RUSTONKA

0,00 / 21

PROSPEKT
CertiÍilcátů s výnosem nabáľ;i diskontu
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1.395.000.000 Kč
splatné v roce2021
ISIN: C20003514861

Tento dokument představuje prospekt (,,Pľospekt") nezajištěných nepojmenovaných zaknihovaných
cenných papíru (certifikátu) podle ěeského práva s ýnosem nabázi diskontu o jmenovité hodnotě každého
certifikátu ve ýši 30'000 Kě (slovy: třicet tisíc korun ěesĘch) a v celkové předpokládané jmenovité
hodnotě emise do 1.395.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta devadesát pět milionů korun českých) se
splatností v roce 202I (,,CertiÍikáty" nebo ,,Emise") vydávaných spoleěností GRAMEXO PLC, založenou a
řídícíse ĘpersĘm pľávem, se sídlem Akropoleos 59-6l, SAVVIDES CENTER, lst floor, Flaťoffice 102,
P.C' 201Ż Nikósie, Kyperská republika, Zapsanou v registľu vedeném Ministeľstvem energetiĘ, obchodu,
průmyslu a turistického ruchu, oddělení zźryistl společností a oficiálního zapisovatele a správce Nikósie,
registrační číslospolečnosti: řIE t99326 (,,Emitent"). Jmenovitá hodnota Certifikátů je splatná v ěesĘch
korunách. Datum emise je stanoveno na 13. 9.2016 a emisní kurz k datu emise ěiní23'228 Kč. Ceľtifrkáty
jsou vydávány jako nepojmenované zaknihované cenné papíry podle ěeského práva. Certifikáty nejsou
dluhopisy podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějšíchpředpisů (,,Zátkon o
dluhopisech").

Tento Prospekt byl vypracován pro účelypřijetí certifikátů k obchodovánína Regulovaném trhu spoleěnosti
Buľza cenných papíru Praha, a.s. (,,BCPP") a rovněž pro úěely veřejné nabídky Ceľtifikátu ve smyslu $ 34 a
násl. zátkona ě.25612004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (,,ZPKT" nebo
,,Zátkon o podnilcĺnína kapitálovém tľhu"), a ěl. 5 odst. l až 3 směrnice Evropského paľlamentu a Rady

2003l7I/Es' o prospektu, kteý má

bý

zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papíru k

obchodováni, ve znění pozdějších změn (,,Směľnice o pľospektu"). Tento Prospekt byl vyhotoven v souladu
s nařízenímKomise (ES) ě. 809/2004, kteým se provádí směľnice Evropského parlamentu a Rady
2003/7l/Es' pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění lidajů ve formě odkazu,
zveřejňování pľospektů a šířeníinzerátťl, ve znění pozdějších změn (,,Nařizeni o pľospektu"). Součástí

tohoto Prospektu je téžznění emisních podmínek Ceľtifikátů. Emitent požádal o přijetí Ceľtifikátu k
obchodování na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, że s Certifikáty bude zahájeno obchodování dne
13.9.2016 nebo po tomto datu.
Prospekt byl na zák|adě žádosti Emitenta uěiněné v souladu s $ 36c

ZPKT schválen rozhodnutím České
národníbanĘ č). j'20I6l105537lcNB/570ze dne9.9.2016, kteľénabyloprávnímocidneIo.9.2016
(,,Datum schválení Pľospektu").

Tento Prospekt byl vyhotoven ke dni 5. 9. 2016 a je platný po dobu dvanácti měsícůod jeho schválení
Ceskou národní bankou, d. do 10. 9' 2016. Dojde-li po schválení tohoto Prospektu a před přijetím Certifikátu
k obchodováni na Regulovaném trhu BCPP, pÍed zaháýením nebo v průběhu veřejné nabídky Certifikátů k
podstatným zméntlm údajův něm uvedených, bude Emitent tento Prospekt aktualizovat, a to formou dodatků
k tomuto Prospektu. Každý takoý dodatek bude schválen Českou národní bankou a uveřejněn v souladu s
právními předpisy.

Investoři by měli náźit rizikové faktory spojené s investicí do Certifikátů. Rizikové faktory' které jsou
Emitentovi ke dni vyhotovení tohoto Prospektu známé a které Emitent považuje za významné, jsou uvedeny
v kapitole ,,R.izikové faktory" tohoto Pľospektu.
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Emitent zejména upozorňuje, že je holdinĘovou spoleěností, jejimź zátkladním aktivem je I00% podíl ve
spoleěnosti Rustonka Development s.r.o.' ĺco zls gI 026, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620ĺ3, PSč l8600
(uvedený podíl dále jen ,,Podíl"; uvedená spoleěnost dále jen ,,Rustonka"), přiěemž Emitent zvažuje, że
v budoucnu dojde k vyčleněníěásti majetku a dluhů společnosti Rustonka do jiné spoleěnosti ďnebo jiných
společnostíovládaných Emitentem (Emitent, Rustonka a případně dalšíspolečnosti ovládané Emitentem
společně dále jen ,,Skupina"). Společnost Rustonka je spoleěnosti (special purpose vehicle) založenou pro
realizaci projektů na jí nabyých pozemcích: (i) Rustonka I (komplex tří administrativních budov se
společným vjezdoým objektem s kancelářsĘmi plochami do 12 tisíc m' kaźdá| a (ii) Rustonka II
(samostatná administľativní budova s osmi nadzemními podlažímia podzemními parkovacími plochami, s
kancelářsĘmi plochami cca 13 tisíc m2). Rizika spojená s Emitentem se tak odvozují od rizik celé Skupiny.
Prospekt, jeho případnédodatĘ, všechny úěetní závěrky Emitenta a zprávy auditora k těmto úěetním
zá.ľérkátm Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení tohoto Prospektu, jsou zájemcům k dispozici v
elektľonické podobě na webové stránce Emitenta www'gramexo.com v ěásti oznaěené jako ,,Pro investory"
oddíl ,,Dokumenty ke staźeni", a dá|e v sídle spoleěnosti Rustonka na adrese Pobřežní 620/3, Praha 8' PSČ
186 00, v pracovní dnyv době od 9.00 do 16.00 hodin.
Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými pľávními předpisy a předpisy Regulovaného trhu
BCPP (budou-li relevantní), uveřejňovat zprány o ýsledcích svého hospodďení a své finančnísituaci a plnit
informaění povinnost v českérepublice.
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ntnnżlrLupozonľĚľÍ
Tento Prospekt je prospektem ve smyslu příslušnýchustanovení Zákona o podnikání na kapitálovém trhu
schváleným Ceskou národní bankou za účelemveřejné nabídĘ Certifikátů a jejich přijetí k obchodováni na
regulovaném trhu v Českérepublice. Tento Prospekt obsahuje znění emiinícń lodmínek Certifikátů
vymezujici práva a povinnosti Vlastníkůcertifikátů a Emitenta. Ceľtifikáty jsou vydávány jako
nepojmenované cenné papíry podle práva ČeskérepubliĘ.

Emitent vynaložil veškerou péči,kterou po něm lze rozumně požadovat, aby zajistil' že v Prospektu

obsaŽené informace jsou pravdivé a úplné,za což, Emitent v souladu s pľávními předpisy odpovídá. Emitent
neschválil jakékoli jiné prohlášení nebo informace o Emitentovi nebo Ceľtifikátech, neź jaké jsou obsaženy v
tomto Prospektu nebo jeho dodatcích. Na žádnétakové jiné pľohlášenínebo informace se nelze spolehnout
jako na pľohlášenínebo informace schválené Emitentem. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeľéinfoľmace
a prohlášení v tomto Prospektu uvedeny ýhradně k datu vyhotovení tohoto Prospektu. Předání, uveřejnění
či jiná forma zpřístupnění tohoto Prospektu kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamená, že prohlášení a
informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamžiku po datu jeho vyhotovení.

Tento Prospektje nutné čístve spojení s případnými dodatĘ Prospektu, kdyžv případě jaĘchkoliv rozporů
mezi těmito dokumenty má přednost naposledy uveřejněný dokument; t5ĺto skuteěnosti však nemění nic na
tom, że informace obsaženév tomto Prospektu jsou platné pouze k datu jeho vyhotovení.

Za dluhy z Certiťlkźltűodpovídá ýlučně Emitent. Żaana třetí osoba (včetně Českérepubliky, kteľékoli její
instituce, ministeľstva' nebo jiného orgánu stiátní správy či samosprávy) není odpovědná zaplnéni dluhů z
Ceľtifikátů, za jejich splnění nikteľak neručí,ani je jiným způsobem nezajišťuje. Přijetím Certifikátu k
obchodování na regulovaném trhu organizátor regulovaného tľhu nepřebírá žádnédluhy z Certifikátů, ěi
zźlruĘza ně. Pohledávky z Certifikáttů nejsou lĺľfiźádným systémem pojištění vkladů, tedy ani garaněním

systémem zajišťov aným Garančním systémem finaněního trhu.

