audit, s.r.o., (ii) KPMG ýeská
republika Audit, s.r.o., (iii) PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o., nebo (iv) Deloitte Audit
s.r.o., popĜípadČ spoleþností oprávnČnou k výkonu auditorské þinnosti na území ýeské
republiky, která se stane právním nástupcem nČkteré z uvedených spoleþností, popĜípadČ
SĜevezme veškerá podstatná práva, povinnosti a obchodní vztahy nČkteré z uvedených
spoleþností. -----------------------------------------------------------------------------------------------

6.4.4 Výklad úþetních termínĤ ------------------------------------------------------------------------------Pro úþely výkladu ustanovení uvedených v tomto þlánku 6.4 budou mít níže uvedené pojmy
následující význam: --------------------------------------------------------------------------------------------(a) "Ukazatel zadlužení" se pro úþely tČchto Emisních podmínek vypoþte podle následujícího
vzorce: ----------------------------------------------------------------------------------------------------ܷܸܭ-----------------------------------------------------------ܷ݇ܽݑ݈݀ܽݖ ݈݁ݐܽݖž݁݊í=100 % í íííí % ----------------------------------------------------------ܣܥ
------------------------------------------------------------

kde: -------------------------------------------------------------------------------------------------------CA znamenají "Celková aktiva" (Total assets), tedy celkový úhrn konsolidovaných
Dlouhodobých aktiv a Krátkodobých aktiv Emitenta uznaných a vykázaných v souladu s
Mezinárodními standardy úþetního výkaznictví IFRS/IAS, a to podle stavu k poslednímu dni
~þetního období bezprostĜednČ pĜedcházejícího den výpoþtu. Dlouhodobá aktiva
SĜedstavují zejména Investice do nemovitostí (Investment property), dlouhodobé poskytnuté
úvČry (Loans provided) a ostatní dlouhodobý majetek. Krátkodobá aktiva pĜedstavují
zejména obchodní pohledávky (Trade receivables), ostatní krátkodobá finanþní a
nefinanþní aktiva (Other financial and non-financial current assets), krátkodobé poskytnuté
úvČry (Loans provided) a penČžní prostĜedky a jiné penČžní ekvivalenty (Cash and cash
equivalents); ---------------------------------------------------------------------------------------------UVK znamená "Upravený vlastní kapitál" a vypoþítá se podle následujícího vzorce:
ܷܸܭܸ=ܭíܷܴܲíܷܼ+ܱ ܼܦ-----------------------------------------------kde: -------------------------------------------------------------------------------------------------------VK znamená celkovou výši položky "Vlastní kapitál" (Equity) dle definice pĜílohy
konsolidované úþetní závČrky; ------------------------------------------------------------------------UPR znamená "Upravené pohledávky a ruþení", tedy v jakýkoli okamžik þástku, o kterou
souhrnná výše (i) dluhĤ Emitenta a veškerých osob ze Skupiny vĤþi jakýmkoli tĜetím
osobám (jiným než osobám ze Skupiny) pĜevzatých za dluhy tĜetích osob ve formČ
ruþitelského prohlášení þi jiné formy ruþení, záruky, smČneþného rukojemství þi pĜevzetí
spoleþného a nerozdílného dluhu, (ii) Dlouhodobých pohledávek za osobami stojícími
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mimo Skupinu, a (iii) Krátkodobých pohledávek za osobami stojícími mimo Skupinu
SĜevyšuje 20 % Celkových aktiv; ---------------------------------------------------------------------UZ znamená "Upravené zásoby", tedy v jakýkoli okamžik þástku, o kterou souhrnná výše
Zásob pĜevyšuje 15 % Celkových aktiv; -------------------------------------------------------------ODZ znamená celkovou výši položky "Odložené daĖové závazky" (Deferred tax liabilities),
tedy úhrnnou þástku "Odložených daĖových závazkĤ". Pokud do Dne konþené splatnosti
dluhopisĤ dojde ke zmČQČ daĖové legislativy tak, že se Odložené daĖové závazky stanou
splatnými, potom od úþinnosti této zmČny bude vzorec výpoþtu UVK upravený tak, že
nebude obsahovat položku ODZ. ---------------------------------------------------------------------(b)

PomČr Aktuálních hrubých pĜíjmĤ z pronájmu na úhrnné výši (i) Dlouhodobých finanþních
dluhĤ a dluhopisĤ, (ii) Krátkodobých finanþních dluhĤ a dluhopisĤ, (iii) Ostatních
dlouhodobých a krátkodobých závazcích a (iv) Závazcích z derivátĤ (PPPZ) se vypoþte
podle následujícího vzorce: --------------------------------------------------------------------------- ܲܲܪܣ
------------------------------------------------------------------------ܼܲܲܲ = ííííííííííííí % ---------------------------------------------------------------------ܷܦ+ܷܭ+ܱܼ+ܼ ܦ-----------------------------------------------------------------------

