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NZ 295/2016

N 300/2016
S t e j n o p i s

N o t á  s k ý     z á p i s

sepsaný jménem JUDr. Heleny Divi�ové, notá ky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní
ustanovenou podle § 24 notá ského ádu, notá skou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou, a to
na míst  samém v Clarion Congress Hotel Prague, na adrese Praha, Vyso any, Freyova 33, dne
dvacátého druhého ledna roku dva tisíce �estnáct (22. ledna 2016). ------------------------------------

Na pozvání p edstavenstva spole nosti Czech Property Investments, a.s. jsem se vý�e uvedeného
roku, m síce a dne dostavila do Clarion Congress Hotel Prague, na adrese Praha, Vyso any,
Freyova 33, abych se zú astnila sch ze vlastník  dluhopis  emitovaných spole ností Czech
Property Investments, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové M sto, 110 00 Praha 1, I O
427 16 161, spisová zna ka B 1115 vedená u M stského soudu v Praze, (dále v notá ském zápisu
té� jen �Czech Property Investments, a.s.�). ---------------------------------------------------------------

O pr hu skutkového d je � sch ze vlastník  dluhopis  emitovaných spole ností Czech

Property Investments, a.s., a to dluhopis  s názvem Dluhopis CPI VAR CZK 2019, tj.
dluhopis  s pohyblivým úrokovým výnosem, splatných 29. b ezna 2019 (dvacátého devátého

ezna roku dva tisíce devatenáct), datum emise: 29. b ezna 2012, ISIN: CZ0003501868,
o jmenovité hodnot  1,-- K (jedna koruna eská), zn jících na doru itele, vydaných

v zaknihované podob , (dále té� jen �Dluhopis CPI VAR CZK 2019� nebo té� jen �Dluhopis�)
- ve smyslu ustanovení § 79 zákona . 358/1992 Sb. o notá ích a jejich innosti (notá ský ád)
ve zn ní pozd j�ích zm n a dopl  podávám toto: -------------------------------------------------------

---------------------------------- o s v  d  e n í -----------------------------------

ed samotným zahájením sch ze vlastník  dluhopis  Ing. Zden k   H a v e l k a ,  datum
narození 20. dubna 1978, bydli�t  Prachatice, Slámova 462, (dále v notá ském zápisu té� jen
�Ing. Zden k Havelka�), mn  osobn  známý, uvedl, �e sch ze vlastník  dluhopis  emitovaných
spole ností Czech Property Investments, a.s. - Dluhopis  CPI VAR CZK 2019 byla svolána
oznámením uve ejn ným dne 18. prosince 2015 (osmnáctého prosince roku dva tisíce patnáct)
(dále v notá ském zápisu té� jen �Oznámení�) na webové stránce http://www.cpi.cz v ásti, v ní�
spole nost Czech Property Investments, a.s. uve ej uje informace o jí vydávaných dluhopisech.
Oznámení v písemné podob  pak bylo rovn � p edáváno p i prezenci, a to v následujícím zn ní: -
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Oznámení o svolání sch ze vlastník  dluhopis  --------------------------------------------------------

Dluhopis CPI VAR CZK 2019 ------------------------------------------------------------------------------
Spole nost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové M sto, 110
00 Praha 1, I O: 427 16 161, zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn. B 1115 vedenou

stským soudem v Praze (dále té� "Emitent"), jako�to emitent dluhopis : -------------------------

Název: Dluhopis CPI VAR CZK 2019 ----------------------------------------------------------------------
Datum emise: 29. 3. 2012 -------------------------------------------------------------------------------------
ISIN: CZ0003501868 ------------------------------------------------------------------------------------------
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 1 K  ---------------------------------------------------------------

(dále jen "Dluhopisy" a emisní podmínky Dluhopis  dále jen "Emisní podmínky")------------------
svolává sch zi vlastník  dluhopis  (dále jen "Sch ze"). Zde nedefinované pojmy mají stejný
význam jako v Emisních podmínkách. ----------------------------------------------------------------------

Místo konání Sch ze: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, 190 00 Praha 9 � Vyso any
(salonek AQUARIUS) -----------------------------------------------------------------------------------------
Datum a as konání Sch ze: 22. 1. 2016 v 11:00 hod. ----------------------------------------------------
Rozhodný den pro ú ast na Sch zi: 15. 1. 2016 ------------------------------------------------------------

Program jednání sch ze: ---------------------------------------------------------------------------------------
1. Schválení zm n Emisních podmínek ---------------------------------------------------------------------
2. Záv r ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navrhované usnesení k bodu 1: ----------------------------------------------------------------------------

Vlastníci Dluhopis  schvalují následující zm ny Emisních podmínek (text zm n je ozna en
kurzivou): --------------------------------------------------------------------------------------------------------

S ohledem na provád né zm ny navrhuje Emitent zm nu názvu Dluhopis  na Dluhopis CPI
5,10/2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

lánek 6.3 zní nov  následovn : -----------------------------------------------------------------------------

6.3         STATUS ZÁVAZK  EMITENTA ----------------------------------------------------------------
Dluhopisy zakládají p ímé, obecné, nepodmín né, nepod ízené a nezaji�t né dluhy Emitenta,
které jsou a budou co do po adí svého spln ní rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem,
tak i alespo  rovnocenné v i v�em dal�ím sou asným i budoucím nepod ízeným nezaji�t ným
dluh m Emitenta, s výjimkou t ch dluh  Emitenta, u nich� stanoví jinak kogentní ustanovení
právních p edpis . ----------------------------------------------------------------------------------------------

lánek 6.3.1 (Zaji�t ní dluhopis , Agent pro Zaji�t ní a Umo ovací fond) se bez náhrady ru�í. ---

Zd vodn ní: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
V návaznosti na zm nu tr�ních podmínek a pozitivní vývoj v podnikání Emitenta za posledních

kolik let má Emitent zájem zm nit Emisní podmínky Dluhopis . Emitent by mohl v roce 2016
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poprvé uplatnit své právo na p ed asné splacení Dluhopis  a pokusit se financovat za lep�ích
podmínek, nicmén  si vá�í stávajících investor  do Dluhopis . Emitent proto chce stávajícím
investor m nabídnout pokra ování v jejich investici za podmínek, které dle nejlep�ího v domí
Emitenta odpovídají t m, za nich� se v sou asné dob  financuje na dluhopisovém trhu (viz
zejména podmínky Dluhopisu CPI 4,75/2019, ISIN CZ0003512782, který byl vydán v srpnu
2015). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navrhovaná zm na statusu závazk  (dluh ) Emitenta reflektuje skute nost, �e Dluhopisy nemají
být nadále zaji�t ny zástavním právem k vybraným nemovitostem a nemá být udr�ován
umo ovací fond. Dluhopisy mají být nadále nezaji�t nými Dluhopisy. ---------------------------------

lánek 6.4 zní nov  následovn : -----------------------------------------------------------------------------

6.4               DAL�Í ZÁVAZKY EMITENTA --------------------------------------------------------------
6.4.1            Zákaz z izovat zaji�t ní -------------------------------------------------------------------------
Emitent se zavazuje, �e do doby spln ní v�ech svých dluh  z Dluhopis  vydaných a dosud
nesplacených v souladu s t mito Emisními podmínkami nez ídí ani neumo�ní z ízení �ádného
zaji�t ní jakýchkoli svých Dluh  zástavními nebo jinými obdobnými právy t etích osob, která by
omezila práva Emitenta k jeho sou asnému nebo budoucímu majetku nebo p íjm m, pokud
nejpozd ji sou asn  se z ízením takových zástavních práv nebo jiných obdobných práv t etích
osob Emitent nezajistí, aby jeho dluhy vyplývající z Dluhopis  byly (i) zaji�t ny rovnocenn
s takto zaji� ovanými Dluhy nebo (ii) zaji�t ny jiným zp sobem schváleným usnesením Sch ze
(jak je tento pojem definován v lánku 6.14.1 t chto Emisních podmínek) podle lánku 6.14.1

chto Emisních podmínek. ------------------------------------------------------------------------------------