Tento Prospekt byl schválen Českou národní bankou podle pľávních předpisů ČeskérepubliĘ, a to za
úěelem veřejné nabídĘ Certifikátů a jejich přijetí k obchodovźní na regulovaném trhu BCPP' Šířenítohoto
Prospektu a nabídka' pľodej nebo koupě Certifikátů jsou v někteých státech omezeny zákonem. CeľtifikáĘ
nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním ěi jiným orgánem jakékoli jurisdikce.
CertifikáĘ zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených státu
americhých z ľoku 1933 a nesmějí bý nabízeny, prodávány nebo předávźny na űzemí Spojených státu
amerických nebo osobám, které jsou ľezidenty Spojených státu amerických, jinak nežnazákladě výjimky z
registraění povinnosti podle uvedeného zákona nebo v rámci obchodu, kteý takové registraění povinnosti
nepodléhá. osoby, do jej ichž drżení se tento Prospekt dostane, j sou odpovědn é za dodržováni omezeni, která
se v jednotliých zemích vztahuji k nabídce, nákupu nebo prodeji Certifikátů nebo držby a rozšiřování
jaĘchkoliv materiálů vztahujících se k Certifikátum.

Każdý potenciální nabyvatel Certifikátů nese vlastní odpovědnost za to, že prodej nebo nákup Certifikátu
proběhne v souladu s relevantni ptávni úpľavou dotěené jurisdikce' Infoľmace obsažené v kapitolách
,,Zdanění a devizová regulace" a ,Vymóhóní soukromoprővních nóroků vůčiEmitenŕovi" jsou uvedeny
pouzejako všeobecné informace a byly získány z veřejně dostupných zdrojů, které nebyly blížeanalyzovány
ani nezávisle ověřeny Emitentem. Potenciální nabyvatelé Ceľtifikátů by se měli spoléhat ýhľadně na vlastní
analýzu faktoru uváděných v těchto kapitolách a na své vlastní prźtvni, daňové a jiné odboľné poradce.
Potenciálním nabyvatelům Certifikátů, zejména zahraniěním, se doporučuje konzultovat se

sými

právními a

jinými poradci ustanovení příslušnýchpľávních předpisů, zejména devizoých a daňoých předpisů České
republiĘ' státu' jichž jsou rezidený' a jiných příslušných států, jejichž právní předpisy mohou bý z pohledu
potencionálních nabyvatelů ěi Certifikátů ľelevantní, a dále všechny příslušnémezinárodní dohody a jejich
dopad na konkľétníinvestičnírozhodnutí'
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Vlastníci ceľtiťrkátů,věetně všech případných zahraničních investorů, se vyzyvají, aby se

soustavně

informovali o všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících vlastnictví (držbu) Certifikátu, a
rovněž pľodej Certifikátu do zahraniěí nebo nákup Certifikátů ze zahraniéí,jakožto i jakékoliv jiné tľansakce
s Cetifikáty, a aby ffio zźů<onya práxní předpisy dodržovali.

Jakékoli předpoklady a ýhledy ýkajícíse budoucího vývoje Emitenta, jeho finanění situace, okruhu
podnikatelské činnosti nebo postavení na tľhu nelze pokládat za prohlášeni č:i zźtvazný slib Emitentaýkajíci
se budoucích událostí nebo qýsledků, neboť t5rto budoucí události nebo v''ýsledĘ závisi zcela nebo zěásti na
okolnostech a událostech, které Emitent nemůžepřímo nebo v plném rozsahu ovlivnit' Potenciální
nabyvatelé Certifikátů by měli provést vlastní analýzu jahýchkoli vyvojoých trendů nebo v'ýhledů
uvedených v tomto Prospektu, případně provést dalšísamostatná šetřeni, a svát investiění rozhodnutí založit
na v'ýsledcích takov'ých samostatných analýz a šetření.
Pokud není dále uvedeno jinak, všechny f,rnanční údaje Emitenta vycházeji z Mezinźrodních standaľdů pro
finanění ýkaznictví ve znění schváleném EU (IFRS)' Některé hodnoty uvedené v tomto Prospektu byly
upraveny zaokrouhlením. To mimo jiné znamená, źe hodnoý uváděné pro tutéżpoložku se mohou na
rizných místech mírně lišit a hodnoý uváděné jako souěty někteých hodnot nemusí bý aritmetickým
souětem hodnot, ze kteých vycházejí.

Některé pojmy uvozené v tomto Pľospektu velĘm poěátečním písmenem jsou deťlnovány v kapitole
,Jnterpretace" tohoto Prospektu. Definice pojmů obsažených v emisních podmínkách obsahuje kapitola
,,

Znění emisních podmínek".

Bude-li tento Prospekt přeložen do jiného jaryka, je v případě jakéhokoliv rozporu mezi zĺěnim Prospektu v
ěeském (úěetníchzźxěrek Emitenta a zprtx auditora v anglickém) jazyce a nlěním Prospektu přeloženéhodo
jiného jazyka rozhodujícíznění Prospektu v českém(úěetníchzávěrek Emitenta a zprtu auditora v
anglickém) jazlce'
Přijetím Ceľtifikátu k obchodovźnina BCPP nepřebírá BCPP žádné závazky z těchto Ceľtifikátu.
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SHRNUTÍ
Nížeuvedené údaje představují shrnutí Prospektu, které zohledňuje požadavky Směrnice o prospektu

a

Nařízení o prospektu, včetně požadavkůna obsah uvedených v Příloze XXII Nařízení o prospektu. Shrnutí je
tvořeno z povinně zveřejňovaných informací, tzv. prvků.Tyto prvky jsou čísloványv ěástech A E (A.l
E.7). Toto shľnutí obsahuje všechny prvky, které musejí bý zahmllý ve shrnutí pro tento
Ęp cenných papíru
a Emitenta. Jelikož někteými prvky není nutno se zab,ývat, protože v tomto případě nejsou ľelevantní,
číslováníprvků nemusí navazovat.I když určiýprvek musí bý do shrnutí kvůli ýpu cenných papírůa
Emitenta zaŕazen,je možné, že ohledně tohoto prvku není možnéposĘĺtnout żádné relevantní infoľmáce. V
takovém případě je ve shrnutí uveden struěný popis tohoto pľvku s poznámkou ,,Nepoužije se".

oDDÍL A - ÚvoD A UPoZoRNňNÍ
Toto shrnutí by mělo být cháprĺno jako úvod do Prospektu.
Jakékoli rozhodnutí investovat do Certifikátů by mělo býtzaloźeno na tom,
že invęstor zlláňítento Prospekt ajeho dodatĘjako celek.

Vpřípadě, kdy je u soudu Yzlesena ta|oba ýkajícíse údajůuvedených
v Prospektu a joho dodatcích, můžebý žalujícíinvestor povinen nést ještě
před zalrájením soudního řízení nrĺklady na překlad Prospektu a jeho
dodatků.

osobą ktenĺ vyhotovila ďnebo předložila shrnutí Prospektu (včetně
případných dodatků), věetně jeho překladrą je odpovědná za správnost
údajův tomto shrnutí pouze v případě, že je shmutí zavádějící nebo
nepřesné nebo vykazuje nesoulad při spoleěném ýkladu s ostatními ěrásfuni
Prospektu (včetně pffpadných dodatků), nebo že shrnutí při spoleěném
výkladu s ostatními čĺíshniProspektu (včetně pfipadných dodatku)
neobsďluje hlavní údaje umoäujícíadresĺĺtovinabídky (investorovi)
usoudit, zÄa je pro něj Certifikát vhodný.
Emitent výslovně souhlasí (bez jalcýchkoliv podmínek) s použitím
prospektu Certifikátů pro pozdější dalšíprodej nebo koneěné umístění
Certifikáfu společnostíJ&T Banka jakožto finančním zprosťedkovatelem.

Souhlas Emitenta s pouätímProspektu pro pozdějšídalšíprodej nebo
3 1 . 8. 2017 . V tomto období
můžeJ&T Banka provést pozdější dalšíprodej nebo konečnéumístění
Ceľtifikátu.
konečnéumístění je udělen od 13. 9. 2016 do

V případě předložrní nabídĘ Íinaněním zprostředkovatelem posĘtne
Íinančnízpľostředkovatel investoľůmlidaje o podmínkĺíchnabídĘ v
době jejího předložení.

oDDÍL B - EMITENT

.
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právní forma: veřejná akciová spoleěnost Qlublic company limited by

shares).

právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost Emitent byl
založen a existuje podle práva Kyperské republiky aje zapsĺĺn
v registru vedeném Ministerstvem energetĘ, obchodu, průmyslu a
turistického ruchr1 oddělení zápisů spoleěností a oficiá|ního
zapisovatele a správce Nikósie, registraění číslospoleěnosti: řIE
199326. Emitent se při své činnosti řídíĘpershými právními
předpisy, zejména Ęperslcým zíkonem o obchodních spoleěnostech
(Cyprus Companies Law), kapitola 1 I 3.
země registrace: Kyperská republika.
Emitentovi nejsou zĺĺrímynepffmivé trendy, nĺĺroĘ,záxazĘ nebo události,
které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít ýmamný vliv na
vyhlídĘ Emitenta nejméně na aktuální běžĺľlýÍinančnírok.

Aktivita trhu pronájmu kancelĺářsĘch prostor v'Praze dosłíhlav roce 2015
historiclcých rekordů, kdy největší poptĺávka byla převĺáżrě ze strany
rostoucího IT sektoru. Silná poptávka trvá nadále i v roce 2016. Míra
neobsazenosti administrativních prostor v Praze ýrané klesĄ z ěásti také
dĘ zpomalení ýstavbyv roce 2016.