kde: -------------------------------------------------------------------------------------------------------AHPP znamená "Aktuální hrubé pĜíjmy z pronájmu" (Contracted gross rental revenue),
tedy v jakýkoli okamžik úhrnnou výši nájemného (vyjádĜeného jako roþní nájemné,
popĜípadČ pĜepoþteného na tuto bázi) sjednaného Emitentem a osobami ze Skupiny jakožto
pronajímateli s tĜetími osobami (jinými než osobami ze Skupiny) jakožto nájemci z
pronájmu nemovitostí, a to na základČ písemných smluv platnČ a úþinnČ uzavĜených ke dni
výpoþtu; --------------------------------------------------------------------------------------------------DU znamená "Dlouhodobé finanþní dluhy a dluhopisy", tedy úhrnnou výši dlouhodobé
þásti "Finanþních dluhĤ" (Financial debts) a "Vydaných dluhopisĤ" (Bonds issued) dle
definice konsolidovaného výkazu o finanþní pozici; -----------------------------------------------KU znamená "Krátkodobé finanþní dluhy a dluhopisy", tedy úhrnnou výši krátkodobé þásti
"Finanþních dluhĤ" (Financial debts) a "Vydaných dluhopisĤ" (Bonds issued) dle definice
konsolidovaného výkazu o finanþní pozici; ---------------------------------------------------------OZ znamená "Ostatní dlouhodobé a krátkodobé závazky", tedy úhrnnou výši "Ostatních
dlouhodobých závazkĤ" (Other non-current liabilities), "Krátkodobých závazkĤ z
obchodních vztahĤ" (Trade payables), "PĜijatých záloh" (Advance payments), "Ostatních
krátkodobých finanþních závazkĤ" (Other financial current liabilities) a "Ostatních
krátkodobých nefinanþních závazkĤ" (Other non-financial current liabilities) dle definice
SĜílohy konsolidované úþetní závČrky; ---------------------------------------------------------------ZD znamená "Závazky z derivátĤ", tedy úhrnnou výši "Dlouhodobých závazkĤ z derivátĤ"
(Non-current liabilities from derivatives) a "Krátkodobých závazkĤ z derivátĤ" (Current
liabilities from derivatives) dle definice konsolidovaného výkazu o finanþní pozici. ---------(c)

PomČr Aktuálních hrubých pĜíjmĤ z pronájmu za poslední ukonþené úþetní období na
úhrnné výši Úrokových nákladĤ a Ostatních finanþních nákladĤ za poslední ukonþené
~þetní období (PPPFN) se vypoþte podle následujícího vzorce: ----------------------------------
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ܲܲܪܣ------------------------------------------------------------ܲܲܲ =ܰܨííííííí % -------------------------------------------------------------
ܷܰ+ܱ ܰܨ------------------------------------------------------------kde: -------------------------------------------------------------------------------------------------------AHPP znamená "Aktuální hrubé pĜíjmy z pronájmu" (Contracted gross rental revenue), tak
jak jsou definovány výše; ------------------------------------------------------------------------------UN znamená "Úrokové náklady" (Interest expense), tedy úrokové náklady týkající se
bankovních i nebankovních úvČUĤ, úrokové náklady na vydané dluhopisy, úrokové náklady
související s finanþním leasingem a úrokové náklady týkající se ostatních dlouhodobých
závazkĤ; --------------------------------------------------------------------------------------------------OFN znamená "Ostatní finanþní náklady", tedy ostatní nákladové položky, jež jsou souþástí
ostatního finanþního výsledku (Other net financial result). ---------------------------------------"Investice do nemovitostí" znamená úhrnnou výši "Investic do nemovitostí" (Investment
property) dle definice konsolidovaného výkazu o finanþní pozici; -------------------------------"Skupina" znamená, k urþitému dni, Emitenta a každou ze spoleþností, která s Emitentem
tvoĜí konsolidaþní celek anebo splĖuje k takovému dni pĜíslušné podmínky pro zaĜazení do
konsolidaþního celku Emitenta; ----------------------------------------------------------------------Finanþní ukazatele, jakož i ostatní úþetní termíny a ukazatele použité v þlánku 6.4 tČchto
Emisních podmínek, které nejsou pĜímo definovány v þlánku 6.4 tČchto Emisních podmínek,
budou stanoveny na základČ auditované konsolidované roþní úþetní závČrky Emitenta
vypracované v souladu s Mezinárodními standardy úþetního výkaznictví IFRS/IAS.
Dodržování tČchto ukazatelĤ bude potvrzeno písemnČ auditorem Emitenta po dokonþení
konsolidované roþní úþetní závČrky Emitenta vypracované v souladu s Mezinárodními
standardy úþetního výkaznictví IFRS/IAS. ----------------------------------------------------------V pĜípadČ pĜípravy zkrácené mezitímní konsolidované úþetní závČrky Emitenta za období 6
(šesti) mČsícĤ daného úþetního období vypracované v souladu s Mezinárodními standardy
~þetního výkaznictví IFRS/IAS budou finanþní ukazatele a jejich dodržování potvrzeno
písemnČ statutárními zástupci Emitenta. ------------------------------------------------------------Poprvé budou finanþní ukazatele kalkulovány a jejich dodržování potvrzeno za období
konþící 30. 6. 2016. -------------------------------------------------------------------------------------V pĜípadČ, kdy nebude nČkterá z položek, která tvoĜí základ pro výpoþet tČchto ukazatelĤ,
SĜímo zjistitelná z konsolidovaných úþetních výkazĤ nebo z pĜílohy konsolidované úþetní
závČrky, poskytne Emitent takové položky ze své úþetní evidence. Pro odstranČní
pochybností, není-li výslovnČ uvedeno jinak, všechny úþetní kategorie a þástky se rozumí
bez danČ z pĜidané hodnoty. ---------------------------------------------------------------------------Stav dodržování výše uvedených ukazatelĤ bude na vyžádání k dispozici VlastníkĤm
dluhopisĤ v pracovních hodinách v Urþené provozovnČ. -----------------------------------------ZdĤvodnČní: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Navrhované zmČny v zásadČ kopírují obdobné povinnosti Emitenta, ke kterým se zavázal v
emisních podmínkách Dluhopisu CPI 4,75/2019, ISIN CZ0003512782. Uvedené negativní
povinnosti a povinnost dodržovat urþité finanþní ukazatele lépe odpovídají metodám úþtování
Emitenta a jeho souþasnému zpĤsobu podnikání. Pro Emitenta je pak jednodušší kalkulovat a
dodržovat finanþní ukazatele u rĤzných dluhopisĤ v jednotném formátu; Emitent má souþasnČ za

