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Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů CPI VAR/12 
 

Společnost Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161, sídlem Praha 1, Hradební 9/768, 
PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. 
vložka 1115, jakožto emitent dluhopisů: 
 
Název emise: CPI VAR/12 
Datum emise: 22. 3. 2005 
ISIN dluhopisů: CZ0003501447 
Jmenovitá hodnota: 10.000 Kč/1 ks 
 
svolává schůzi vlastníků dluhopisů. Místem konání schůze je salonek hotelu Clarion Hotel 
Prague, adresa Hradební 9, 100 00 Praha 1. Datum a čas konání schůze: 16. 12. 2005 v 17 
hodin. 
 
Program jednání a návrhy usnesení schůze: 
 

1. Schválení doplnění bodu f) do odstavce 3.8.1 Emisních podmínek, v následujícím 
znění: 

 
(f) Případ, kdy celková aktivita (obchodní majetek) Emitenta nebo tržby z prodeje vlastních 
výrobků a služeb na konsolidovaném základě Emitenta, a to kterýkoliv z těchto ukazatelů, 
klesnou o 10% oproti stavu těchto ukazatelů k 31. 12. 2004 podle konsolidované účetní 
závěrky Emitenta za rok 2004 ověřené auditorem.  
 
Návrh usnesení:  
Schůze vlastníků dluhopisů souhlasí s navrženým doplněním Emisních podmínek. 
 
 

2. Schválení doplnění bodu h) do odstavce 3.13.1.2 Emisních podmínek, v následujícím 
znění: 

 
(h) bude chtít zrealizovat odprodej podílu na základním jmění (základním kapitálu) kterékoliv 
ze společností, na jejímž základním jmění (základním kapitálu) má Emitent podíl ve výši 
alespoň 51 % (dále jen „Dceřiná společnost Emitenta“), na základě kterého (tohoto odprodeje) 
by došlo k poklesu výše uvedeného podílu Emitenta ve kterékoliv Dceřiné společnosti 
Emitenta pod 51 % (dále jen „Ztráta kontroly“), a to bez ohledu na skutečnost, zda by 
k takovéto Ztrátě kontroly došlo přímým konáním Emitenta a/nebo konáním osob konajících 
s Emitentem ve shodě (§  b Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů) a/nebo zda 
by k takovéto Ztrátě kontroly došlo v důsledku jedné nebo více finančních, obchodních, resp. 
smluvních operací. 
 
Návrh usnesení: 
Schůze vlastníků dluhopisů souhlasí s navrženým doplněním Emisních podmínek. 
 