Na konci 1. čtvrtletí2016 byĺa míra neobsazenosti v Pĺaze na urovni 13,9
%o,přĺčeĺnž
Praha 8 vykázala druhou nejnižšíneobsazenost na urovni l1 %.
Ceny pražsĘch kancelĺĺffzusüívají prozatim spíšeneměnné, avšak právě
díĘklesající neobsazenosti se zejména v širšímcentru Prahy očekává v
průběhu následujícího roku až dvou míľnýnáľůst.

Emitentje společnostís těmito akcionáři:

o

o
o
o
o
o
o

PA.TY. NOMINEES LIMITED (15145 kusů' tj. podíl ve

99,61Yo),
D.H. NOMINEES LTD (l0 kusů, tj. podít ve

ýši

ýši 0,065 yo),

BERGNOMINEES LIMITED (10 kusů, tj. podílveýši 0,065yo),
GLOBAL BRIDGE TRUSTEES LIMITED (l0 kusů' tj. podíl ve

výši 0'065 %),

PA.TY. SECRETARIAL LIMITED (10 kusů, tj. podíl ve
0,065 Yo),

EVRIDIKI HAWA (l0 kusů, {i. podíl ve ýši 0,065 yo),
ELEFTIIERIA KYRIAKOU (10 kusů, tj. podíl ve výši 0,065

ýši

%).

Pan Pavel Bagin je na zĺkladě svěřensĘch smluv (Trust Deeds) ovládající
osobou Emitenta prostřednictvím uvedených akcionĺířů.Emitenta tedy
nepřímo ovládá a kontroluje Pavel Bagin nazźl<ladévlastnictví l00 % akcií
al00%o hlasovacích práv prosťednictvím sedmi (7) akcionářů Emitenta..

Emitent je dále ovládající osobou společnosti Rustonką a
vlastnictví l00% podílu v této společnosti.

to zdůvodu

,,Nepouží1ie se." Emitent neučinil żídnéprognózy ani odhady zisku.

roĘ 2014 a20l5
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B.l2

Vybrané
fĺnančníúdaje

Vybrané historické finančníinformace' které Emitent uvádí v nite
uvedeném textu' j sou odvozeny ze zprźtv a fi nančníchvýkazů za űč,etní

obdobíod 1' 1.2013 do31. 1Ż.Ż013,od l.1.Ż0|4 do3l' 12.2014 aod 1.
1.2015 do 31. 12.Ż0|5, vypracovaných podle Mezinárodních standardů
finančního ýkaznicFi ve znění schváleném EU (IFRS):
Výkaz o finančnísituaciEmĺtenta

Měna:tis.

Kć

Dlouhodobá akiva
Finanční investice do dceřiných společností

31.12.2015
200,0
200,0

31.12.20t4

5 003,4

31.12.2013

400,0
400,0

oběžná aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky
Peněžní prostředky a peněžní ekviValenty

4 958,2

AKTIVA CETKEM

5 203,4

68,8
27,0
41,7
468,8

Vlastní kapitál
Clzí zdroje

4 911,5

-94 70Ż,6

-6Ż,9

297,9

94 577,3

534,0

45,2

7L,L
20,8
50,2

47L,1

PASIVA CELKEM
tků a ztrát Emitenta
1.1.-31.12.

Měna: tis. Kč
Zisk z prodeie finančníchinvestic
Provozní náklady
Provozní hospodářský výsledek
Finanční výsledek hospoda ření
Zisk/(ztráta) za účetníobdobí před zdaněním
Daň z příjmů
zdanění

2015
70t 420,2
-2 265,7
99 154,s
-140,5
99 014,1
0,0
99

VÝkaz o oeněżních tocích Emitenta

Měna: tis ' Kč
Peněžníprostředky a ekvivalenĘ na začátku období
peněžní toky z provozní či nnosti
peněžní toky z investiční činnosti
peněžní toky z fj na nčníčĺnnosti
Peněžníprostředkv a ekvivalenw na

1.1.-31.12.
2015
47,7
-99 820,6

1.1.-31.12.

2014

1.1.-31.

20L

0,0

-93
-93

6sr,7
65L,7

-94

-387,9
039,7

-94

039,7

0,0

1.1.-31.12.

IoI6Ż0'Ż
-7 8oŻ,7

2014
50,2
-539,6
0,0
537,7

-23
-23
2 527
-2o 57Ż
0

-20 5

1.1.-31.12.

2013
50,3
-Ża8 670,4

294 063,6
-5 393,2

47

Historické finančníinformace Emitenta za űěetní období od 1. 1. 20l3 do
31. 12.Ż013, 1. l.2014 do31. 1Ż.Ż0|4 aod 1'1.Ż015 do3]r.IŻ.20|5
byly ověřeny auditorem, a to společnostíMorison Patsalides Limited.
Auditor vydal k uvedeným ričetnímvýkazům výrok ''bez výhľad''.

od

data posledního auditovaného finančníhovýkazu, tj.

3l.

12.2015, do

data tohoto Prospektu nedošlo k żádnévýznamné negativní změně vyhlídek
Emitenta. S l"ýjimkou prodeje a koupě ričastív dceřiných společnostech

popsaných v prvku B.13 nedošlo ani k qýznamným změnám finančnínebo
obchodní situace Emitenta.

8.13

Dne 28. 4' Ż016 Emitent odprodal l00% podíl v dceřiné spoleěnosti
PROSEK COURT s.r.o.
Následně dne l0. 6.2016 se Emitent sta| vlastníkem l00% podí|u ve
společnosti Rustonka Zanabývací cenu l00 EUR.
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Vuplynulém období let 20t4 a 2015 až' do data vypracováĺrí tohoto
se Emitent neocitl v platební neschopnosti, nevyvíjel jinou
ěinnost než jeho hlavní ěinnost podnikĺíní,tj. drženía spľáva investic a

Prospektu

posĘĺtovánífinancovĺĺní,a nepřevzal žÁdnédluhy.

ProsfiedĘ získané z Emise (tj. čisty výtěžek Emise po zaplacení všech
odměn, nĺĺkladůa ýdajů vynaloŽených v souvislosti s Emisí) budou
poskyEruý do společnosti Rustonką případně dalšímdceřiným
společnostem EmitenĘ na nichž nabude účastv budoucnosti, fonnou
zápůjčĘ.Vzľrledem k tomu, že Emitent je spoleěností holdingového typu
která nevykonává jinou činnost než posĘtováĺlífinancovĺĺní,drtnni a
správu vlastních investic v oblasti realitních investiěních projektů, bude
Emitent zsela zźxis|ý na úspěšnosti těchto realitních projektů reďizovaných
spoleěností Rustonką pffpadně dďšími dceřinými spoleěnostmi EmitenĘ
na jejich ěinnosti a hospodďení. Úspěšnost těchto realitních projektů bude
uěovat schopnost dceřiných společnostísplácet ápůjčĘEmitentovi řádně
a včas.

Emitent není ávislý na jiných subjektech ve skupině.

je l00% podíl
ve spoleěnosti Rustonka. Mezi hlavní činnosti Emitenta paří drženía
Emitent je holdingovou společností,jejínž.hlavním aktivem

správa investic a posĘtování financoviĺní.
Spoleěnost Rustonkaje společností(special purpose vehicle) založenou pro
reallizaci projektů nají nabyt'ých pozemcích na územíhlavního města Prahy'
městská část Praha 8 _ Karlín: (i) Rustonka I (komplex ťíadministativních

budov se společným vjezdovým objektem s kancelářsĘými plochami do 12
tisíc m2 kažÄá) a (ii) Rustonka tr (samostatná adminishativní budova s osmi

nadzemními podlaämi a podzemními paľkovacími plochami, s
kancelářsls.ými plochami cca 13 tisíc m2). Rizika spojená s Emitentem se tak
odvozují od rizik spojených s Rustonkou'

ovládající osobou a nepřímým vlastnftem 100 % akcií Emitenta
Pavel Bagin, prosťednictvím sedmi (7) akcionárřů Emitenta.

je

pan

Nepoužije se. Emitentovi ani Certifikátům nebyl přidělen rating.

oDDÍLC-CENNEPAPÍRY
Certifilĺítyjsou nezajištěnými zaknihovanými cennými papíľy na doruěitele
o jmenovité hodnotě jednoho Certifikátu 30.000 Kč, s datem emise dne 13.
9. 2016 vydanými podle českéhopráva. CeľtiťrkáĘ jsou dluhovými
zaknihovanými cennými papíry, u kterych je výnos dĺĺnrozdílem mezi
emisním kurzem a (vyšší)jmenovitou hodnotou (diskontovanou hodnotou
při předčasné splatnosti), a v celkové předpokládané jmenovité hodnotě
Emise do l.395.000.000 Kě splafué vroce 2021. ISIN cZ0003514861.
S ohledem na nejasnost nléni Záű<ona o dluhopisech, kdy není ďejmé, zda
zaknihované cenné papiry, u kteých nebude vyplácena jmenovitií hodnota
pfi jejich předčasnésplatnosti, ale dískontovaná hodnota jmenovité
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pro vyloučenípochybností vydány výslovně jako
zaknihované cenné papĘ.

c.2

c.5
c.8

Měna
Certĺfilłńtů
Převoditelnost
Ceľtifikátů
Popĺs pnĺv
spojených s
CertiÍilaĺty

nepojmenované

Certifikáý jsou denominovány v Kč.
Převoditelnost Certiťlkátů není omezena.