Ustanovení p edchozího odstavce se nevztahuje na: ------------------------------------------------------
(a) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva t etích osob, která by omezila práva Emitenta

k jeho sou asnému nebo budoucímu majetku nebo p íjm m, je� jsou p edm tem takových
zástavních nebo jiných obdobných práv a jejich� úhrnná ú etní hodnota v kterýkoli okam�ik
nep esahuje 10 % z Celkových aktiv (CA); nebo ----------------------------------------------------

(b) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva t etích osob, jaká se obvykle poskytují v rámci
podnikatelské innosti provozované Emitentem nebo z ízená v souvislosti s obvyklými
operacemi Emitenta; nebo -----------------------------------------------------------------------------

(c) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva t etích osob (stávající i 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 dob  jeho nabytí, nebo za ú elem zaji�t ní Dluh  Emitenta vzniklých výhradn  v
souvislosti s po ízením takového majetku nebo jeho ásti; nebo ----------------------------------

(e) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva t etích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá
na základ  soudního nebo správního rozhodnutí.  --------------------------------------------------

Pro ú ely t chto Emisních podmínek "Dluhy" znamenají finan ní povinnosti Emitenta zaplatit
jakékoli dlu�né ástky vyplývající z dluhového financování, v etn  ru itelských povinností. Pro

ely definice Dluh  znamenají "ru itelské povinnosti" finan ní povinnosti Emitenta za dluhy
etích osob z dluhového financování ve prosp ch t etích osob mimo Skupinu ve form
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ru itelského prohlá�ení i jiné formy ru ení, záruky, sm ne ného rukojemství i p evzetí
spole ného a nerozdílného dluhu. ----------------------------------------------------------------------------

6.4.2 Dodr�ování finan ních ukazatel -------------------------------------------------------------
Emitent se zavazuje zajistit, �e a� do doby spln ní v�ech svých dluh  z Dluhopis  vydaných a
dosud nesplacených v souladu s t mito Emisními podmínkami bude ve vztahu k n mu v�dy spln n
ka�dý z následujících finan ních ukazatel : ----------------------------------------------------------------
(a) Ukazatel zadlu�ení nesmí být vy��í ne� 60 %; -------------------------------------------------------
(b) Pom r Aktuálních hrubých p íjm  z pronájmu na úhrnné vý�i (i) Dlouhodobých finan ních

dluh  a dluhopis , (ii) Krátkodobých finan ních dluh  a dluhopis , (iii) Ostatních
dlouhodobých a krátkodobých závazcích a (iv) Závazcích z derivát  bude vy��í ne� 8 %; --

(c) vý�e Vlastního kapitálu (VK) bude vy��í ne� 12,5 mld. K ; a -------------------------------------
(d) Pom r Aktuálních hrubých p íjm  z pronájmu za poslední ukon ené ú etní období na

úhrnné vý�i Úrokových náklad  a Ostatních finan ních náklad  za poslední ukon ené
etní období bude vy��í ne� 140 %, p em� pro tyto ú ely do Ostatních finan ních

náklad  nebudou zapo ítávány nákladové kurzové ztráty. ----------------------------------------

6.4.3 Dal�í závazky Emitenta ---------------------------------------------------------------------------------
Emitent se zavazuje, �e do doby spln ní v�ech svých dluh  z Dluhopis  vydaných a dosud
nesplacených v souladu s t mito Emisními podmínkami: -------------------------------------------------
(a) bez p edchozího schválení usnesením Sch ze podle lánku 6.14 t chto Emisních podmínek

nezm ní ani nezru�í hlavní p edm t svého podnikání (s výjimkou zm n vyvolaných výlu
zm nou právních p edpis ), bude ve v�ech podstatných ohledech zachovávat rozsah svého
podnikatelského oprávn ní, a bude zachovávat v platnosti v�echna povolení a licence
nezbytné k ádnému výkonu své hlavní podnikatelské innosti a/nebo pln ní svých
povinností; ------------------------------------------------------------------------------------------------

(b) neprovede jakoukoli p em nu dle p íslu�ných ustanovení zákona . 125/2008 Sb.,
o p em nách obchodních spole ností a dru�stev, v platném zn ní, ani se nebude p ímo

astnit jakékoli takové p em ny, ani neprodá, nevlo�í do základního kapitálu jiné
spole nosti, jakýmkoli zp sobem nep evede, nezastaví nebo nedá do nájmu sv j závod ani
jeho ást. Tato povinnost se nevztahuje na (i) p em nu, kde je Emitent nástupnickou
spole ností a zanikající spole ností je spole nost v rámci konsolida ního celku Emitenta,
(ii) p ípad, kdy jsou akcie Emitenta vkládány do základního kapitálu jiné spole nosti
vým nou za akcie i podíl v takové spole nosti, a pokud tím nedochází ke Zm  ovládání
(jak je tento pojem definován v lánku 6.6.3 t chto Emisních podmínek), (iii) p em nu i
transakci, p ed jejím� uskute ním Emitent ádn  svolá Sch zi ve smyslu lánku 6.14

chto Emisních podmínek a Sch ze neprojeví s takovou p em nou i transakcí sv j
nesouhlas; ------------------------------------------------------------------------------------------------

(c) bez p edchozího schválení usnesením Sch ze podle lánku 6.14 t chto Emisních podmínek
neprodá, nedaruje ani jinak nezcizí, ani nepronajme/nepropachtuje (a zajistí, aby ani �ádná
spole nost, která je nebo se stane sou ástí Skupiny, neprodala, nedarovala ani jinak
nezcizila, ani nepronajala/nepropachtovala) jednou nebo více smlouvami nebo sérií
souvisejících smluv svá aktiva (nebo jakoukoli jejich ást), pokud by souhrnná z statková
hodnota aktiv v ka�dém jednotlivém p ípad  (po ítáno ve vztahu k jedné smlouv i sérií
souvisejících smluv) p esáhla ástku ve vý�i 20 % Investic do nemovitostí; --------------------
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(d) bude ádn  a v as plnit ve�keré své informa ní povinnosti, které jako emitent Dluhopis  má
nebo bude mít v i eské národní bance, Centrálnímu depozitá i, BCPP a/nebo
Vlastník m dluhopis  podle platných právních p edpis eské republiky a t chto Emisních
podmínek, a zajistí, �e ve�keré finan ní výkazy, které je Emitent povinen p edkládat eské
národní bance, BCPP a/nebo Vlastník m dluhopis  podle platných právních p edpis

eské republiky a t chto Emisních podmínek, budou Vlastník m dluhopis  té� zp ístupn ny
na webových stránkách Emitenta; a ------------------------------------------------------------------

(e) zajistí, �e jeho ro ní ú etní záv rka (konsolidovaná i nekonsolidovaná) bude auditována
kterou z následujících spole ností: (i) Ernst & Young Audit, s.r.o., (ii) KPMG eská

republika Audit, s.r.o., (iii) PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o., nebo (iv) Deloitte Audit
s.r.o., pop ípad  spole ností oprávn nou k výkonu auditorské innosti na území eské
republiky, která se stane právním nástupcem n které z uvedených spole ností, pop ípad

evezme ve�kerá podstatná práva, povinnosti a obchodní vztahy n které z uvedených
spole ností. -----------------------------------------------------------------------------------------------