strana osmá
to, že zmČny v negativních povinnostech a finanþních ukazatelích budou transparentnČjší vĤþi
investorĤm do Emitentových dluhopisĤ. -------------------------------------------------------------------ýlánek 6.5.1 zní novČ následovnČ: --------------------------------------------------------------------------6.5.1 ZpĤsob úroþení, Výnosová období -------------------------------------------------------------------Dluhopisy jsou úroþeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,10 % p.a. (pČt celých a jedna desetina
procenta roþQČ). -----------------------------------------------------------------------------------------------Úrokové výnosy budou narĤstat od prvního dne každého Výnosového období do posledního dne,
který se do takového Výnosového období ještČ zahrnuje, pĜi úrokové sazbČ uvedené výše v tomto
þlánku. Úrokové výnosy budou vypláceny za každé Výnosové období pololetnČ zpČtnČ, vždy k 29.
3. a 29. 9. každého roku (dále jen "Den výplaty úroku"), a to v souladu s þlánkem 6.7 tČchto
Emisních podmínek a Smlouvou s administrátorem. ------------------------------------------------------"Výnosovým obdobím" se pro úþely tČchto Emisních podmínek rozumí jedno 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 (jak je tento pojem definován
v þlánku 6.7.2 tČchto Emisních podmínek). ----------------------------------------------------------------ýlánek 6.5.2 zní novČ následovnČ: --------------------------------------------------------------------------6.5.2 Konvence pro výpoþet úroku -------------------------------------------------------------------------Pro úþely výpoþtu úrokového výnosu pĜíslušejícího k DluhopisĤm za období kratší 1 (jednoho)
roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje 360 (tĜi sta šedesát dní rozdČlených do 12
(dvanácti) mČsícĤ po 30 (tĜiceti) dnech (BCK Standard 30E/360), pĜLþemž v pĜípadČ neúplného
PČsíce se bude vycházet z poþtu skuteþQČ uplynulých dní. -----------------------------------------------ýlánek 6.5.3 zní novČ následovnČ: --------------------------------------------------------------------------6.5.3 Stanovení úrokového výnosu -------------------------------------------------------------------------ýástka úrokového výnosu pĜíslušející k jednomu Dluhopisu za každé období 1 (jednoho) bČžného
roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu a pĜíslušné úrokové sazby
(vyjádĜené desetinným þíslem). 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 6.5.2 tČchto Emisních
podmínek. -------------------------------------------------------------------------------------------------------ZdĤvodnČní: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Emitent navrhuje s ohledem na tržní vývoj, svou reputaci a finanþní kondici zmČnit pohyblivý
úrokový výnos na pevný úrokový výnos ve výši 5,10 % p.a. V souvislosti s tím navrhuje zmČnit
konvenci pro výpoþet úroku (na pro pevný výnos bČžný BCK Standard 30E/360) a odstranit
odkazy na Agenta pro výpoþty, který nadále nebude pro Dluhopisy relevantní. ----------------------
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Stávající þlánek 6.6.2 (PĜedþasné splacení z rozhodnutí Emitenta s ohledem na Referenþní sazbu)
se ruší a stávající þlánek 6.6.3 (PĜedþasné splacení z rozhodnutí Emitenta v jiných pĜípadech) se
novČ oznaþuje jako þlánek 6.6.2 (PĜedþasné splacení z rozhodnutí Emitenta). -----------------------ýlánek 6.6.1 zní novČ následovnČ: --------------------------------------------------------------------------6.6.1 Koneþné splacení ---------------------------------------------------------------------------------------Pokud nedojde k pĜedþasnému splacení DluhopisĤ nebo k jejich odkoupení Emitentem a zániku
zpĤsobem stanoveným níže, bude celá jmenovitá hodnota DluhopisĤ splacena jednorázovČ dne
29. 3. 2021 (dále jen "Den koneþné splatnosti dluhopisĤ"), a to v souladu s þlánkem 6.7
Emisních podmínek a Smlouvou s administrátorem. ------------------------------------------------------ýlánek 6.6.2 zní novČ následovnČ: --------------------------------------------------------------------------6.6.2 PĜedþasné splacení z rozhodnutí Emitenta ---------------------------------------------------------Emitent není oprávnČn na základČ svého rozhodnutí uþinit Dluhopisy pĜedþasnČ splatnými. ------ýlánek 6.6.3 zní novČ následovnČ: --------------------------------------------------------------------------6.6.3 PĜedþasné splacení z rozhodnutí VlastníkĤ dluhopisĤ pĜi ZmČQČ ovládání ------------------Pokud dojde ke ZmČQČ ovládání, oznámí Emitent tuto skuteþnost bez zbyteþného prodlení,
nejpozdČji však do 3 (tĜí) Pracovních dnĤ poté, co se o takové skuteþnosti dozví, písemnČ
Administrátorovi, a dále též VlastníkĤm dluhopisĤ zpĤsobem uvedeným v þlánku 6.13 tČchto
Emisních podmínek (dále také jen "Oznámení Emitenta o pĜípadu pĜedþasného splacení").
V Oznámení Emitenta o pĜípadu pĜedþasného splacení uvede Emitent i rámcové dĤvody vedoucí
ke ZmČQČ ovládání a popíše postup pro uplatnČní žádosti o pĜedþasné splacení DluhopisĤ. -------"ZmČna ovládání" nastane, pokud JUDr. Radovan Vítek pĜestane být pĜímým þi nepĜímým
vlastníkem minimálnČ 15 % akcií þi hlasovacích práv Emitenta vþetnČ (resp. jiného podílu, pokud
by došlo ke zmČQČ formy spoleþnosti), a souþasnČ hlavním akcionáĜem/spoleþníkem Emitenta,
nebo jinak pĜestane mít možnost ovlivĖovat vedení a strategii nebo záležitosti Emitenta, aĢ už
SĜímo þi nepĜímo, prostĜednictvím vlastnictví podílu, se kterým je spojeno hlasovací právo, þi
prostĜednictvím smlouvy nebo jinak. ------------------------------------------------------------------------3Ĥvodní þlánek 6.6.4 se ruší a následující þlánky se pĜíslušnČ posouvají v þíslování. ---------------ZdĤvodnČní: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Emitent navrhuje s ohledem na tržní podmínky prodloužit splatnost DluhopisĤ o 2 roky a stanovit
Den koneþné splatnosti dluhopisĤ na 29. 3. 2021. --------------------------------------------------------Možnost pĜedþasného splacení z rozhodnutí Emitenta s ohledem na Referenþní sazbu se
v návaznosti na zmČnu typu úrokové sazby ruší. Emitent nebude mít nadále možnost uþinit
Dluhopisy pĜedþasnČ splatnými, aby tak vyšel vstĜíc VlastníkĤm dluhopisĤ a zvýšil jistotu trvání
jejich investice. -------------------------------------------------------------------------------------------------Vlastníci dluhopisĤ navíc novČ získají možnost žádat pĜedþasné splacení DluhopisĤ v pĜípadČ
zmČny ovládání Emitenta (pokud JUDr. Radovan Vítek pĜestane být pĜímým þi nepĜímým
vlastníkem minimálnČ 15 % akcií þi hlasovacích práv Emitenta). ---------------------------------------