Práva

a

povinnosti plynoucí z Certifikátů upravují Emisní podmínky

Certifikátů.
S Certifikáty

je spojeno

zejména právo na qýplatu jmenovité hodnoý ke

Dni konečnésplatnosti Certifikátů a právo na v'ýplatu

Diskontované
hodnoty ke Dni předčasnésplatnosti Ceľtifikátů nebo části Diskontované
hodnoty ke Dni částečnépředčasné splatnosti Certifikátů, přičemž
k předčasné splatnosti Certifikátů můžepodle Emisních podmínek dojÍt (i)
v důsledku rozhodnutí Emitenta (kteý tak můžeučinit každých 6 (šest)
měsícůod Data emise, nejdříve však po uplynutí 30 (třiceti) měsícůod

a to vŽdy

nejméně 30 (třicet) dnů, avšak nejdříve 90
(devadesát) dnů před tímto dnem)' (ii) v důsledku rozhodnutí Schůze (v
případě prodlení s peněžiqým plněním, porušení zvláštních povinností
Emitenta, neplnění ostatních dluhů Emitęnta (tzv' Cross-Default), přeměny
Emitenta nebo platební neschopnosti, likvidace, insolvence, apod'
Emitenta)' (iii) v důsledku rozhodnutí konkrétníhoVlastníka Ceľtifikátu,
pokud nesouhlasí s rozhodnutím Schůze o záleŽitosti ad (ii)' ďnebo (iv) v
důsledku Prodeje aktiv s v'ýjimkou a) Prodeje aktiv v rámci Skupiny, nebo
mezi členem Skupiny a tím, kdo je ovládán stejnou osobou jako Emitent;
nebo b) v případě, že ýše plnění získanéhoEmitentem z Prodeje aktiv
nebo bezprostředně souvisejících Prodejů aktiv po odečtenívšech úěelně
vynaložených nákladů a uhrazení všech souvisejícíchdaňových povinností
je nižšínež 100.000.000 Kč (přičemŽ můžejít i pouze o částečnou
předčasnou splatnost). S Certifikáty je dále spojeno právo žádat
v Případech neplnění o svolání Schůze' která rozhodne o předěasném
splacení Certifikátů. S Certifikáty je téżspojeno právo ričastnit se a
hlasovat na schůzíchVlastníků Certifikátu v případech, kdy je taková
schůze svolána v souladu s Emisními podmínkami.

Data Emise,

Ceftifikáý zakládají přímé,obecné, nepodmíněné, nezajištěné a

nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého plnění
rovnocenné (pari passu)jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň vůčivšem

dalšímsoučasným i budoucím nezajištěným a nepodřízeným dluhům
Emitenta, s v'ýjimkou dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní
ustanovení právních předpisů.

c.9

Výnos
CertiÍilgĺtů

Výnos Certifikátu je dán rozdílem mezi emisním kurzem a (vyšší)
jmenovitou hodnotou nebo Diskontovanou hodnotou při předčasné
splatnosti Certifi kátů.

c.10

c.l1

Derivńtová
složka platby
úľoků

Přĺjetí

CeľtiÍikńtůna
ľesulovanÝ či
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NepouŽije sę. Taková derivátová složka v případě Certifikátů neexistuje.

Emitent poźádal o přijetí Certifikátů k obchodování na Regulovaném trhu
BCPP a předpokládá, że Certifikáty budou přtjaty k obchodování k Datu
emise. ti.13.9.Ż016.
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ODDIL D - RIZIKA
D.2

Hlavní rizilła I Schopnost Emitenta splnit závazky z Certifikátů můžebý negativně
speciÍická pľo I ovlivněna celou řadou rizikových faktorů. Shrnutí hlavních rizik, která
Emitenta I Emitent identifikoval, je uvedeno níže:
Finančnírizika Skupiny

o

Kľeditníľiziko
Kreditní ľiziko představuje riziko, že Emitent nesplatí Cenifikáty'

o

Riziko likvidĺty
Riziko likvidity reprezentuje riziko nedostatku zdrojů, které by měly

protože mu Rustonka nebude splácetjím poskýnuté financování.

b1it

o
o

r
o

o

k dispozici v každémokamžiku tak, aby zajistily úhradu peněžních
akmile se stanou splatnými.

zźw azkt,j

Tržníľiziko
Tržníriziko je riziko, které souvisí se změnami tržníchcen, jako jsou
měnové kurzy, úrokové sazby a ceny (hodnoý), které ovlivní příjem či

hodnotu finančních instrumentů či aktiv Skupiny'

Měnové ľiziko
Měnové riziko je ľiziko' że trżníhodnota (fair value) nebo budoucí
cash flow bude fluktuovat z důvodu změn měnových kurzů, pokud
například výnosy z ná|emného RustonĘ (příp. dalšíchčlenůSkupiny),
které současně určujítržníhodnotu nemovitosti, budou denominovány
v EUR, zatimco splátky zápůjěky poskýnuté Rustonce (příp. dalším
členůmSkupiny) Emitentem budou v českých korunách.
Riziko úľokovésazby
Riziko úrokovésazby představuje riziko, že budoucí cash flow bude
kolísat z důvodu změntrżních úrokoých sazeb'
Cenové rĺziko
Skupina je vystavena riziku změny hodnoý nemovitostí věetně rizika
jejich pronájmu, případně prodeje. Cenovému riziku je Skupina
vystavena také ve fázi ýstavby a realizace projektů' kdy můžedojít ke
změnám cen stavebních dodávek a dodávaných služeb, které ovlivňují
výši investičních nákladů realizovaných projektu a jejich plánovanou
pľofitabilitu.
Rĺziko zápoľného vlastního kapitálu
Spoleěnost Rustonka má k datu vypracování tohoto Prospektu zápomý
vlastní kapitál.

Provozní rizika

Sk

upiny

Riziko konkuľence
Skupina můžebýt z důvodu silné konkurence V oblasti realitního trhu

vystavena riziku,

że nebude

schopna reagovat odpovídajícím

způsobem na konkurenění prostředí.

Riziko ztráĘ klíčoľýchosob
Skupina čelíriziku' że po dobu trvání závazki vyplývajícíchz
Certifikátů. neudržíklíčové
i. ředitele Emitenta a čle
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stafutĺmích orgĺłnůRustonĘ) ve Skupině.
Rĺzĺkoúníkuĺnfoľmací
Skupina ěelí riziku, že můžedojít k ohroženíjejího fungování v

případě uniku

citliých

informací.

Riziko xtráĘ klíěových osob u nĺńjemců
Skupina je vystavena riziĘ že případná ztráúa klíěoých osob
nájemců negativně ovlivní podnikfuí nájemců a jejich schopnost platit

Skupině sjednané nájemné, pffpadně povede k předčasnému ukončení
nájemního vztahu se Skupinou'
Riziko ukončenívýznamných smluvních trztahů
Skupina je vystavena riziku, že dojde k předčasnémuukončení
smluvních vztahů s externími dodavateli služeb,
kterými
spolupracuje při přípravě, developmentu a ręalizaci projektů.
Rĺziko spojené s developeľskou výstavbou
Skupinaje vystavena riziku, že vdrisledku chybného odhadu vývoje
poptĺávĘ v segmentu realifuího trhu nebo nadhodnocení pľodejní ceny
projektovaných nemovitostí, budou její developeľské projeký méně
úspěšné,než bylo původně plánovĺĺno.Dále pak můžečelit riziku
vadného nabýí pozemků, riziku ýkajícímuse získáĺrípotřebných

se

povolení k ýstavbě a rizikům spojených se samotnou ýstavbou
projektů.

Rizĺko Íinancovóní výstavby
Vzhledem k tomu, že náklady spojené s developerskou činnostíbudou
vyžadovat" aby Skupina získala také financování samotné ýstavby, je
skupina vystavena riziku, že Skupina nemusí bý schopna získat
odpovídajícíťrnancování, eventuelné, žs v případě neplnění dluhů z
tohoto bankovního financování bude Skupina nucena prodat své
nemovitosti za účelemjejich splaceni případně že Emitent přestane
být vlastníkem Podílu.
Rĺziko souvisejícís umístěním developeľsĘch projektů
Skupina muže čelit riziku' že správně neodhadla vhodnost lokalĘ
vzhledem kjejímu investičnímuzźměrv a můžetedy bý pľo ni
obtížnédokoněenou nemovitost úspěšně pronajmout či ýhodně

prodat.