6.4.4 Výklad ú etních termín -------------------------------------------------------------------------------
Pro ú ely výkladu ustanovení uvedených v tomto lánku 6.4 budou mít ní�e uvedené pojmy
následující význam: ---------------------------------------------------------------------------------------------
(a) "Ukazatel zadlu�ení" se pro ú ely t chto Emisních podmínek vypo te podle následujícího

vzorce: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

� í=100 %  % -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

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 ú etního výkaznictví IFRS/IAS, a to podle stavu k poslednímu dni

etního období bezprost edn  p edcházejícího den výpo tu. Dlouhodobá aktiva
edstavují zejména Investice do nemovitostí (Investment property), dlouhodobé poskytnuté

úv ry (Loans provided) a ostatní dlouhodobý majetek. Krátkodobá aktiva p edstavují
zejména obchodní pohledávky (Trade receivables), ostatní krátkodobá finan ní a
nefinan ní aktiva (Other financial and non-financial current assets), krátkodobé poskytnuté
úv ry (Loans provided) a pen �ní prost edky a jiné pen �ní ekvivalenty (Cash and cash
equivalents); ----------------------------------------------------------------------------------------------
UVK znamená "Upravený vlastní kapitál" a vypo ítá se podle následujícího vzorce:

= + ------------------------------------------------
kde: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
VK znamená celkovou vý�i polo�ky "Vlastní kapitál" (Equity) dle definice p ílohy
konsolidované ú etní záv rky; -------------------------------------------------------------------------
UPR znamená "Upravené pohledávky a ru ení", tedy v jakýkoli okam�ik ástku, o kterou
souhrnná vý�e (i) dluh  Emitenta a ve�kerých osob ze Skupiny v i jakýmkoli t etím
osobám (jiným ne� osobám ze Skupiny) p evzatých za dluhy t etích osob ve form
ru itelského prohlá�ení i jiné formy ru ení, záruky, sm ne ného rukojemství i p evzetí
spole ného a nerozdílného dluhu, (ii) Dlouhodobých pohledávek za osobami stojícími
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mimo Skupinu, a (iii) Krátkodobých pohledávek za osobami stojícími mimo Skupinu
evy�uje 20 % Celkových aktiv; ----------------------------------------------------------------------

UZ znamená "Upravené zásoby", tedy v jakýkoli okam�ik ástku, o kterou souhrnná vý�e
Zásob p evy�uje 15 % Celkových aktiv; --------------------------------------------------------------
ODZ znamená celkovou vý�i polo�ky "Odlo�ené da ové závazky" (Deferred tax liabilities),
tedy úhrnnou ástku "Odlo�ených da ových závazk ". Pokud do Dne kon ené splatnosti
dluhopis  dojde ke zm  da ové legislativy tak, �e se Odlo�ené da ové závazky stanou
splatnými, potom od ú innosti této zm ny bude vzorec výpo tu UVK upravený tak, �e
nebude obsahovat polo�ku ODZ. ----------------------------------------------------------------------

(b) Pom r Aktuálních hrubých p íjm  z pronájmu na úhrnné vý�i (i) Dlouhodobých finan ních
dluh  a dluhopis , (ii) Krátkodobých finan ních dluh  a dluhopis , (iii) Ostatních
dlouhodobých a krátkodobých závazcích a (iv) Závazcích z derivát  (PPPZ) se vypo te
podle následujícího vzorce: ----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
  =      % ----------------------------------------------------------------------

+ + + -----------------------------------------------------------------------

kde: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
AHPP znamená "Aktuální hrubé p íjmy z pronájmu" (Contracted gross rental revenue),
tedy v jakýkoli okam�ik úhrnnou vý�i nájemného (vyjád eného jako ro ní nájemné,
pop ípad  p epo teného na tuto bázi) sjednaného Emitentem a osobami ze Skupiny jako�to
pronajímateli s t etími osobami (jinými ne� osobami ze Skupiny) jako�to nájemci z
pronájmu nemovitostí, a to na základ  písemných smluv platn  a ú inn  uzav ených ke dni
výpo tu; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
DU znamená "Dlouhodobé finan ní dluhy a dluhopisy", tedy úhrnnou vý�i dlouhodobé
ásti "Finan ních dluh " (Financial debts) a "Vydaných dluhopis " (Bonds issued) dle

definice konsolidovaného výkazu o finan ní pozici; ------------------------------------------------
KU znamená "Krátkodobé finan ní dluhy a dluhopisy", tedy úhrnnou vý�i krátkodobé ásti
"Finan ních dluh " (Financial debts) a "Vydaných dluhopis " (Bonds issued) dle definice
konsolidovaného výkazu o finan ní pozici; ----------------------------------------------------------
OZ znamená "Ostatní dlouhodobé a krátkodobé závazky", tedy úhrnnou vý�i "Ostatních
dlouhodobých závazk " (Other non-current liabilities), "Krátkodobých závazk  z
obchodních vztah " (Trade payables), "P ijatých záloh" (Advance payments), "Ostatních
krátkodobých finan ních závazk " (Other financial current liabilities) a "Ostatních
krátkodobých nefinan ních závazk " (Other non-financial current liabilities) dle definice

ílohy konsolidované ú etní záv rky; ----------------------------------------------------------------
ZD znamená "Závazky z derivát ", tedy úhrnnou vý�i "Dlouhodobých závazk  z derivát "
(Non-current liabilities from derivatives) a "Krátkodobých závazk  z derivát " (Current
liabilities from derivatives) dle definice konsolidovaného výkazu o finan ní pozici. ----------

(c) Pom r Aktuálních hrubých p íjm  z pronájmu za poslední ukon ené ú etní období na
úhrnné vý�i Úrokových náklad  a Ostatních finan ních náklad  za poslední ukon ené

etní období (PPPFN) se vypo te podle následujícího vzorce: ----------------------------------
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-------------------------------------------------------------
=  % -------------------------------------------------------------

+ -------------------------------------------------------------
kde: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
AHPP znamená "Aktuální hrubé p íjmy z pronájmu" (Contracted gross rental revenue), tak
jak jsou definovány vý�e; -------------------------------------------------------------------------------
UN znamená "Úrokové náklady" (Interest expense), tedy úrokové náklady týkající se
bankovních i nebankovních úv , úrokové náklady na vydané dluhopisy, úrokové náklady
související s finan ním leasingem a úrokové náklady týkající se ostatních dlouhodobých
závazk ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
OFN znamená "Ostatní finan ní náklady", tedy ostatní nákladové polo�ky, je� jsou sou ástí
ostatního finan ního výsledku (Other net financial result). ----------------------------------------
"Investice do nemovitostí" znamená úhrnnou vý�i "Investic do nemovitostí" (Investment
property) dle definice konsolidovaného výkazu o finan ní pozici; --------------------------------
"Skupina" znamená, k ur itému dni, Emitenta a ka�dou ze spole ností, která s Emitentem
tvo í konsolida ní celek anebo spl uje k takovému dni p íslu�né podmínky pro za azení do
konsolida ního celku Emitenta; -----------------------------------------------------------------------
Finan ní ukazatele, jako� i ostatní ú etní termíny a ukazatele pou�ité v lánku 6.4 t chto
Emisních podmínek, které nejsou p ímo definovány v lánku 6.4 t chto Emisních podmínek,
budou stanoveny na základ  auditované konsolidované ro ní ú etní záv rky Emitenta
vypracované v souladu s Mezinárodními standardy ú etního výkaznictví IFRS/IAS.
Dodr�ování t chto ukazatel  bude potvrzeno písemn  auditorem Emitenta po dokon ení
konsolidované ro ní ú etní záv rky Emitenta vypracované v souladu s Mezinárodními
standardy ú etního výkaznictví IFRS/IAS. -----------------------------------------------------------
V p ípad  p ípravy zkrácené mezitímní konsolidované ú etní záv rky Emitenta za období 6
(�esti) m síc  daného ú etního období vypracované v souladu s Mezinárodními standardy

etního výkaznictví IFRS/IAS budou finan ní ukazatele a jejich dodr�ování potvrzeno
písemn  statutárními zástupci Emitenta. -------------------------------------------------------------
Poprvé budou finan ní ukazatele kalkulovány a jejich dodr�ování potvrzeno za období
kon ící 30. 6. 2016. --------------------------------------------------------------------------------------
V p ípad , kdy nebude n která z polo�ek, která tvo í základ pro výpo et t chto ukazatel ,