strana desátá
ýlánek 6.9.1 zní novČ následovnČ: -------------------------------------------------------------------------6.9.1 PĜípady neplnČní závazkĤ -----------------------------------------------------------------------------Pokud nastane kterákoli z níže uvedených skuteþností a taková skuteþnost bude trvat (každá z
takových skuteþností dále také jen "3Ĝípad neplnČní závazkĤ"): ---------------------------------------(a) Neplacení ------------------------------------------------------------------------------------------------jakákoli platba v souvislosti s Dluhopisy nebude provedena v souladu s 6.7 tČchto Emisních
podmínek a takové porušení zĤstane nenapraveno déle než 10 (deset) Pracovních dní ode
dne, kdy byl Emitent na tuto skuteþnost písemnČ upozornČn kterýmkoliv Vlastníkem
dluhopisu dopisem doruþeným Emitentovi nebo na adresu Urþené provozovny
Administrátora; nebo ----------------------------------------------------------------------------------(b)

Porušení jiných povinností ----------------------------------------------------------------------------Emitent nesplní nebo nedodrží jakoukoli svoji podstatnou povinnost (jinou než uvedenou
pod písm. (a) výše) v souvislosti s Dluhopisy podle Emisních podmínek, zejména jakoukoli
povinnost uvedenou v þlánku 6.4 tČchto Emisních podmínek, a takové porušení zĤstane
nenapraveno déle než 30 (tĜicet) kalendáĜních dní ode dne, kdy byl Emitent na tuto
skuteþnost písemnČ upozornČn kterýmkoliv Vlastníkem dluhopisu dopisem doruþeným
Emitentovi nebo Administrátorovi na adresu Urþené provozovny; nebo ------------------------

(c)

NeplnČní ostatních dluhĤ Emitenta -------------------------------------------------------------------(i) jakýkoli dluh Emitenta v souhrnné þástce pĜesahující 200 000 000 (dvČ stČ milionĤ) Kþ
nebo ekvivalent této hodnoty v jakékoli jiné mČQČ nebude uhrazen Emitentem, v okamžiku,
kdy se stane splatným, a zĤstane neuhrazen i po uplynutí pĜípadné odkladné lhĤty pro
plnČní, která byla pĤvodnČ stanovena; anebo jakýkoli takový dluh je prohlášen za splatný
SĜed pĤvodním datem splatnosti jinak než na základČ volby Emitenta, nebo (za
SĜedpokladu, že nenastal pĜípad neplnČní povinností, jakkoli oznaþený) na základČ volby
YČĜitele; nebo ---------------------------------------------------------------------------------------------

(d)

Protiprávnost --------------------------------------------------------------------------------------------povinnosti z DluhopisĤ pĜestanou být zcela þi zþásti právnČ vymahatelné þi se dostanou do
rozporu s platnými právními pĜedpisy nebo se pro Emitenta stane protiprávním plnit
jakoukoliv svou významnou povinnost dle Emisních podmínek nebo z DluhopisĤ; nebo ------

(e)

Platební neschopnost, likvidace, insolvence apod. -------------------------------------------------nastane jakákoli níže uvedená událost a tato událost bude trvat po dobu delší než 30 (tĜicet)
Pracovních dní: (i) Emitent se stane platebnČ neschopným, zastaví platby svých dluhĤ
a/nebo není schopen po delší dobu plnit své splatné dluhy, nebo (ii) je jmenován
insolvenþní správce nebo likvidátor ve vztahu k Emitentovi nebo k jakékoli þásti jeho
majetku, aktiv nebo pĜíjmĤ, nebo (iii) Emitent na sebe podá insolvenþní návrh nebo návrh
na moratorium, nebo (iv) bude zjištČn úpadek nebo hrozící úpadek Emitenta jakýmkoli
soudem, nebo (v) insolvenþní návrh bude pĜíslušným soudem zamítnut pro nedostatek
majetku dlužníka, nebo (vi) pĜíslušným soudem bude vydáno pravomocné rozhodnutí nebo
bude pĜijato platné usnesení o zrušení Emitenta s likvidací, nebo (vii) bude realizováno
zástavní nebo jiné obdobné právo tĜetí osoby, které by omezilo právo Emitenta k jeho
souþasnému nebo budoucímu majetku nebo pĜíjmĤm, jehož celková hodnota pĜesahuje
þástku 200 000 000 Kþ (dvČ stČ miliónĤ korun) nebo její ekvivalent v jakékoli jiné mČQČ),
nebo (viii) bude realizováno exekuþní Ĝízení na majetek Emitenta pro vymožení pohledávky,
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jejíž celková hodnota pĜesahuje þástku 200 000 000 Kþ (dvČ stČ miliónĤ korun) nebo
ekvivalent v jakékoliv jiné mČQČ); nebo --------------------------------------------------------------(f)

Zrušení kotace -------------------------------------------------------------------------------------------Dluhopisy pĜestanou být z rozhodnutí Emitenta cennými papíry pĜijatými k obchodování na
regulovaném trhu; nebo --------------------------------------------------------------------------------

(g)