Rĺzĺkasouvisejícís nedokoněeností pľojektu
Vlivem interních a externích faktorů muže Skupina čelit riakv že
projekty' kterými se Skupina abývą nebudou dokončeny dle
plĺínovanéhoharmonogramu či s plĺĺnovanoumírou ziskovosti.
Závislost Skupiny na pronájmu nemovitostí
Skupině můžehrozit riziko, že se jí nepodďí dokončenéprojeĘ

pronajmout nájemcům věas ďnebo ďespoň za podmínek, které
předpokládal při zahfijení projektů (zejména vyše nájemného),
pffpadně že v budoucnu dojde k výmamné ztrátě nájemců.
Rizĺko předčasného ukončenínĺíjemnísmlouvy
"E strany
budoucích nájemců
Skupina je vystavena riziku, že mohou bytvwžita ujednĺĺnínájemníoh
smluv uzavřených v budoucnu mezi Skupinou (tj. zejména spoleěností
Rustonka) jako pronajímatelem a jednotliými nájemci pronajímaných
nemovitostí, vedoucí k předčasnému ukoněení nájemních vztahů.
Závislost Skupiny na míře zadlužování cílovéskupiny nájemců
Skupina bude do jisté mĘ zźtvislína platební schopnosti cílové
skupiny nájemcri. Skupina tak bude vystavena ńziku, že celkové
zadlaženi
můževést v koneěné oodobě k
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o
o

o

sjednaného nájemného.

Riziko změny pľeference nńjemců
Skupina bude vystavena riziku, že případnébudoucí zrrěny pľeferencí
nájemců mohou vést ke züátě nájemců ze strany Skupiny.

RŁika spojená

s pojištěním majetku

Skupiny

Skupina můžebý ohľožena rizikem, že ná{<lady spojené s případnými
živelnými ěi jinými nepředvídatelnými událostmi (ako například
pożár, povodeň, záq|avą vichřice, krupobití apod.) nebudou plně

jí sjednaným

ĘĄ

poj ištěním.

Riziko spojené s nízkou likviditou nemovĺtostí

Jelikož Skupina investuje do nemovitostí, které se vyznačujízpravidla
níz.kou likviditou, můžłečelit riziku pnitúův prodejním procesu'
případně také sníženíprodejní ceny nemovitostí v důsledku např.
špatného naěasovłĺníprodeje.

Dalšírizikovéfaktory vztahující se k podnikónl Shupiny

o

Polĺtické,ekonomĺckĄ pnívnía sociální faktoly

Na ýsledĘ podnikání a ťrnanění situaci Skupiny mohou mít
ľatto.y ýk'ajíci se Kyperské republĘ a České
nepffznĘ
"li"
republĘ, které nelze objektivně předvídat a

o

o
o
o

o

o
o

możlérozdělit

Rizĺka spojenlń s výkonností Ęperské a ěeské ekonomiĘ
Skupina je vystavena znrěnĺám hospodářské, regulatorní, spnĺvnínebo
jiné politĘ Ęperské nebo českévlády ? politickému nebo
v Kyperské republice a českérepublice, které
ho.poä,ĺř.ké-o
"yuoji
mohou mít negativní dopađna stav ekonomik obou uvedených zemí.
Rizĺko ĺracionálníhovývoje trhu
Skupina (hodnota jejích aktiv) můžebýt negativně ovlivněna
náladami, vyjádřeními a spekulacemi na trhu nemovitostí.

Rfuika spojená s mírou inflace, výše úrokovémíry a jejich změny
Skupina můžebýt vystavena riziku nepříznivého vlivu ýmamné
arňny inflace nebo rlrokové míry.
Rĺzĺkaspojenĺń s nepředvídatelným výkladem če.sĘch daňových
předpĺsů
Skupina můžebýt vystavena ľiziku důsledku neustĺĺleproměnlivého
ýkladu daňových předpisů ze stľany finaněních úřadů,nesouladu
vývoje českéhoa komunitĺĺrníhodaňového právą prodloužených lhůt
pro splacení dluärých zźpazktt, jakož i możlosti uloženívysokých
pokut ajiných sankcí.
Riziko vypořĺídání
Skupina bude čelit riziku, že hodnota jejich aktiv můžeklesnout v
drisledku toho, že v rámci transakcí uskutečňovaných Skupinou poruší
protistrana smluvní zÁvazek a neposĘ'tne Skupině při vypořádání
smluvené plnění.
Rĺziko cizí pľávní formyEmitenta
Skupina můžebý vystavena riziku spojeného s tím, že Emitent má
právní formu, která je odlišnrĺod právních forem česĘchobchodních
spoleěností.

Riziko spojené s předchozím podnikáním Emĺtenta

Skupina bude vystavena riziku, že vuči Emitentovi můžebý uplatněn

zt
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které je

na faktory politické, ekonomické, právní a sooiĺílní.

strany ťetíchosob nebo veřejné moci nárok související
ikáním Emitenta.

Rizĺko přijetí dďšího dluhového financovóní
Jakékoliv zvýšenízadhůeníspolečnosti Rustonką příp. dalších
dceřiných společností Emitenta s sebou můženést riziko pro celou
Skupinu, že spoleěnost Rustonka (příp. dalšídceřiné společnosti
Emitenta) nebude schopna plnit své dluhy vůčiEmitentovi. Též
zrryšování zadhůeníEmitenta můževést k tomu, že Emitent nebude
schopen plnit své dluhy z Certifikĺítů.

Rizĺko podřízenosti pohledávĘ Emitenta
Vzhledem ktomu, že lze očelcívatb uspokojení pohledávĘ
Emitenta ze zÁpnjěĘ poskybruté spoleěnosti Rustonka bude smluvně
podřízeno uspokojení pohledávek ťrnancujícíchbank a případně též
ostatních věřitelů spoleěnosti Rustonka, bude Skupina čelit riziku, že v

případě insolvenčního ťlzeníbude pohledávka Emitenta uspokojena až
po uspokojení těchto věřitelů.

Rĺziko reÍinancovĺĹní
Skupina můžeěelit ľiziku, že nebude schopna v případě neúspěšnosti
vymáhání plnění z nájemních smluv refinancovat své povinnosti
z Ceľtifikátů dalšÍm ťrnancováním (ať jiź ve formě úvěru, nové emise
Certifikátu či jinak) či refinancovat za podmínek stejných ěi lepších

než jsou skĺvající,pfipadně refinancovat prodejem aktiv.

Rĺziko reorganizace
V případě reorganizace můžeSkupina čelit riziku

o

z1ĺ:áúna

majetku, dodatečných nfüladů nebo vznilĺu právních ľizik.

hodnotě

Potenciální střet zájmů mezi akcionáři Emĺtenta a MastníĘ
Ceľtĺfilrátů

Skupina bude vystavena riziku, že v budoucnosti můžedojít ke změně
strategie a že akcionáři Emitenta začnou podnikat kroky (fitre,
transakce, akvizice, rozdělení zisku, prodej aktiv atd.), které mohou
bý vedeny se ďetelem na prospěch akcionĺířůspíšeneŽ ve prospěch
Emitenta.
Riziko změny akcionářské struktuľy

Skupině můžehľozit riziko, źe v důsledku nnény akcionĺářské
ke zĺněně kontroly a negativní lipravě obchodní

struktury dojde

strategie Emitenta.

Rĺziko spojené s případným konkuzním (insolvenčním)Ííznním

Skupina bude vystavena riziku, že v případě neplnění dluhů se může
stĺát předmětem konkursního (insolveněního) ťlzsli. V rĺłmci
konkursního íírenizahź$enéhoa vedeného podle práva Kyperské
republĘ by se navíc s vysokou pravděpodobností dluhy z Certifrkátů
z majetkové podstaý Emitenta hradily se zpožděníma jen částečně.
Rĺziko neopľávněného návrhu na zahájení insolvenčnĺhořízení
Skupině bude hrozit riziko, že bude nazÍl<|adě neoprávněného náwhu
na zaháĄení insolveněního ffzení ome7oÍIa po neurčitou dobu v
dispozici se sv'-ým majetkem.

Rizikové faktory vztahující se

k Certifikátům

následující faktory:

o

zahrnují především

obecná Íazik^ spojená s Ceľtifilcńty
Každý investor by měl předevšÍm:
Đ mít dostďeč'né zralosti a zkušenosti k úěelnému ocenění
CeľtiÍikátů,výhod anzik investice do Certifikátů, a ohodnotit
infoľmace obsaženév tomto Prosoektu. ieho
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ii)

iii)
iv)

v)

dodatcích (ať už jsou ýto informace uvedeny ve u.ýše uvedených
dokumentech přímo nebo odkazem);
mít znalosti o přiměřených analyticlcých nĺástojích k ocenění
investic do Certifikátů a mít k nim přístup a bý schopen posoudit
dopad investic do Certifikátů na svou finanění situaci ďnebo na
své celkové investičníportfolio, atovźdy v kontextu své
konkrétnífinanöní situace;
mít dostateěné finančníprostředĘ a liLłľiditu k tomu, aby byl
připraven nést všechnanzika spojená s investicemi do Ceľtifikátu
věetně možného kolísáníhodnoty Certifikátů;
úplně rozumět podmínkám Certiťrkátu (především Emisním
podmínkám a tomuto Prospektu) a bý seznámen s chovĺĺníměi
vývojem jakéhokoliv pffslušného ukazatele nebo ťrnančníhotrhu;
být schopen ocenit (buď sám nebo s pomocí finaněního poradce)
możléscénĺíředalšíhovývoje ekonomiĘ urokových sazeb nebo
jiných faktorů, které mohou mít vliv na jeho investici a najeho
schopnost nést możlá ĺzika.