ímo zjistitelná z konsolidovaných ú etních výkaz  nebo z p ílohy konsolidované ú etní
záv rky, poskytne Emitent takové polo�ky ze své ú etní evidence. Pro odstran ní
pochybností, není-li výslovn  uvedeno jinak, v�echny ú etní kategorie a ástky se rozumí
bez dan  z p idané hodnoty. ----------------------------------------------------------------------------
Stav dodr�ování vý�e uvedených ukazatel  bude na vy�ádání k dispozici Vlastník m
dluhopis  v pracovních hodinách v Ur ené provozovn . ------------------------------------------

Zd vodn ní: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Navrhované zm ny v zásad  kopírují obdobné povinnosti Emitenta, ke kterým se zavázal v
emisních podmínkách Dluhopisu CPI 4,75/2019, ISIN CZ0003512782. Uvedené negativní
povinnosti a povinnost dodr�ovat ur ité finan ní ukazatele lépe odpovídají metodám ú tování
Emitenta a jeho sou asnému zp sobu podnikání. Pro Emitenta je pak jednodu��í kalkulovat a
dodr�ovat finan ní ukazatele u r zných dluhopis  v jednotném formátu; Emitent má sou asn  za
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to, �e zm ny v negativních povinnostech a finan ních ukazatelích budou transparentn j�í v i
investor m do Emitentových dluhopis . --------------------------------------------------------------------

lánek 6.5.1 zní nov  následovn : ---------------------------------------------------------------------------
6.5.1 Zp sob úro ení, Výnosová období --------------------------------------------------------------------
Dluhopisy jsou úro eny pevnou úrokovou sazbou ve vý�i 5,10 % p.a. (p t celých a jedna desetina
procenta ro ). ------------------------------------------------------------------------------------------------
Úrokové výnosy budou nar stat od prvního dne ka�dého Výnosového období do posledního dne,
který se do takového Výnosového období je�t  zahrnuje, p i úrokové sazb  uvedené vý�e v tomto
lánku. Úrokové výnosy budou vypláceny za ka�dé Výnosové období pololetn  zp tn , v�dy k 29.

3. a 29. 9. ka�dého roku (dále jen "Den výplaty úroku"), a to v souladu s lánkem 6.7 t chto
Emisních podmínek a Smlouvou s administrátorem. -------------------------------------------------------

"Výnosovým obdobím" se pro ú ely t chto Emisních podmínek rozumí jedno �estim sí ní období
po ínající Datem emise (v etn ) a kon ící v po adí prvním Dnem výplaty úroku (tento den
vyjímaje) a dále ka�dé dal�í bezprost edn  navazující �estim sí ní období po ínající Dnem
výplaty úroku (v etn ) a kon ící dal�ím následujícím Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje), a�
do Dne splatnosti dluhopis . Pro ú ely po átku b hu kteréhokoli Výnosového období se Den
výplaty úroku neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne (jak je tento pojem definován
v lánku 6.7.2 t chto Emisních podmínek). -----------------------------------------------------------------

lánek 6.5.2 zní nov  následovn : ---------------------------------------------------------------------------
6.5.2 Konvence pro výpo et úroku --------------------------------------------------------------------------
Pro ú ely výpo tu úrokového výnosu p íslu�ejícího k Dluhopis m za období krat�í 1 (jednoho)
roku se bude mít za to, �e jeden rok obsahuje 360 (t i sta �edesát dní rozd lených do 12
(dvanácti) m síc  po 30 (t iceti) dnech (BCK Standard 30E/360), p em� v p ípad  neúplného

síce se bude vycházet z po tu skute  uplynulých dní. ------------------------------------------------

lánek 6.5.3 zní nov  následovn : ---------------------------------------------------------------------------
6.5.3 Stanovení úrokového výnosu --------------------------------------------------------------------------

ástka úrokového výnosu p íslu�ející k jednomu Dluhopisu za ka�dé období 1 (jednoho) b �ného
roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu a p íslu�né úrokové sazby
(vyjád ené desetinným íslem). ástka úrokového výnosu p íslu�ející k jednomu Dluhopisu za
jakékoli období krat�í 1 (jednoho) b �ného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty
takového Dluhopisu, p íslu�né úrokové sazby (vyjád ené desetinným íslem) a p íslu�ného
zlomku dní vypo teného dle konvence pro výpo et úroku uvedené v lánku 6.5.2 t chto Emisních
podmínek. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zd vodn ní: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Emitent navrhuje s ohledem na tr�ní vývoj, svou reputaci a finan ní kondici zm nit pohyblivý
úrokový výnos na pevný úrokový výnos ve vý�i 5,10 % p.a. V souvislosti s tím navrhuje zm nit
konvenci pro výpo et úroku (na pro pevný výnos b �ný BCK Standard 30E/360) a odstranit
odkazy na Agenta pro výpo ty, který nadále nebude pro Dluhopisy relevantní. ----------------------
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Stávající lánek 6.6.2 (P ed asné splacení z rozhodnutí Emitenta s ohledem na Referen ní sazbu)
se ru�í a stávající lánek 6.6.3 (P ed asné splacení z rozhodnutí Emitenta v jiných p ípadech) se
nov  ozna uje jako lánek 6.6.2 (P ed asné splacení z rozhodnutí Emitenta). ------------------------

lánek 6.6.1 zní nov  následovn : ---------------------------------------------------------------------------
6.6.1 Kone né splacení ----------------------------------------------------------------------------------------
Pokud nedojde k p ed asnému splacení Dluhopis  nebo k jejich odkoupení Emitentem a zániku
zp sobem stanoveným ní�e, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopis  splacena jednorázov  dne
29. 3. 2021 (dále jen "Den kone né splatnosti dluhopis "),  a  to  v  souladu  s  lánkem  6.7
Emisních podmínek a Smlouvou s administrátorem. -------------------------------------------------------

lánek 6.6.2 zní nov  následovn : ---------------------------------------------------------------------------
6.6.2 P ed asné splacení z rozhodnutí Emitenta ----------------------------------------------------------
Emitent není oprávn n na základ  svého rozhodnutí u init Dluhopisy p ed asn  splatnými. -------

lánek 6.6.3 zní nov  následovn : ---------------------------------------------------------------------------
6.6.3 P ed asné splacení z rozhodnutí Vlastník  dluhopis  p i Zm  ovládání -------------------
Pokud dojde ke Zm  ovládání, oznámí Emitent tuto skute nost bez zbyte ného prodlení,
nejpozd ji v�ak do 3 (t í) Pracovních dn  poté, co se o takové skute nosti dozví, písemn
Administrátorovi, a dále té� Vlastník m dluhopis  zp sobem uvedeným v lánku 6.13 t chto
Emisních podmínek (dále také jen "Oznámení Emitenta o p ípadu p ed asného splacení").
V Oznámení Emitenta o p ípadu p ed asného splacení uvede Emitent i rámcové d vody vedoucí
ke Zm  ovládání a popí�e postup pro uplatn ní �ádosti o p ed asné splacení Dluhopis . --------
"Zm na ovládání" nastane, pokud JUDr. Radovan Vítek p estane být p ímým i nep ímým
vlastníkem minimáln  15 % akcií i hlasovacích práv Emitenta v etn  (resp. jiného podílu, pokud
by do�lo ke zm  formy spole nosti), a sou asn  hlavním akcioná em/spole níkem Emitenta,
nebo jinak p estane mít mo�nost ovliv ovat vedení a strategii nebo zále�itosti Emitenta, a  u�

ímo i nep ímo, prost ednictvím vlastnictví podílu, se kterým je spojeno hlasovací právo, i
prost ednictvím smlouvy nebo jinak. -------------------------------------------------------------------------

vodní lánek 6.6.4 se ru�í a následující lánky se p íslu�n  posouvají v íslování. ----------------

Zd vodn ní: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Emitent navrhuje s ohledem na tr�ní podmínky prodlou�it splatnost Dluhopis  o 2 roky a stanovit
Den kone né splatnosti dluhopis  na 29. 3. 2021. ---------------------------------------------------------
Mo�nost p ed asného splacení z rozhodnutí Emitenta s ohledem na Referen ní sazbu se
v návaznosti na zm nu typu úrokové sazby ru�í. Emitent nebude mít nadále mo�nost u init
Dluhopisy p ed asn  splatnými, aby tak vy�el vst íc Vlastník m dluhopis  a zvý�il jistotu trvání
jejich investice. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastníci dluhopis  navíc nov  získají mo�nost �ádat p ed asné splacení Dluhopis  v p ípad
zm ny ovládání Emitenta (pokud JUDr. Radovan Vítek p estane být p ímým i nep ímým
vlastníkem minimáln  15 % akcií i hlasovacích práv Emitenta). ---------------------------------------
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lánek 6.9.1 zní nov  následovn :  --------------------------------------------------------------------------

6.9.1 P ípady nepln ní závazk ------------------------------------------------------------------------------
Pokud nastane kterákoli z ní�e uvedených skute ností a taková skute nost bude trvat (ka�dá z
takových skute ností dále také jen " ípad nepln ní závazk "): ----------------------------------------
(a) Neplacení -------------------------------------------------------------------------------------------------

jakákoli platba v souvislosti s Dluhopisy nebude provedena v souladu s 6.7 t chto Emisních
podmínek a takové poru�ení z stane nenapraveno déle ne� 10 (deset) Pracovních dní ode
dne, kdy byl Emitent na tuto skute nost písemn  upozorn n kterýmkoliv Vlastníkem
dluhopisu dopisem doru eným Emitentovi nebo na adresu Ur ené provozovny
Administrátora; nebo -----------------------------------------------------------------------------------

(b) Poru�ení jiných povinností -----------------------------------------------------------------------------
Emitent nesplní nebo nedodr�í jakoukoli svoji podstatnou povinnost (jinou ne� uvedenou
pod písm. (a) vý�e) v souvislosti s Dluhopisy podle Emisních podmínek, zejména jakoukoli
povinnost uvedenou v lánku 6.4 t chto Emisních podmínek, a takové poru�ení z stane
nenapraveno déle ne� 30 (t icet) kalendá ních dní ode dne, kdy byl Emitent na tuto
skute nost písemn  upozorn n kterýmkoliv Vlastníkem dluhopisu dopisem doru eným
Emitentovi nebo Administrátorovi na adresu Ur ené provozovny; nebo ------------------------

(c) Nepln ní ostatních dluh  Emitenta --------------------------------------------------------------------
(i) jakýkoli dluh Emitenta v souhrnné ástce p esahující 200 000 000 (dv  st  milion ) K
nebo ekvivalent této hodnoty v jakékoli jiné m  nebude uhrazen Emitentem, v okam�iku,
kdy se stane splatným, a z stane neuhrazen i po uplynutí p ípadné odkladné lh ty pro
pln ní, která byla p vodn  stanovena; anebo jakýkoli takový dluh je prohlá�en za splatný

ed p vodním datem splatnosti jinak ne� na základ  volby Emitenta, nebo (za
edpokladu, �e nenastal p ípad nepln ní povinností, jakkoli ozna ený) na základ  volby
itele; nebo ---------------------------------------------------------------------------------------------

(d) Protiprávnost ---------------------------------------------------------------------------------------------
povinnosti z Dluhopis  p estanou být zcela i z ásti právn  vymahatelné i se dostanou do
rozporu s platnými právními p edpisy nebo se pro Emitenta stane protiprávním plnit
jakoukoliv svou významnou povinnost dle Emisních podmínek nebo z Dluhopis ; nebo ------

(e) Platební neschopnost, likvidace, insolvence apod. --------------------------------------------------
nastane jakákoli ní�e uvedená událost a tato událost bude trvat po dobu del�í ne� 30 (t icet)
Pracovních dní: (i) Emitent se stane platebn  neschopným, zastaví platby svých dluh
a/nebo není schopen po del�í dobu plnit své splatné dluhy, nebo (ii) je jmenován
insolven ní správce nebo likvidátor ve vztahu k Emitentovi nebo k jakékoli ásti jeho
majetku, aktiv nebo p íjm , nebo (iii) Emitent na sebe podá insolven ní návrh nebo návrh
na moratorium, nebo (iv) bude zji�t n úpadek nebo hrozící úpadek Emitenta jakýmkoli
soudem, nebo (v) insolven ní návrh bude p íslu�ným soudem zamítnut pro nedostatek
majetku dlu�níka, nebo (vi) p íslu�ným soudem bude vydáno pravomocné rozhodnutí nebo
bude p ijato platné usnesení o zru�ení Emitenta s likvidací, nebo (vii) bude realizováno
zástavní nebo jiné obdobné právo t etí osoby, které by omezilo právo Emitenta k jeho
sou asnému nebo budoucímu majetku nebo p íjm m, jeho� celková hodnota p esahuje
ástku 200 000 000 K  (dv  st  milión  korun) nebo její ekvivalent v jakékoli jiné m ),

nebo (viii) bude realizováno exeku ní ízení na majetek Emitenta pro vymo�ení pohledávky,
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její� celková hodnota p esahuje ástku 200 000 000 K  (dv  st  milión  korun) nebo
ekvivalent v jakékoliv jiné m ); nebo ---------------------------------------------------------------

(f) Zru�ení kotace --------------------------------------------------------------------------------------------
Dluhopisy p estanou být z rozhodnutí Emitenta cennými papíry p ijatými k obchodování na
regulovaném trhu; nebo --------------------------------------------------------------------------------

(g) em ny ---------------------------------------------------------------------------------------------------
v d sledku p em ny Emitenta, kde bude Emitent vystupovat jako zú astn ná osoba
(zejména slou ení, splynutí, p evod jm ní na spole níka, rozd lení i od�t pení), p ejdou
dluhy z Dluhopis  na osobu, která výslovn  nep ijme (právn  platným a vynutitelným
zp sobem) v�echny dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopis , s výjimkou p ípad , kdy takové

evzetí dluh  Emitenta z Dluhopis  vyplývá ze zákona (p em� o tomto ú inku takového
slou ení, splynutí nebo rozd lení není rozumných pochyb); nebo --------------------------------