3ĜemČny --------------------------------------------------------------------------------------------------v dĤsledku pĜemČny Emitenta, kde bude Emitent vystupovat jako zúþastnČná osoba
(zejména slouþení, splynutí, pĜevod jmČní na spoleþníka, rozdČlení þi odštČpení), pĜejdou
dluhy z DluhopisĤ na osobu, která výslovnČ nepĜijme (právnČ platným a vynutitelným
zpĤsobem) všechny dluhy Emitenta vyplývající z DluhopisĤ, s výjimkou pĜípadĤ, kdy takové
SĜevzetí dluhĤ Emitenta z DluhopisĤ vyplývá ze zákona (pĜLþemž o tomto úþinku takového
slouþení, splynutí nebo rozdČlení není rozumných pochyb); nebo --------------------------------

(h)

Ukonþení podnikání ------------------------------------------------------------------------------------Emitent pĜestane podnikat nebo pĜestane být oprávnČn k hlavnímu pĜedmČtu své þinnosti; 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 6.5 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). -------------------------------------------------------------------------------------

ZdĤvodnČní: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Emitent navrhuje sjednotit PĜípady neplnČní závazkĤ (které mají za následek možnost žádat
SĜedþasné splacení DluhopisĤ) s pĜípady uvedenými v emisních podmínkách Dluhopisu CPI
4,75/2019, ISIN CZ0003512782. Dochází k nČkolika formulaþním zmČnám, prodloužení lhĤty
pro nápravu v bodu (a) (Neplacení) z 5 na 10 Pracovních dnĤ a doplnČní bodĤ (d) (Protiprávnost)
a (h) (Ukonþení podnikání) mezi PĜípady neplnČní závazkĤ. --------------------------------------------ýlánky 6.11.7 až 6.11.9 (Agent pro výpoþty) se bez náhrady ruší. -------------------------------------ZdĤvodnČní: ---------------------------------------------------------------------------------------------------S ohledem na skuteþnost, že Emitent navrhuje zmČnit pohyblivý úrokový výnos DluhopisĤ na
pevný, nebude nadále Agent pro výpoþty relevantní. -----------------------------------------------------Adresa pro oznamování Emitentovi v þlánku 6.13 se mČní a zní následovnČ: ------------------------Czech Property Investments, a.s. ----------------------------------------------------------------------------Vladislavova 1390/17 -----------------------------------------------------------------------------------------110 00 Praha 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------ZdĤvodnČní: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Emitent zmČnil k 1. 7. 2015 své sídlo a pĜesídlil na uvedenou adresu. ----------------------------------
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ýlánek 6.14.1.1 zní novČ následovnČ: ----------------------------------------------------------------------6.14.1.1 Právo svolat SchĤzi ---------------------------------------------------------------------------------Emitent nebo Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopisĤ mohou svolat schĤzi VlastníkĤ
dluhopisĤ (dále také jen "SchĤze"), je-li to tĜeba k rozhodnutí o spoleþných zájmech VlastníkĤ
dluhopisĤ, a to v souladu s tČmito Emisními podmínkami a platnými právními pĜedpisy. Náklady
na organizaci a svolání SchĤze hradí svolavatel, nestanoví-li právní pĜedpisy jinak. Náklady
spojené s úþasti na SchĤzi si hradí každý úþastník sám. Svolavatel, pokud jím je Vlastník
dluhopisu, nebo Vlastníci dluhopisĤ, je povinen nejpozdČji v den uveĜejnČní oznámení o konání
SchĤze (viz þlánek 6.14.1.3 tČchto Emisních podmínek) (i) doruþit Administrátorovi žádost o
obstarání dokladu o poþtu všech DluhopisĤ, opravĖujících k úþasti na jím, resp. jimi, svolávané
SchĤzi, tj. výpis z evidence ve vztahu k Emisi, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit
Administrátorovi zálohu na náklady související s jeho službami ve vztahu ke SchĤzi. ěádné a
Yþasné doruþení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii)
výše jsou pĜedpokladem pro platné svolání SchĤze. ------------------------------------------------------ýlánek 6.14.1.2 zní novČ následovnČ: ----------------------------------------------------------------------6.14.1.2 SchĤze svolávaná Emitentem ----------------------------------------------------------------------Emitent je povinen bez zbyteþného odkladu svolat SchĤzi a vyžádat si jejím prostĜednictvím
stanovisko VlastníkĤ dluhopisĤ v pĜípadČ: -----------------------------------------------------------------(a) návrhu zmČny Emisních podmínek, pokud se souhlas SchĤze ke zmČQČ Emisních podmínek
dle zákona vyžaduje; nebo -----------------------------------------------------------------------------(b) návrhu na pĜemČnu þi transakci ve smyslu þlánku 6.4.3 písm. (b) tČchto Emisních podmínek
(s výjimkami uvedenými v bodech (i) a (ii) tamtéž). -----------------------------------------------Emitent mĤže svolat SchĤzi, navrhuje-li spoleþný postup v pĜípadČ, že by dle mínČní Emitenta
mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli PĜípadu neplnČní závazkĤ. -------------------------------------ýlánek 6.14.1.3 zní novČ následovnČ: ----------------------------------------------------------------------6.14.1.3 Oznámení o svolání SchĤze a odvolání SchĤze -------------------------------------------------Oznámení o svolání SchĤze je Emitent povinen uveĜejnit zpĤsobem stanoveným v þlánku 6.13