Rizĺko rĺrokové

V;ýnos Certifikĺítuje dĺĹn rozdílem mezi emisní cenou a jeho (vyššĐ
jmenovitou hodnotou, přiěemž tento v'.ýnos je u Ceŕiťrlĺítudržených
do splatnosti fxní, zatímco ffilí urokovä sazba se průběžně měnĹ Z
toho důvodu platí, žn pokud se trälíuroková sazba zuýší,cena
Ceľtifikáfu se zpravidla snížína uroveň, kdy výnos takového
Certifikátu je přibliärě roven träríurokové sazbě a naopak.
Certifitcńt nevyplácí pravĺdelný výnos
Výnos pro investora bude spoěívat v rozdílu mezi nominální hodnotou
uvedenou na Certifilĺíąpřípadně diskontovanou hodnotou v případě
předěasné splatnosti, a cenou' za kterou investor Certifikát v době
emise skuteěně nakoupil. Jelikož u Certifikátů neexistují pravidelné
kupónové platby, investor nese zv'ýšené riziko spoěívajícív absenci
pravidelných výnosů.
Riziko likvĺdity Certĺfi lcńtů
Investor bude čelit riziku, že se nemusí vytvořit dostateěný trh s
Certifikáý. V důsle,dku toho nemusí bý investor schopen prodat
CeľtifilĺíĘza adel<ll áftlí ffití cenu.
Rizĺko měnové
Ten investor, kteý sleduje swj výnos vjiné měně, než vjaké budou
denominovány Ceĺtiťlkáty' můžečelit riziku, źe ýchozi směnný kurz
cizí měny se
hodnota českékoruny klesne, čímžcena
^týśí,
Certifikátu denominovaného
v česhých korunách vyjádřená v cizí
měně tedy klesne.
Rizĺko inflace
Investor můžeěelit riziku, že inflace negativně ovlivní reálný v'.ýnos z
investice.
Riziko poplatků

Investor bude vystaven riziku,

źe poplatĘ

úětované

zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Certifilĺátů, osobou vedoucí

evidenci Certifilđfu,osobou provádějícívypořádání obchodu s
Certifikáý nebo jinou osobou v souvislosti s Certifikáý snížíčisfý
výnos z Certifikátu.

Rizĺko zdanění

riziku' že mtůlže být povinen

lnvestor bude
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jiné povinné platby či poplatky v souladu s právem a zvyklostmi státu,
ve kterém docházi k převodu Certifikátů, nebo jiného v dané situaci
relevantního státu' kteý snížíčisý výnos z Cenifikátu.
Riziko nezaj ištěných a nepoj ištěných Certifilĺĺtů
Investoľ bude nést riziko' Že v případě nesplácení dluhů z Ceľtifikátu
ze strany Emitenta nemá investor nárok na žádná plnění z pojištění,
ručenínebojiného obdobného zajištění ěiprźxavůčižádnétřetí osobě,
fondu nebo jinému zaŕízení.
Riziko pľávní
Investor bude nést riziko, te pŕípadná změna v právních předpisech,
které jsou relevantní pro Ceľtifikáý a práva a povinnosti z nich
plynoucí včetně postavení vlastníků Certifikátů' negativně dopadne na
práva vlastníků Certi fi kátů.
Riziko zákonnosti koupě Certifilcĺtů
Investor bude vystaven riziku' Že jím realizovaná koupě Certifikátů
byla předmětem zákonných omezení ovlivňujících platnost jejich
nabytí, přičemžEmitent ani Hlavní manaźer nejsou za $o kroky
odpovědní.
Rizĺko nesplacení
Investorovi bude hrozit riziko, že hodnota Certifikátu bude v důsledku

toho, źe Emitent nebude schopen splatit jmenovitou nebo
diskontovanou hodnotu Cęrtifikátů, při jeho odkupu od daného

investora nižšínež.l"ýšejeho původníinvestice (za určiých okolností
můžebý hodnota inulová).

Riziko předčasného splacení Certiťllcítů
Investor bude nést riziko' že Certifikát můžebý celý nebo částeěně

předčasně splacen, a nebude mu tak vyplacena celá jmenovitá hodnota,
čímŽpřijde o qýnos z Certiťlkátu za období od data, ke kterému se
Certifikát nebo jeho část stal předčasně splatným' do dne koneěné
splatnosti Certifi kátů.

oDDÍL E - NABÍDKÁ
E.2b

Důvody

nabídĘ a

použitívýnosů

Cisý výěžek Emise

bude po zaplaceni všech odměn, nákladů a v'ýdajů v
souvislosti s Emisí v celé části pouŽit na financování podnikatelské činnosti
společnosti Rustonka (případně dalšíchdceřiných spoleěností Emitenta, na
nichž Emitent nabude účastv budoucnosti), přičemžEmitent poskytne
společnosti Rustonka (případně dalšímdceřiným spoleěnostem) tlĺto
prostředky ve formě zápůjčĘ,která je použije na ľefinancování
bankovních úvěrůspolečnosti Rustonka, které společnost čerpala za ričelem

(i) akvizice pozemků, na kteých
fi

8.3

Popis
podmínek

nebídĘ
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nancován í proj ektov.ých nákladů.

již zahájila

ręalizaci projektu' a (ii)

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Certifikátů je l.395.000.000 Kč
(rozhodnutím Emitenta lze celkovou jmenovitou hodnotu Emisenavýšit,
maximálně o 50 %). Jmenovitá hodnota každéhoCenifikátu je 30.000 Kč.
Cetifikáty (a to včetně Cenifikátů vydaných v souvislosti s případným
navýšenímcelkové jmenovité hodnoĘ Emise) budou nabízeny
prostřednictvím Hlavního manatera k úpisu a koupi formou veřejné
nabídky všem kategoriím investorů v Českérepublice a vybraným
kvalifikovaným investorům (a případně téźdalším investorům za
podmínek' které v dané zemi nezakládaií povinnost nabízeiícíhovypracovat
sĺRruurí
t6 /221
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uveřejnit prospekt) v zahranićí, a to vźdy v souladu s příslušnými
právními předpisy platnými v kaidé zemi, ve které budou Certifikáty
nabízeny. Investoři budou osloveni zejména za pouźitíprostředků
komunikace na dálku avyzváni k podání objednávky na úpis Ceftifikátů.
Certifikáty budou veřejně nabízeny prostřednictvím Hlavního manažera od
13' 9.2016 do 31. 8' 201'7. Cetifikáty budou v rámci veřejné nabídky
nabizeny za emisní kurz, kteý bude k Datu emise ěinit 23.2Ż8 Kč, což
představuje 77,426 % jmenovité hodnoý Certifikátů. Vprůběhu trvání
veřejné nabídĘ můžebý emisní kurz Ceľtifikátů měněn, bude-li to
vyžadovat aktuální vyvoj podmínek na trhu. Tam, kde to bude relevantní,
bude emisníkurz Ceftifikátů odpovídat Diskontované hodnotě. Při veřejné
nabídce ěiněné Emitentem pľostřednictvím Hlavního manažera bude emisní
kurz za nabizené Certifikáty pravidelně uveřejňován na webových
stránkách Hlavního manažera v sekci ''Informačnípovinnosti - emise

a

cenných papírů''.

Minimální částka, za kterou bude jednotliv'ý investor oprávněn upsat Certifikáty' nebyla stanovena. Maximální částka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat Certifikáty, bude omezena předpokládanou celkovou
jmenovitou hodnotou Emise. Emitent (resp. Hlavní manažer) můžepodle
svého uvážení objem Certifikátů uvedený v pokynu k úpisu krátit. Emitent
(resp. Hlavní manażer) odmítne objednávky s nabídkovou cenou nitšíneź
emisní kurz.

8.4

Záýem

fyzicĘch a
pľávnĺcĘch
osob
zúčastněných
v Emisi/nabídc
e

Emitent si není vědom žÁdných zź|mű, které by byly pro Emisi ýznamné,

včetně zź|mű konfl iktn ích.

Podle vědomí Emitenta nemá žźtdnáz Ęzických ani právnických osob
zúčastněnýchv nabídce Certifikátů, kromě Hlavního manaŽera, ktelý
Certifikáty umísťuje bez závazkujejich upsání (''best efforts"), na nabídce
certifikátů zájem, ktený by byl pro takovouto nabídku podstatný.

Hlavní manažeľvykonává tét standardní činnosti administrátora

a

kotačníhoagenta.

8.7

kteý upíšeči koupí Ceftif,rkáty hľadí poplatky

spojené s nabyím
manažera
k datu obchodu,
Hlavního
aktuálního
sazebníku
Certifikátů dle
minimá|ně
2.000
k Datu emise fyto náklady činí0,l5% z objemu transakce,
Investor,

Kč. Aktuální sazebník Hlavního manažera je
https://wwwjtbank.cz,

uveřejněn

včásti DůleŽitéinformace' pododkaz

na

Sazebník

poplatků.

