Czech Property Investments, a.s.

Oznámení o způsobu počítání úrokového výnosu
po změnách emisních podmínek
Dluhopis CPI 5,10/2021
(původní název „Dluhopis CPI VAR CZK 2019“)
Společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 427 16 161, zapsaná v obchodním rejstříku pod
sp. zn. B 1115 vedenou Městským soudem v Praze, jakožto emitent dluhopisů
(dále též "Emitent"):
Název: Dluhopis CPI 5,10/2021 (původní název „Dluhopis CPI VAR CZK 2019“)
Datum emise: 29. března 2012
ISIN: CZ0003501868
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 1 Kč
(dále jen "Dluhopisy" a emisní podmínky Dluhopisů dále jen "Emisní podmínky")
svolala na 22. ledna 2016 schůzi vlastníků dluhopisů (dále jen "Schůze"), na jejímž
programu jednání bylo schválení změn Emisních podmínek. Schůze byla
usnášeníschopná a navrhovaný program jednání Schůze – změna Emisních
podmínek – byl schválen. Změny Emisních podmínek schválené na Schůzi tak
nabyly účinnosti v pondělí 25. ledna 2016 a jejich znění je k dispozici na webu
Emitenta1.
Pro vyloučení pochyb Emitent oznamuje, že úrokový výnos za stávající výnosové
období, tj. od 29. září 2015 do 29. března 2016, narůstá na Dluhopisech v důsledku
změn Emisních podmínek následovně:
 od 29. září 2015 (včetně tohoto dne) do 25. ledna 2016 (tento den vyjímaje)
při úrokové sazbě dle Emisních podmínek platné před provedenými
změnami, tj. 6M PRIBOR + 6,50% p.a. (aktuálně 6,87 % p.a.); a
 od 25. ledna 2016 (včetně tohoto dne) do 29. března 2016 (tento den
vyjímaje) při úrokové sazbě dle Emisních podmínek platné po provedených
změnách, tj. 5,10 % p.a.
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http://cpi.cz/uploads/fc6/3b6/dd8/fc63b6dd84de98f4848f45fdd06fa00e3f5ee410.pdf
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Schválené změny Emisních podmínek (včetně změny výše úrokového výnosu) se
nebudou aplikovat na Vlastníky dluhopisů, kteří s návrhem změn Emisních
podmínek nesouhlasili, nebo se Schůze nezúčastnili, a současně požádali či
požádají způsobem a ve lhůtě uvedené v Emisních podmínkách o předčasné
splacení svých Dluhopisů. Tito Vlastníci dluhopisů obdrží ke Dni předčasné
splatnosti dluhopisů jmenovitou hodnotu Dluhopisů a poměrnou část výnosu
narostlého na takových Dluhopisech ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů při
úrokové sazbě 6,87 % p.a.
Výrazy zde nedefinované mají význam uvedený v Emisních podmínkách.
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