Emisních podmínek, a to nejpozdČji 15 (patnáct) kalendáĜních dní pĜede dnem konání SchĤze. Jeli svolavatelem Vlastník dluhopisu (nebo Vlastníci dluhopisĤ), je svolavatel povinen doruþit v
dostateþném pĜedstihu (minimálnČ však 20 (dvacet) kalendáĜních dní pĜed navrhovaným dnem
konání SchĤze) oznámení o svolání SchĤze (se všemi zákonnými náležitostmi) Emitentovi do
Urþené provozovny a Emitent bez zbyteþného prodlení zajistí uveĜejnČní takového oznámení
zpĤsobem a ve lhĤWČ uvedené v první vČWČ tohoto þlánku 6.14.1.3 (Emitent však v žádném pĜípadČ
neodpovídá za obsah takového oznámení a za jakékoli prodlení þi nedodržení zákonných lhĤt
ze strany Vlastníka dluhopisu, který je svolavatelem). Oznámení o svolání SchĤze musí obsahovat
alespoĖ (i) obchodní firmu, IýO a sídlo Emitenta, (ii) oznaþení DluhopisĤ v rozsahu minimálnČ
název Dluhopisu, Datum emise a ISIN, (iii) místo, datum a hodinu konání SchĤze, pĜLþemž datum
konání SchĤze musí pĜipadat na den, který je Pracovním dnem, a hodina konání SchĤze nesmí být
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GĜíve než v 16.00 hod., (iv) program jednání SchĤze a, je-li navrhována zmČna ve smyslu þlánku
6.14.1.2 písm. (a) vymezení návrhu zmČny a její zdĤvodnČní a (v) rozhodný den pro úþast na
SchĤzi. SchĤze je oprávnČna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím
svolání. Záležitosti, které nebyly zaĜazeny na navrhovaný program jednání SchĤze, lze
rozhodnout jen za úþasti a se souhlasem všech VlastníkĤ dluhopisĤ oprávnČných na SchĤzi
hlasovat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpadne-li dĤvod pro svolání SchĤze, odvolá ji svolavatel stejným zpĤsobem, jakým byla
svolána. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ýlánek 6.14.3.4 zní novČ následovnČ: ----------------------------------------------------------------------6.14.3.4 Rozhodování SchĤze --------------------------------------------------------------------------------SchĤze o pĜedložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K pĜijetí usnesení, jímž se (i)
schvaluje návrh zmČny Emisních podmínek podle þlánku 6.14.1.2 písm. (a) nebo (ii) k ustavení a
odvolání Spoleþného zástupce, je tĜeba alespoĖ 3/4 (tĜi þtvrtiny) hlasĤ pĜítomných VlastníkĤ
dluhopisĤ, s nimiž je dle þlánku 6.14.2.2 tČchto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo.
Ostatní usnesení jsou pĜijata, jestliže pro nČ hlasovala prostá vČtšina hlasĤ pĜítomných VlastníkĤ
dluhopisĤ, s nimiž je dle þlánku 6.14.2.2 tČchto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo. ----ýlánek 6.14.3.5 zní novČ následovnČ: ----------------------------------------------------------------------6.14.3.5 Odroþení SchĤze ------------------------------------------------------------------------------------Pokud bČhem 1 (jedné) hodiny od stanoveného zaþátku SchĤze není tato SchĤze usnášeníschopná,
pak bude taková SchĤze bez dalšího rozpuštČna. ----------------------------------------------------------Není-li SchĤze, která má rozhodovat o zmČQČ Emisních podmínek dle þlánku 6.14.1.2 písm. (a),
EČhem 1 (jedné) hodiny od stanoveného zaþátku SchĤze usnášeníschopná, svolá Emitent, je-li to
nadále potĜebné, náhradní SchĤzi tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnĤ ode dne, na který byla
SĤvodní SchĤze svolána. Konání náhradní SchĤze s nezmČQČným programem jednání se oznámí
VlastníkĤm DluhopisĤ nejpozdČji do 15 (patnácti) dnĤ ode dne, na který byla pĤvodní SchĤze
svolána. Náhradní SchĤze rozhodující o zmČQČ Emisních podmínek dle þlánku 6.14.1.2 písm. (a)
je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky pro usnášeníschopnost uvedené v þlánku 6.14.3.1.
ýlánek 6.14.4.1 zní novČ následovnČ: ----------------------------------------------------------------------6.14.4.1 DĤsledek hlasování proti nČkterým usnesením SchĤze -----------------------------------------Pokud SchĤze souhlasila se zmČnou Emisních podmínek dle þlánku 6.14.1.2 písm. (a) nebo
SĜemČnou þi transakcí dle þlánku 6.14.1.2 písm. (b), osoba, která byla jako Vlastník dluhopisĤ
oprávnČna k úþasti a hlasování na SchĤzi dle þlánku 6.14.2 tČchto Emisních podmínek a podle
zápisu z této SchĤze hlasovala proti nebo se pĜíslušné SchĤze nezúþastnila (dále také jen
"Žadatel"), mĤže požadovat vyplacení jmenovité hodnoty DluhopisĤ, jichž byla vlastníkem k
Rozhodnému dni pro úþast na SchĤzi a které od takového okamžiku nepĜevede, jakož i pomČrného
úrokového výnosu k takovým DluhopisĤm narostlého v souladu s tČmito Emisními podmínkami
(pokud je relevantní). Toto právo musí být Žadatelem uplatnČno do 30 (tĜiceti) dnĤ ode dne
zpĜístupnČní takového usnesení SchĤze v souladu s þlánkem 6.14.5 tČchto Emisních podmínek
písemným oznámením (dále také jen "Žádost") urþeným Emitentovi a doruþeným
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Administrátorovi na adresu Urþené provozovny, jinak zaniká. Výše uvedené þástky jsou splatné