ĺnvestor můžebýt povinen platit dalšípoplatky

účtované

zprostředkovatelem koupě nebo prodeje Certifikátu, osobou vedoucí
evidenci Certifikátů' osobou provádějící vypořádání obchodu s Certifikáty
nebo jinou osobou, tj. např. poplatky za zÍízenía vedení investičního účtu,
za obstarání převodu Certifikátů, sluŽby spojené s úschovou Certifikátů,
resp' jejich evidencí, apod.
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RIZIKOVE T'AKTORY
Investice do Certifikátu je spojena s někteými riziĘ, která mohou vést ke ztrátě hodnoty celé investice,
nebo její éásti. Za účelemposouzení rizika spojeného s investicí do Certifikátu uvádínížeEmitent podstatné
ľizikovéfaktory ýkajíci se schopnosti Emitenta plnit dluhy z Certifikátů a rizikové faktory podstatné pro
posouzení tľžníhorizika spojeného s Ceľtifikáý, které jsou Emitentovi znźtméke dni vyhotovení tohoto
Prospektu. Dalšírizikové faktory mohou bý uvedeny v případném dodatku tohoto Prospektu' Emitent
upozorňuje, že na investici do Certifikátů mohou mít vliv dalšírizikové faktory, které nejsou ke dni

vyhotovení tohoto Prospektu Emitentovi znátmé, ěi které Emitent ke dni vyhotovení tohoto Prospektu
nepovažuje za podstatné.

Emitent zejména upozorňuje, že je holdingovou spoleěností, jejimż hlavním aktivem je Podíl. Společnost
Rustonka je spoleěností (special purpose vehicle) za|oženou pro rea|izaci projektů na ji nabyých pozemcích:
(i) projekt Rustonka I (komplex tří administrativních budov se spoleěným vjezdoým objektem s
kancelĺířslaými plochami do 12 tisíc m2 każdźL)a (ii) pĄekt Rustonka II (samostatná administrativní budova
s osmi nadzemními podlažímia podzemními parkovacími plochami, s kancelářskými plochami cca 13 tisíc
m'1. Jelikož se tedy ľizika spojená s Emitentem, které mohou negativně ovlivnit schopnost Emitenta splácet
Certifikáý, odvozují od rizik spojených s Rustonkou a případně téžs dalšímiosobami v ľámci Skupiny,
uvádí Emitent niże ťrnančnírizika, provozní ľizika a dalšírizika ýkajícíse podnikatelské činnosti Skupiny
jako celku.

Z

poŤadi nížeuvedených rizikov,ých faktoru nelze dovozovat, že riziko v dřívějšímpořadí nastane s větší
pľavděpodobností, než riziko v pozdějším pořadí, ani že zźnažnostvlivu na hodnotu Certifikátů je u ľizik v
dřívějšímpořadí vyšší,než u rizik v pozdějším pořadí.

Investice do Certifikátu by měla bý za|oźena na posouzeni nížeuvedených rizikov'ých faktorů spoleěně s
dalšími informacemi uvedenými v tomto Prospektu a jeho dodatcích. Kaźdý investor nahljici investici do
Ceľtifikátů by se měl seznámit s tímto Prospektem a jeho případnými dodatĘ jako celkem. Informace, které
Emitent v této kapitole předkládá potenciálním investorum k posouzeni, jakoż i veškeré dalšíinformace
uvedené v tomto Prospektu a jeho případných dodatcích by měly bý před rozhodnutím o investování do
Certifikátů kaźdým potenciálním investorem pečlivě vyhodnoceny s ohledem na jeho finančnísituaci a
investiění cíle.

Nížeuvedený popis rizikoých faktorů nenahrazuje žźńnouodbornou analýzu a v źádnémpřípadě není
jakýmkoliv investiěním doporuěením. Jakékoli rozhodnutí o investici do Certifikátů by mělo bý' založeno na
vlastní aĺa|ýze ýhod arizik investice do Ceľtifikátů provedené potenciálním investorem.
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Finančnírizika Skupi ny
Řízenífinaněního rizika Skupiny je zaměřeno na ťrnanění rizika,kterávycházeji zflnaněních nástrojů, vůěi
jimž je Emitent vystaven v důsledku sých činností.Finanění rizika zahrnují zejména kreditní ľiziko' riziko
likvidiý a trżni riziko (věetně měnového rizika, rizika úrokovésazby a cenového rizika). Primáľním cílem
řízení finančnfüo rizika je vytvoření rizikových limitů a zajištění, že vystavení těmto rizikům zůstane v rámci
těchto limitů.

Dohled nad finaněními riziky Skupiny je zajištěn v rámci činnosti a rozhodování statutáľních orgánů
Emitenta, tj. ředitelů Emitenta.

NížeEmitent uvádí podstatné finanění rizikové faktory vńahujicí se k ěinnosti Skupiny:
Kreditní riziko

Kľeditní riziko repľezentuje riziko neschopnosti dlužníkadostát sým zźtvazktlm z finančníchnebo
obchodních vztahű. Skupina je vystavena kreditnímu riziku zejména z finaněních aktivit věetně vkladů u
bank a finančníchinstitucí, v budoucnosti bude Skupina dále vystavena kreditnímu riziku především z
půjčekposkýnuých Emitentem společnosti Rustonka a prostřednictvím společnosti Rustonka také
kreditnímu riziku z pronájmu nemovitostí (primárně obchodní pohledávky), případně prodeje nemovitostí
nebo Podílu. Případná neschopnost společnosti Rustonka (event' dalšíchdceřiných spoleěností Emitenta)
splácet zźtptljč:Ęposkýnuté jí Emitentem by mohla mít za následek, že Emitent nebude schopen uhľadit
záv azky vůěi vlastníkům Ceľtifikátu.

Maximální vystavení kreditnímu ľiziku je reprezentováno hodnotou každéhofinančního majetku, kteľá je v
koneěné podobě zobrazenavevýkazu o finanění pozici jednotliých společnostíSkupiny:

(a)

Emitent vykánal k31' 12' 2015 finanění aktiva ve ýši 56 tisíc Kč (reprezentovaná zejména
pohledávkami z obchodních vztahi, zálohami posĘrtnuými dodavatelům a zůstatĘ na bankovních
účtech),z nichż žádná nebyla po splatnosti ani k nim nebyly vytvořeny tádné opravné položky (jako
vyj ádření dočasnéhosníženíj ej ich účetníhodnoý)

(b)

;

Rustonka vyká.zalak31. 12.2015 finančníaktiva ve ýši 2.6 mil. Kě (reprezentovaná daňoými
pohledávkami, krátkodobými poskýnuými zálohami a peněžními prostředĘ v hotovosti a na
bankovních účtech),z nichž žádná nebyla po splatnosti ani k nim nebyly vývořeny žádné opravné
položĘ (ako vyjádření dočasnéhosníženíjejich účetníhodnoý).

Riziko líkvidia

ŘízenílikvidiĘ Skupiny má za cíl zajistit zdroje, kteľébudou k dispozici v každémokamžiku tak, aby
zajisti|y úhradu peněžních zźwazkű,jakmile se stanou splaĘmi. Ye fázi developmentu a výstavby ręalitního
projektu je ľiziko likvidity minimalizováno s ohledem na skutečnost, že projekt(y) jsou typicĘ financovány
ze schválených rámců bankovních úvěru ěi jiných nebankovních zdrojů financování' přiěemž kjejich
postupnému splácení (včetně souvisejícíchúroků)obvykle docházi až po dokoněení ýstavby, tzn. po té, co
projekty začnou generovatýnosy znájmi, příp' pľodeje nemovitostí' V budoucnu' po dokoněení projektů,
se předpokládá, źe koncentľace rizika likvidity bude limitována díĘ rozdílnésplatnosti zź'ľazkůa
rozdílnému portfoliu zdrojů financování, kteými budou zejména ýnosy znájmu prostor, příp' v'ýnosy
z pľodeje nemovitostí.

Riziku likvidiý můžebý Skupina dále vystavena' pokud se spoleěnosti Rustonka, případně dalšímělenům

Skupiny, nepodaří věas ďnebo v dostateěné míře obsadit prostory určenék pronájmu nebo nájemci nebudou
hradit nájemné řádně a věas, což by spoleěnosti Rustonka (příp. dalším členůmSkupiny) mělo zajistit
pravidelný přijem použitelný na splátĘ bankovních úvěrůa zápůjčekEmitentovi (věetně souvisejících
úroků),příp. dalších dluhů z ťtnancování a souvisejících úroků.
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Skupina můžebý vystavena podmíněnémuriziku likvidity, které vypýá zixěroých smluv, podle kteých
při poľušenístanovených smluvních ujednání můževěřitel vyžadovat zesplatnění úvěru, coź m:ůževést k
dodateěné potřebě finaněních prostředků dříve než dle původnísmluvní splatnosti. Aby k porušení
úvěroých kovenantů nedošlo, Skupina plnění úvěroých podmínek pravidelně monitoruje.
Podobně můžebý Skupina vystavena riziku likvidity v situaci, kdy na zźkladě rozhodnutí schůze vlastníků
bude Emitent povinen předčasně splatit CeľtiÍikáty.

K datu 3l.1Ż.2015 Emitent disponoval peněžními prostředĘ a ekvivalenty ve ýši 45.l92 Kě. opľoti tomu
ťlnančnízávazky Emitenta (tj závazky z obchodních vztahů a ostatních zźuazky) na základě
nediskontovaných smluvních plateb věetně příslušnéhoúroku dosrĺhly 292 tisícKć, znichż všechny byly
splatné do tří měsíců.