(h) Ukon ení podnikání -------------------------------------------------------------------------------------
Emitent p estane podnikat nebo p estane být oprávn n k hlavnímu p edm tu své innosti; -
pak m �e kterýkoli Vlastník dluhopis  dle své úvahy písemným oznámením ur eným
Emitentovi a doru eným Administrátorovi na adresu Ur ené provozovny (dále jen
"Oznámení o p ed asném splacení") po�ádat o p ed asné splacení jmenovité hodnoty
v�ech Dluhopis , jejich� je vlastníkem, a dosud nevyplaceného úroku narostlého na t chto
Dluhopisech v souladu s lánkem 6.5 t chto Emisních podmínek, ke Dni p ed asné
splatnosti dluhopis , leda�e se Dluhopisy stanou splatné d íve na základ  kogentního
ustanovení zákona (v takovém p ípad  se postupuje podle p íslu�ných kogentních
ustanovení zákona). -------------------------------------------------------------------------------------

Zd vodn ní: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Emitent navrhuje sjednotit P ípady nepln ní závazk  (které mají za následek mo�nost �ádat

ed asné splacení Dluhopis ) s p ípady uvedenými v emisních podmínkách Dluhopisu CPI
4,75/2019, ISIN CZ0003512782. Dochází k n kolika formula ním zm nám, prodlou�ení lh ty
pro nápravu v bodu (a) (Neplacení) z 5 na 10 Pracovních dn  a dopln ní bod  (d) (Protiprávnost)
a (h) (Ukon ení podnikání) mezi P ípady nepln ní závazk . ---------------------------------------------

lánky 6.11.7 a� 6.11.9 (Agent pro výpo ty) se bez náhrady ru�í. --------------------------------------

Zd vodn ní: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
S ohledem na skute nost, �e Emitent navrhuje zm nit pohyblivý úrokový výnos Dluhopis  na
pevný, nebude nadále Agent pro výpo ty relevantní. ------------------------------------------------------

Adresa pro oznamování Emitentovi v lánku 6.13 se m ní a zní následovn : -------------------------
Czech Property Investments, a.s. -----------------------------------------------------------------------------
Vladislavova 1390/17 ------------------------------------------------------------------------------------------
110 00 Praha 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Zd vodn ní: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Emitent zm nil k 1. 7. 2015 své sídlo a p esídlil na uvedenou adresu. ----------------------------------
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lánek 6.14.1.1 zní nov  následovn : -----------------------------------------------------------------------
6.14.1.1 Právo svolat Sch zi ----------------------------------------------------------------------------------

Emitent nebo Vlastník dluhopisu nebo Vlastníci dluhopis  mohou svolat sch zi Vlastník
dluhopis  (dále také jen "Sch ze"), je-li to t eba k rozhodnutí o spole ných zájmech Vlastník
dluhopis , a to v souladu s t mito Emisními podmínkami a platnými právními p edpisy. Náklady
na organizaci a svolání Sch ze hradí svolavatel, nestanoví-li právní p edpisy jinak. Náklady
spojené s ú asti na Sch zi si hradí ka�dý ú astník sám. Svolavatel, pokud jím je Vlastník
dluhopisu, nebo Vlastníci dluhopis , je povinen nejpozd ji v den uve ejn ní oznámení o konání
Sch ze (viz lánek 6.14.1.3 t chto Emisních podmínek) (i) doru it Administrátorovi �ádost o
obstarání dokladu o po tu v�ech Dluhopis , oprav ujících k ú asti na jím, resp. jimi, svolávané
Sch zi, tj. výpis z evidence ve vztahu k Emisi, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit
Administrátorovi zálohu na náklady související s jeho slu�bami ve vztahu ke Sch zi. ádné a

asné doru ení �ádosti dle vý�e uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii)
vý�e jsou p edpokladem pro platné svolání Sch ze. -------------------------------------------------------

lánek 6.14.1.2 zní nov  následovn : -----------------------------------------------------------------------
6.14.1.2 Sch ze svolávaná Emitentem -----------------------------------------------------------------------

Emitent je povinen bez zbyte ného odkladu svolat Sch zi a vy�ádat si jejím prost ednictvím
stanovisko Vlastník  dluhopis  v p ípad : ------------------------------------------------------------------
(a) návrhu zm ny Emisních podmínek, pokud se souhlas Sch ze ke zm  Emisních podmínek

dle zákona vy�aduje; nebo ------------------------------------------------------------------------------
(b) návrhu na p em nu i transakci ve smyslu lánku 6.4.3 písm. (b) t chto Emisních podmínek

(s výjimkami uvedenými v bodech (i) a (ii) tamté�). ------------------------------------------------

Emitent m �e svolat Sch zi, navrhuje-li spole ný postup v p ípad , �e by dle mín ní Emitenta
mohlo dojít nebo do�lo ke kterémukoli P ípadu nepln ní závazk . --------------------------------------

lánek 6.14.1.3 zní nov  následovn : -----------------------------------------------------------------------
6.14.1.3 Oznámení o svolání Sch ze a odvolání Sch ze --------------------------------------------------
Oznámení o svolání Sch ze je Emitent povinen uve ejnit zp sobem stanoveným v lánku 6.13
Emisních podmínek, a to nejpozd ji 15 (patnáct) kalendá ních dní p ede dnem konání Sch ze. Je-
li svolavatelem Vlastník dluhopisu (nebo Vlastníci dluhopis ), je svolavatel povinen doru it v
dostate ném p edstihu (minimáln  v�ak 20 (dvacet) kalendá ních dní p ed navrhovaným dnem
konání Sch ze) oznámení o svolání Sch ze (se v�emi zákonnými nále�itostmi) Emitentovi do
Ur ené provozovny a Emitent bez zbyte ného prodlení zajistí uve ejn ní takového oznámení
zp sobem a ve lh  uvedené v první v  tohoto lánku 6.14.1.3 (Emitent v�ak v �ádném p ípad
neodpovídá za obsah takového oznámení a za jakékoli prodlení i nedodr�ení zákonných lh t
ze strany Vlastníka dluhopisu, který je svolavatelem). Oznámení o svolání Sch ze musí obsahovat
alespo  (i) obchodní firmu, I O a sídlo Emitenta, (ii) ozna ení Dluhopis  v rozsahu minimáln
název Dluhopisu, Datum emise a ISIN, (iii) místo, datum a hodinu konání Sch ze, p em� datum
konání Sch ze musí p ipadat na den, který je Pracovním dnem, a hodina konání Sch ze nesmí být
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íve ne� v 16.00 hod., (iv) program jednání Sch ze a, je-li navrhována zm na ve smyslu lánku
6.14.1.2 písm. (a) vymezení návrhu zm ny a její zd vodn ní a (v) rozhodný den pro ú ast na
Sch zi. Sch ze je oprávn na rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím
svolání. Zále�itosti, které nebyly za azeny na navrhovaný program jednání Sch ze, lze
rozhodnout jen za ú asti a se souhlasem v�ech Vlastník  dluhopis  oprávn ných na Sch zi
hlasovat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpadne-li d vod pro svolání Sch ze, odvolá ji svolavatel stejným zp sobem, jakým byla
svolána. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

lánek 6.14.3.4 zní nov  následovn : -----------------------------------------------------------------------
6.14.3.4 Rozhodování Sch ze ---------------------------------------------------------------------------------

Sch ze o p edlo�ených otázkách rozhoduje formou usnesení. K p ijetí usnesení, jím� se (i)
schvaluje návrh zm ny Emisních podmínek podle lánku 6.14.1.2 písm. (a) nebo (ii) k ustavení a
odvolání Spole ného zástupce, je t eba alespo  3/4 (t i tvrtiny) hlas  p ítomných Vlastník
dluhopis , s nimi� je dle lánku 6.14.2.2 t chto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo.
Ostatní usnesení jsou p ijata, jestli�e pro n  hlasovala prostá v t�ina hlas  p ítomných Vlastník
dluhopis , s nimi� je dle lánku 6.14.2.2 t chto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo. -----

lánek 6.14.3.5 zní nov  následovn : -----------------------------------------------------------------------
6.14.3.5 Odro ení Sch ze -------------------------------------------------------------------------------------