do 30 (tĜicet) dnĤ ode dne, kdy byla Žádost doruþena Administrátorovi (dále také jen "Den
SĜedþasné splatnosti dluhopisĤ"). --------------------------------------------------------------------------ýlánek 6.14.4.2 zní novČ následovnČ: ----------------------------------------------------------------------6.14.4.2 Usnesení o pĜedþasné splatnosti DluhopisĤ -----------------------------------------------------Pokud je na poĜadu jednání SchĤze pĜemČna þi transakce dle þlánku 6.14.1.2 písm. (b) tČchto
Emisních podmínek a SchĤze s takovou pĜemČnou þi transakcí nesouhlasí, pak mĤže SchĤze i nad
rámec poĜadu jednání rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s
usnesením SchĤze, kterým nesouhlasila s pĜemČnou þi transakcí dle þlánku 6.14.1.2 písm. (b)
WČchto Emisních podmínek, je Emitent povinen VlastníkĤm dluhopisĤ, kteĜí o to požádají (dále
také jen "Žadatel"), pĜedþasnČ splatit jmenovitou hodnotu DluhopisĤ a pomČrnou þást
úrokového výnosu narostlého k takovým DluhopisĤm. Toto právo musí být Žadatelem uplatnČno
písemným oznámením (dále také jen "Žádost") urþeným Emitentovi a doruþeným
Administrátorovi na adresu Urþené provozovny. Tyto þástky jsou splatné do 30 (tĜicet) dnĤ ode
dne, kdy byla Žádost doruþena Administrátorovi (dále také jen "Den pĜedþasné splatnosti
dluhopisĤ"). ----------------------------------------------------------------------------------------------------ýlánek 6.14.5 zní novČ následovnČ: -------------------------------------------------------------------------6.14.5 Zápis z jednání ----------------------------------------------------------------------------------------O jednání SchĤze poĜizuje svolavatel, sám nebo prostĜednictvím jím povČĜené osoby, ve lhĤWČ 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 být zápis ze SchĤze doruþen nejpozdČji ve lhĤWČ do 30 (tĜiceti) dnĤ
od dne konání SchĤze rovnČž Emitentovi na adresu Urþené provozovny. 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. Emitent je povinen
ve lhĤWČ do 30 (tĜiceti) dnĤ ode dne konání SchĤze uveĜejnit sám nebo prostĜednictvím jím
povČĜené osoby (zejména Administrátora) všechna rozhodnutí SchĤze, a to zpĤsobem stanoveným
v þlánku 6.13 tČchto Emisních podmínek. Pokud SchĤze projednávala usnesení o zmČQČ Emisních
podmínek uvedené v þlánku 6.14.1.2 písm. (a) nebo usnesení o pĜemČQČþi transakci ve smyslu
þlánku 6.14.1.2 písm. (b), 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
WČch VlastníkĤ dluhopisĤ oprávnČných k úþasti na SchĤzi, kteĜí platnČ hlasovali pro pĜijetí
takového usnesení, a poþty kusĤ DluhopisĤ, které tyto osoby vlastnily k Rozhodnému dni pro
~þast na SchĤzi. ------------------------------------------------------------------------------------------------ZdĤvodnČní: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Emitent navrhuje dát do souladu podmínky pro svolání a jednání SchĤze s podmínkami
Dluhopisu CPI 4,75/2019, ISIN CZ0003512782 a aktuální právní úpravou v ZákonČ o
dluhopisech. Emitent zejména navrhuje zúžit dĤvody pro svolání SchĤze, a to na (i) návrh zmČny
Emisních podmínek a (ii) návrh na pĜemČnu þi transakci ve smyslu þlánku 6.4.3 písm. (b)
Emisních podmínek. Dle Emitentova názoru nejsou nČkteré odstranČné dĤvody pro svolání
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SchĤze již relevantní (napĜ. uzavĜení ovládací smlouvy) a nČkteré další dĤvody jsou obsaženy na
jiných místech v Emisních podmínkách a mohou mít za následek individuální právo Vlastníka
dluhopisu žádat pĜedþasné splacení DluhopisĤ (napĜ. prodlení s placením dluhĤ z DluhopisĤ nebo
vyĜazení DluhopisĤ z obchodování na regulovaném trhu). Emitent má tak za to, že zúžením
GĤvodĤ pro svolání SchĤze nedojde k zásadnímu zhoršení práv VlastníkĤ dluhopisĤ. --------------V souvislosti s výše uvedenými zmČnami provede Emitent nČkteré další dílþí formulaþní zmČny v
Emisních podmínkách, které se však nijak netýkají postavení nebo zájmĤ VlastníkĤ dluhopisĤ.
Navrhované zmČnové znČní Emisních podmínek je nedílnou pĜílohou tohoto oznámení. ----------Registrace VlastníkĤ dluhopisĤ zaþne 30 minut pĜed zaþátkem SchĤze. FormuláĜ plné moci na
zastupování Vlastníka dluhopisu na SchĤzi je k dispozici na www.cpi.cz v sekci Pro
investory/Dluhopisy a rovnČž v listinné podobČ v sídle Emitenta. Každý Vlastník dluhopisu má
právo vyžádat si zaslání formuláĜe plné moci v listinné podobČþi elektronicky na svĤj náklad a
nebezpeþí (zašlete pĜípadný požadavek do sídla Emitenta nebo na cpi@cpi.cz). Podpisy na plné
moci musí být ovČĜené úĜednČ nebo Administrátorem. V pĜípadČ, že je Vlastníkem dluhopisu þi
zmocnČncem právnická osoba, musí osoba zastupující Vlastníka dluhopisu doložit též pĜíslušný
~ĜednČ ovČĜený výpis právnické osoby z obchodního rejstĜíku. V pĜípadČ fyzických osob bude
totožnost prokazována pĜedložením prĤkazu totožnosti. -------------------------------------------------Emitent si tímto vyhrazuje právo odvolat/zrušit SchĤzi stejným zpĤsobem, jakým pĜíslušnou