Pokud b hem 1 (jedné) hodiny od stanoveného za átku Sch ze není tato Sch ze usná�eníschopná,
pak bude taková Sch ze bez dal�ího rozpu�t na. -----------------------------------------------------------
Není-li Sch ze, která má rozhodovat o zm  Emisních podmínek dle lánku 6.14.1.2 písm. (a),

hem 1 (jedné) hodiny od stanoveného za átku Sch ze usná�eníschopná, svolá Emitent, je-li to
nadále pot ebné, náhradní Sch zi tak, aby se konala do 6 (�esti) týdn  ode dne, na který byla

vodní Sch ze svolána. Konání náhradní Sch ze s nezm ným programem jednání se oznámí
Vlastník m Dluhopis  nejpozd ji do 15 (patnácti) dn  ode dne, na který byla p vodní Sch ze
svolána. Náhradní Sch ze rozhodující o zm  Emisních podmínek dle lánku 6.14.1.2 písm. (a)
je schopna se usná�et bez ohledu na podmínky pro usná�eníschopnost uvedené v lánku 6.14.3.1.

lánek 6.14.4.1 zní nov  následovn : -----------------------------------------------------------------------
6.14.4.1 D sledek hlasování proti n kterým usnesením Sch ze ------------------------------------------

Pokud Sch ze souhlasila se zm nou Emisních podmínek dle lánku 6.14.1.2 písm. (a) nebo
em nou i transakcí dle lánku 6.14.1.2 písm. (b), osoba, která byla jako Vlastník dluhopis

oprávn na k ú asti a hlasování na Sch zi dle lánku 6.14.2 t chto Emisních podmínek a podle
zápisu z této Sch ze hlasovala proti nebo se p íslu�né Sch ze nezú astnila (dále také jen
"�adatel"), m �e po�adovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopis , jich� byla vlastníkem k
Rozhodnému dni pro ú ast na Sch zi a které od takového okam�iku nep evede, jako� i pom rného
úrokového výnosu k takovým Dluhopis m narostlého v souladu s t mito Emisními podmínkami
(pokud je relevantní). Toto právo musí být �adatelem uplatn no do 30 (t iceti) dn  ode dne
zp ístupn ní takového usnesení Sch ze v souladu s lánkem 6.14.5 t chto Emisních podmínek
písemným oznámením (dále také jen "�ádost") ur eným Emitentovi a doru eným
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Administrátorovi na adresu Ur ené provozovny, jinak zaniká. Vý�e uvedené ástky jsou splatné
do 30 (t icet) dn  ode dne, kdy byla �ádost doru ena Administrátorovi (dále také jen "Den

ed asné splatnosti dluhopis "). ---------------------------------------------------------------------------

lánek 6.14.4.2 zní nov  následovn : -----------------------------------------------------------------------
6.14.4.2 Usnesení o p ed asné splatnosti Dluhopis  ------------------------------------------------------

Pokud je na po adu jednání Sch ze p em na i transakce dle lánku 6.14.1.2 písm. (b) t chto
Emisních podmínek a Sch ze s takovou p em nou i transakcí nesouhlasí, pak m �e Sch ze i nad
rámec po adu jednání rozhodnout o tom, �e pokud bude Emitent postupovat v rozporu s
usnesením Sch ze, kterým nesouhlasila s p em nou i transakcí dle lánku 6.14.1.2 písm. (b)

chto Emisních podmínek, je Emitent povinen Vlastník m dluhopis , kte í o to po�ádají (dále
také jen "�adatel"), p ed asn  splatit jmenovitou hodnotu Dluhopis  a pom rnou ást
úrokového výnosu narostlého k takovým Dluhopis m. Toto právo musí být �adatelem uplatn no
písemným oznámením (dále také jen "�ádost") ur eným Emitentovi a doru eným
Administrátorovi na adresu Ur ené provozovny. Tyto ástky jsou splatné do 30 (t icet) dn  ode
dne, kdy byla �ádost doru ena Administrátorovi (dále také jen "Den p ed asné splatnosti
dluhopis "). -----------------------------------------------------------------------------------------------------

lánek 6.14.5 zní nov  následovn : --------------------------------------------------------------------------
6.14.5 Zápis z jednání -----------------------------------------------------------------------------------------

O jednání Sch ze po izuje svolavatel, sám nebo prost ednictvím jím pov ené osoby, ve lh  do
30 (t iceti) dn  od dne konání Sch ze zápis, ve kterém uvede záv ry Sch ze, zejména usnesení,
která taková Sch ze p ijala. V p ípad , �e svolavatelem Sch ze je Vlastník dluhopis  nebo
Vlastníci dluhopis , pak musí být zápis ze Sch ze doru en nejpozd ji ve lh  do 30 (t iceti) dn
od dne konání Sch ze rovn � Emitentovi na adresu Ur ené provozovny. Zápis ze Sch ze je
Emitent povinen uschovat do doby proml ení práv z Dluhopis . Zápis ze Sch ze je k dispozici k
nahlédnutí Vlastník m dluhopis  v b �né pracovní dob  v Ur ené provozovn . Emitent je povinen
ve lh  do 30 (t iceti) dn  ode dne konání Sch ze uve ejnit sám nebo prost ednictvím jím
pov ené osoby (zejména Administrátora) v�echna rozhodnutí Sch ze, a to zp sobem stanoveným
v lánku 6.13 t chto Emisních podmínek. Pokud Sch ze projednávala usnesení o zm  Emisních
podmínek uvedené v lánku 6.14.1.2 písm. (a) nebo usnesení o p em i transakci ve smyslu
lánku 6.14.1.2 písm. (b), musí být o ú asti na Sch zi a o rozhodnutí Sch ze po ízen notá ský

zápis. Pro p ípad, �e Sch ze takové usnesení p ijala, musí být v notá ském zápise uvedena jména
ch Vlastník  dluhopis  oprávn ných k ú asti na Sch zi, kte í platn  hlasovali pro p ijetí

takového usnesení, a po ty kus  Dluhopis , které tyto osoby vlastnily k Rozhodnému dni pro
ast na Sch zi. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Zd vodn ní: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Emitent navrhuje dát do souladu podmínky pro svolání a jednání Sch ze s podmínkami
Dluhopisu CPI 4,75/2019, ISIN CZ0003512782 a aktuální právní úpravou v Zákon  o
dluhopisech. Emitent zejména navrhuje zú�it d vody pro svolání Sch ze, a to na (i) návrh zm ny
Emisních podmínek a (ii) návrh na p em nu i transakci ve smyslu lánku 6.4.3 písm. (b)
Emisních podmínek. Dle Emitentova názoru nejsou n které odstran né d vody pro svolání
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Sch ze ji� relevantní (nap . uzav ení ovládací smlouvy) a n které dal�í d vody jsou obsa�eny na
jiných místech v Emisních podmínkách a mohou mít za následek individuální právo Vlastníka
dluhopisu �ádat p ed asné splacení Dluhopis  (nap . prodlení s placením dluh  z Dluhopis  nebo
vy azení Dluhopis  z obchodování na regulovaném trhu). Emitent má tak za to, �e zú�ením

vod  pro svolání Sch ze nedojde k zásadnímu zhor�ení práv Vlastník  dluhopis . ---------------

V souvislosti s vý�e uvedenými zm nami provede Emitent n které dal�í díl í formula ní zm ny v
Emisních podmínkách, které se v�ak nijak netýkají postavení nebo zájm  Vlastník  dluhopis .
Navrhované zm nové zn ní Emisních podmínek je nedílnou p ílohou tohoto oznámení. -----------

Registrace Vlastník  dluhopis  za ne 30 minut p ed za átkem Sch ze. Formulá  plné moci na
zastupování  Vlastníka  dluhopisu  na  Sch zi  je  k  dispozici  na  www.cpi.cz  v  sekci  Pro
investory/Dluhopisy a rovn � v listinné podob  v sídle Emitenta. Ka�dý Vlastník dluhopisu má
právo vy�ádat si zaslání formulá e plné moci v listinné podob i elektronicky na sv j náklad a
nebezpe í (za�lete p ípadný po�adavek do sídla Emitenta nebo na cpi@cpi.cz). Podpisy na plné
moci musí být ov ené ú edn  nebo Administrátorem. V p ípad , �e je Vlastníkem dluhopisu i
zmocn ncem právnická osoba, musí osoba zastupující Vlastníka dluhopisu dolo�it té� p íslu�ný

edn  ov ený výpis právnické osoby z obchodního rejst íku. V p ípad  fyzických osob bude
toto�nost prokazována p edlo�ením pr kazu toto�nosti. --------------------------------------------------

Emitent si tímto vyhrazuje právo odvolat/zru�it Sch zi stejným zp sobem, jakým p íslu�nou
sch zi oznámil, a to nejpozd ji 7 dní p ed datem jejího konání.  ----------------------------------------

edstavenstvo --------------------------------------------------------------------------------------------------
Czech Property Investments, a.s. -----------------------------------------------------------------------------

íloha: Zm nové zn ní Emisních podmínek ---------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________________

Dále Ing. Zden k Havelka konstatoval, �e celková jmenovitá hodnota dluhopis  Dluhopis CPI
VAR CZK 2019 iní 2.000.000.000,-- K  (dv  miliardy korun eských), co� p edstavuje
2.000.000.000 ks (dv  miliardy kus ) dluhopis  Dluhopis CPI VAR CZK 2019 o jmenovité
hodnot  1,-- K  (jedna koruna eská). V�echny Dluhopisy oprav ují k ú asti na sch zi vlastník
dluhopis . �ádné Dluhopisy nejsou splaceny p ed asn . -------------------------------------------------

Nato mi Ing. Zden k Havelka oznámil výsledky prezence, kdy� konstatoval, �e je ítomno 167

(jedno sto �edesát sedm) vlastník  dluhopis  Dluhopis CPI VAR CZK 2019, kte í dle výpisu
z evidence emise Centrálního depozitá e k rozhodnému dni, tj. ke dni 15. ledna 2016 (patnáctého
ledna roku dva tisíce �estnáct) vlastní 930.760.682 (dev t set t icet milion  sedm set �edesát tisíc
�est set osmdesát dva) kusy dluhopis  Dluhopis CPI VAR CZK 2019, tj. dluhopisy o jmenovité
hodnot  celkem 930.760.682,-- K  (dev t set t icet milion  sedm set �edesát tisíc �est set
osmdesát dv  koruny eské), co� p edstavuje 46,54 % ( ty icet �est celých padesát ty i setiny
procenta) nesplacené ásti dluhopis  Dluhopis CPI VAR CZK 2019 (prostá kopie listiny

ítomných vlastník  dluhopis  tvo í p ílohu tohoto notá ského zápisu.) Ing. Zden k Havelka
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dále konstatoval, �e p i prezenci ka�dý vlastník Dluhopisu obdr�el hlasovací lístek s vyzna eným
jménem vlastníka Dluhopisu a po tem jím vlastn ných Dluhopis . ------------------------------------

Sch zi vlastník  dluhopis  zahájil v 11,11 hodin Ing. Zden k Havelka a p ivítal p ítomné. --------

Poté Ing. Zden k Havelka konstatoval, �e jsou p ítomni vlastníci dluhopis  Dluhopis CPI VAR

CZK 2019, kte í vlastní 930.760.682 (dev t set t icet milion  sedm set �edesát tisíc �est set
osmdesát dva) kusy dluhopis  Dluhopis CPI VAR CZK 2019, co� p edstavuje 46,54 % ( ty icet
�est celých padesát ty i setiny procenta) nesplacené ásti dluhopis  Dluhopis CPI VAR CZK
2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Zden k Havelka dále konstatoval, �e sch ze vlastník  dluhopis  spole nosti Czech

Property Investments, a.s. Dluhopis CPI VAR CZK 2019 je usná�eníschopná . -----------------

Ing. Zden k Havelka konstatoval, �e Oznámení bylo uve ejn no na webových stránkách
spole nosti Czech Property Investments, a.s., p em� v písemném vyhotovení jej p ítomní
vlastníci Dluhopis  obdr�eli také p i prezenci sch ze vlastník  dluhopis . Ing. Zden k Havelka
dle programu jednání sch ze uvedeného v Oznámení p istoupil k prvnímu bodu programu
jednání, kterým bylo �Schválení zm n Emisních podmínek�. Ing. Zden k Havelka konstatoval, �e
navrhované usnesení k bodu 1 v etn  jeho od vodn ní je obsa�eno v Oznámení o svolání sch ze
vlastník  dluhopis  Dluhopis CPI VAR CZK 2019, (dále v notá ském zápisu té� jen
�Usnesení�), pro e� nebude na sch zi teno. --------------------------------------------------------------

Ing. Zden k Havelka dále uvedl, �e hlasování bude probíhat zvednutím ruky a sou asným
vhozením hlasovacích lístk  do hlasovací schránky. Na výzvu Ing. Zde ka Havelky bylo nejprve
hlasováno pro p ijetí Usnesení, kdy p ítomní vlastníci Dluhopis  hlasující pro p ijetí Usnesení
zvedli ruku a sou asn  vhodili své hlasovací lístky do hlasovací schránky, která byla po
odhlasování vyprázdn na a hlasy dle hlasovacích lístk  se teny. Poté stejným zp sobem vyjád ili
svoji v li p ítomní vlastníci Dluhopis  hlasující proti Usnesení a po se tení hlas  proti Usnesení
nakonec bylo stejným zp sobem hlasováno vlastníky Dluhopis , kte í vyjád ili svoji v li �zdr�et
se hlasování�. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Po provedeném hlasování Ing. Zden k Havelka konstatoval, �e pro návrh usnesení
v p edlo�eném zn ní hlasovali vlastníci Dluhopis  vlastnící 907.557.682 (dev t set sedm milion

t set padesát sedm tisíc �est set osmdesát dva) kusy Dluhopis , co� p edstavuje 97,51 %
(devadesát sedm celých padesát jedno procento) p ítomných vlastník  Dluhopis , proti návrhu
usnesení v p edlo�eném zn ní hlasovali vlastníci Dluhopis  vlastnící 11.703.000 (jedenáct
milion  sedm set t i tisíce) kus  Dluhopis , co� p edstavuje 1,26 % (jedno celé dvacet �est setin
procenta) p ítomných vlastník  Dluhopis , hlasování se zdr�eli vlastníci Dluhopis  vlastnící
11.500.000 (jedenáct milion  p t set tisíc) kus  Dluhopis , co� p edstavuje 1,23 % (jedno celé
dvacet t i setiny procenta) p ítomných vlastník  Dluhopis , usnesení tedy bylo schváleno. -------

Z hlasovacích lístk  odevzdaných pro p ijetí Usnesení bylo zji�t no, �e pro schválení

Usnesení se vyslovili jmenovit  tito vlastníci Dluhopis : ----------------------------------------------