schĤzi oznámil, a to nejpozdČji 7 dní pĜed datem jejího konání. ---------------------------------------SĜedstavenstvo -------------------------------------------------------------------------------------------------Czech Property Investments, a.s. ----------------------------------------------------------------------------3Ĝíloha: ZmČnové znČní Emisních podmínek --------------------------------------------------------------______________________________________________________________________________
Dále Ing. ZdenČk Havelka konstatoval, že celková jmenovitá hodnota dluhopisĤ Dluhopis CPI
VAR CZK 2019 þiní 2.000.000.000,-- Kþ (dvČ miliardy korun þeských), což pĜedstavuje
2.000.000.000 ks (dvČ miliardy kusĤ) dluhopisĤ Dluhopis CPI VAR CZK 2019 o jmenovité
hodnotČ 1,-- Kþ (jedna koruna þeská). Všechny Dluhopisy opravĖují k úþasti na schĤzi vlastníkĤ
dluhopisĤ. Žádné Dluhopisy nejsou splaceny pĜedþasnČ. ------------------------------------------------Nato mi Ing. ZdenČk Havelka oznámil výsledky prezence, když konstatoval, že je SĜítomno 167
(jedno sto šedesát sedm) vlastníkĤ dluhopisĤ Dluhopis CPI VAR CZK 2019, kteĜí dle výpisu
z evidence emise Centrálního depozitáĜe k rozhodnému dni, tj. ke dni 15. ledna 2016 (patnáctého
ledna roku dva tisíce šestnáct) vlastní 930.760.682 (devČt set tĜicet milionĤ sedm set šedesát tisíc
šest set osmdesát dva) kusy dluhopisĤ Dluhopis CPI VAR CZK 2019, tj. dluhopisy o jmenovité
hodnotČ celkem 930.760.682,-- Kþ (devČt set tĜicet milionĤ sedm set šedesát tisíc šest set
osmdesát dvČ koruny þeské), což pĜedstavuje 46,54 % (þtyĜicet šest celých padesát þtyĜi setiny
procenta) nesplacené þásti dluhopisĤ Dluhopis CPI VAR CZK 2019 (prostá kopie listiny
SĜítomných vlastníkĤ dluhopisĤ tvoĜí pĜílohu tohoto notáĜského zápisu.) Ing. ZdenČk Havelka
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dále konstatoval, že pĜi prezenci každý vlastník Dluhopisu obdržel hlasovací lístek s vyznaþeným
jménem vlastníka Dluhopisu a poþtem jím vlastnČných DluhopisĤ. -----------------------------------SchĤzi vlastníkĤ dluhopisĤ zahájil v 11,11 hodin Ing. ZdenČk Havelka a pĜivítal pĜítomné. -------Poté Ing. ZdenČk Havelka konstatoval, že jsou pĜítomni vlastníci dluhopisĤ Dluhopis CPI VAR
CZK 2019, kteĜí vlastní 930.760.682 (devČt set tĜicet milionĤ sedm set šedesát tisíc šest set
osmdesát dva) kusy dluhopisĤ Dluhopis CPI VAR CZK 2019, což pĜedstavuje 46,54 % (þtyĜicet
šest celých padesát þtyĜi setiny procenta) nesplacené þásti dluhopisĤ Dluhopis CPI VAR CZK
2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. ZdenČk Havelka dále konstatoval, že schĤze vlastníkĤ dluhopisĤ spoleþnosti Czech
Property Investments, a.s. Dluhopis CPI VAR CZK 2019 je usnášeníschopná . ----------------Ing. ZdenČk Havelka konstatoval, že Oznámení bylo uveĜejnČno na webových stránkách
spoleþnosti Czech Property Investments, a.s., pĜLþemž v písemném vyhotovení jej pĜítomní
vlastníci DluhopisĤ obdrželi také pĜi prezenci schĤze vlastníkĤ dluhopisĤ. Ing. ZdenČk Havelka
dle programu jednání schĤze uvedeného v Oznámení pĜistoupil k prvnímu bodu programu
jednání, kterým bylo „Schválení zmČn Emisních podmínek“. Ing. ZdenČk Havelka konstatoval, že
navrhované usnesení k bodu 1 vþetnČ jeho odĤvodnČní je obsaženo v Oznámení o svolání schĤze
vlastníkĤ dluhopisĤ Dluhopis CPI VAR CZK 2019, (dále v notáĜském zápisu též jen
„Usnesení“), proþež nebude na schĤzi þteno. -------------------------------------------------------------Ing. ZdenČk Havelka dále uvedl, že hlasování bude probíhat zvednutím ruky a souþasným
vhozením hlasovacích lístkĤ do hlasovací schránky. Na výzvu Ing. ZdeĖka Havelky bylo nejprve
hlasováno pro pĜijetí Usnesení, kdy pĜítomní vlastníci DluhopisĤ hlasující pro pĜijetí Usnesení
zvedli ruku a souþasnČ vhodili své hlasovací lístky do hlasovací schránky, která byla po
odhlasování vyprázdnČna a hlasy dle hlasovacích lístkĤ seþteny. Poté stejným zpĤsobem vyjádĜili
svoji vĤli pĜítomní vlastníci DluhopisĤ hlasující proti Usnesení a po seþtení hlasĤ proti Usnesení
nakonec bylo stejným zpĤsobem hlasováno vlastníky DluhopisĤ, kteĜí vyjádĜili svoji vĤli „zdržet
se hlasování“. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Po provedeném hlasování Ing. ZdenČk Havelka konstatoval, že pro návrh usnesení
v pĜedloženém znČní hlasovali vlastníci DluhopisĤ vlastnící 907.557.682 (devČt set sedm milionĤ
SČt set padesát sedm tisíc šest set osmdesát dva) kusy DluhopisĤ, což pĜedstavuje 97,51 %
(devadesát sedm celých padesát jedno procento) pĜítomných vlastníkĤ DluhopisĤ, proti návrhu
usnesení v pĜedloženém znČní hlasovali vlastníci DluhopisĤ vlastnící 11.703.000 (jedenáct
milionĤ sedm set tĜi tisíce) kusĤ DluhopisĤ, což pĜedstavuje 1,26 % (jedno celé dvacet šest setin
procenta) pĜítomných vlastníkĤ DluhopisĤ, hlasování se zdrželi vlastníci DluhopisĤ vlastnící
11.500.000 (jedenáct milionĤ pČt set tisíc) kusĤ DluhopisĤ, což pĜedstavuje 1,23 % (jedno celé
dvacet tĜi setiny procenta) pĜítomných vlastníkĤ DluhopisĤ, usnesení tedy bylo schváleno. ------Z hlasovacích lístkĤ odevzdaných pro pĜijetí Usnesení bylo zjištČno, že pro schválení
Usnesení se vyslovili jmenovitČ tito vlastníci DluhopisĤ: ----------------------------------------------