Riziko likvidity Emitenta k 31.12.2015

ÚóetnÍ Zasmluměné

Měna: Kč
Závazky z obchodních vzta hů a ostatní závazky

Celkem

Ke

stejnému datu,

tj.3l.

hodnota
29L647
291647

Splatnoost

CF

<

29L647
291647

3

měsĺce 3.12 měsÍđ

29L647
291647

>

0

0

I

rok
o"
o

Celkem

ŻgL647

2916Ą'

12.2015 Rustonka disponovala peněžnímiprostředky a ekvivalený ve ýši
$o finanění zźxazĘna zźtkladě nediskontovaných smluvních plateb

63.019 Kč' oproti tomu vykźuala
věetně příslušného úroku:
Rizi ko

l i

kvidiĘ Rustonky

k

3I.72.2ot5

Měna: Kč
Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky
Dohadné účtypasivní
Ba nkovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé fi na nčnívýpomoci

Celkem

Účetnĺ
hodnota

<

14 893
16

668 0s2

4L 834

724795

3

měsíce

Splatnoost

3-12

měsíoů
0

14893
1600
0
0
o
47834
14 909
41834

1 rok

Celkem

0

14 893

668 052

668 052

0

41834
724795

>

I6

668 0s2

Tržníriziko
Tržníľiziko je riziko, které souvisí se změnami tržníchcen, jako jsou měnové kurzy, úrokovésazby a ceny
(hodnoty), které ovlivní příjem či hodnotu finančníchinstrumentů ěi aktiv Skupiny. Cílem Íízenitrtniho
rizika je eliminovat negativní dopady tržníchfaktorů na zisĘ a cash flow Skupiny.Tržní rizika Skupiny
převážně vychźuejíz otevřených pozic (a) cizích měn a (b) úročenéhomajetku a zźtvazkű a t'ýkají se
obecných a speciťrcĘch tržníchpohybů.
Měnové riziko
Měnové riziko je riziko' że trżníhodnota (fair value) nebo budoucí cash flow bude fluktuovat z důvodu změn
měnoých kurzů' Riziko vychźui z předpokladl, že ýnosy z nájemného Rustonky (příp. dalších ělenů
Skupiny), kteľésoučasně určujítržníhodnotu nemovitosti, budou denominovány v EUR, zatimco splátĘ
zápt|č:Ę poskýnuté Rustonce (příp. dalšímělenům Skupiny) Emitentem budou v českých korunách.
Měnové ľiziko je představováno i skuteěnosti, że aktiva a pasiva jsou částeěně denominována v odlišných
měnách'

Funkčníměna Skupiny je ěeská koruna, protože převáźná část nákladů (zejména investičních)je primárně
realizov ána v této měně.
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Politika Skupiny je založenana neuzavíľáníměnoých zajišťovacíchtransakcí'

K3l. 12.2015 vykázal Emitent ěistou pozici -279 tisic Kě. Jde o hodnotu, o kterou převyšovala pasiva
Emitenta denominovanáv cizi měně (eurech) jeho cizoměnová aktiva (také v eurech).
Společnost Rustonka nevykźua|ak31' lŻ. Ż0l5 žádná' cizoměnová aktiva; pasiva denominovaná v cizí měně
mil' Kč abyla představována krátkodobou ťtnanční

(eurech), resp. čistá pozice činila ktomuto datu 41'8
ýpomocí od nebankovní instituce.

Riziko úrokovésazby

Riziko úrokovésazby představuje riziko, že budoucí cash flow bude kolísat z důvodu změn trżních
úrokoých sazeb.

Riziko úrokovésazby Skupiny je průběžně monitorováno s následným zvatovánim

případného

refinancováni, změĺy existujícípozice č,ivyllžitialternativních finančníchzdrojů.

Záptljč:ky, které Emitent plánuje posĘrtnout spoleěnosti Rustonka (případně i dalšímělenům Skupiny) po
emisi Certifrkátů, budou vyżadovat ujednání' že budou úroěeny a po dokoněení projektu dlužníkem spláceny
podle splátkového kalendráře nazźtkladépevné úrokovésazby' Úroková sazba k poskýnuým půjčkámje
zpravid|a zaloźena na zápůjěníúrokovésazbě Emitenta, ľesp. fixní úrokovésazbě aplikovatelné na
emitované Certifikáý

Jelikož půjěky poskýnuté Emitentem v rámci Skupiny budou zalożeny převážně na fixní úrokové sazbě'
vystavení riziku úľokovésazby se vztahuje především k dlouhodobému dluhovému financování spoleěnosti
Rustonka (případně téždalšich členůSkupiny) s pohyblivou úrokovou sazbou. Týo zźxazky zahľnují
zejména bankovní úvěry.
Bankovní úvěry mají pohyblivou úľokovou sazbu založenou na referenční sazbě PRIBOR pľo období 12
měsícůnaýšenou o fixní marżi p.a. Úrokové sazby úvěrůposĘrtnuých společnosti Rustonka jsou
v současnédobě ve výši 7'0 Yo (iwěr CZK/67loAol20I5 poskytnuý J & T BANKA' a.s., se splatností30. 4.
2020 a úvěľov,ýmrámcem 1.051'550.000 Kč), 7,94 %;o (úvěr CZK 3l/0A0.12006 poskýnuý J & T BANKA,
a.s.' se splatností 20.12.2019 a úvěľoým rámcem 722.309.950'70 Kě) a5,l %o (úvěľposkýnuý J&T Real
Estate Private Equity B.V., se splatností 26.I0.Ż0l6,která je pravidelně prolongována, a úvěroým rámcem
2,l mil. EUR). Některé úvěľovésmlouvy, které Skupina můžellzavřit v budoucnu v souvislosti s
refinancováním stávajícího bankovního financovźni, mohou zahrnovat povinnost uzavŕit zajištění proti
vývoji úrokovésazby formou derivátoých obchodů, nejěastěji formou swapu úrokovésazby.
obchodní pohledávky a záxazky (iné neż kauce zaplacené nájemci) jsou bezúročnéa mají datum splatnosti
dojednoho roku.
Cenové riziko

Skupina není vystavena cenovému riziku vyplyvajícímu z drźby obchodovatelných cenných papíľůa

komodit.

Skupina podniká v oblasti realizace a následného pronájmu' ľesp' prodeje nemovitostí a jejich budoucí
hospodĺířskéýsledĘ jsou tak zźxisléna ýši nájemného. Proto spíšenež cenovému riziku ýkajícíhose
finaněních nástrojů je Skupina vystavena riziku změny hodnoĘ nemovitostí věetně rizikajejich pronájmu,
případně prodeje. Pokud by bylo nutné snižovat nájemné nebo pokud by došlo ke sníženícenové hladiny
nájmů, mohla by mít tato skutečnost negativní vliv na hospodářské ýsledĘ Skupiny, tím pádem na hodnotu
nemovitostí.
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Cenovému riziku je Skupina vystavena také ve fáziýstavby arcalizace projektů, kdy můžedojít ke změnźtm
cen stavebních dodávek a dodávaných služeb, které ovlivňují ýši investičníchnákladů ľealizovaných
projektů a jejich pliánovanou profitabilitu. Riziko ýznamné změny ceny na běźicich projektech bylo
ošetřeno provedením ýběrového ŕízenígenerálního dodavatele stavby, které proběhlo v několika kolech, a
následným uzavřením smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby'

Riziko zdporného vlastního kapitlźlu
Společnost Rustonka má k datu vypracování tohoto Prospektu záporný vlastní kapiüál. Vzhledem k tomu, že
tato skutečnost je u developersĘch spoleěností (zejména ve fázi přípravy, developmentu a ýstavby
projektů) běžná', nemá Emitent v úmyslu navyšovat vlastní kapitĺál ve společnosti Rustonka. Yychźui z
předpokladu' že projekty po dokončení budou přinášet ýnosy znájmi (případně v,ýnosy zprodeje), ěimź
dojde k postupnému překlopení zápomého vlastního kapitálu na kladný. Ačkoliv je hodnota aktiv spoleěnosti
Rustonka povaźovźnave skutečnosti za dostačujícíke geneľování budoucího zisku nutného ke splacení
Certifikátu (soing concern value), vnímá Emitent skuteěnost jako riziko, na které auditoři upozorňují
v auditoľskézprźně formou zdtraznéni skuteěnosti ve ýroku auditora.
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Pľovozní ľizika Skupiny
Řízeníprovozních rizik Skupiny je zaměřeno na rizika, která vychá zejí v první řadě z předmětu podnikání a
hlavní ěinnosti Skupiny - tj. development, ýstavba a následný pronájem ďnebo prodej realitních pľojektů.
Dohled nad provozními riziky Skupiny je zajištěn v ľámci činnosti a rozhodování statutárních orgánů
RustonĘ, tj' jednatele, a Emitenta, tj. ředitelů Emitenta.
NížeEmitent uvádí podstatné provozní rizikové faktory vztahujicí se k ěinnosti Skupiny:

Ríziko konkurence
Skupina podniká v oblasti realitního trhu aje úěastníkem hospodářské soutěže. Ztohoto důvodu musí pružně
ľeagovat na měnícíse situaci na trhu, na chování konkurence anapožadavĘ spotřebitelů (tj. nájemců)' V

podmínkách silné konkurence můžedojÍt k tomu, že Skupina nebude schopna reagovat odpovídajícím
způsobem na konkurenčníprostředí, cožby mohlo vést ke zhoršení hospodářské situace Skupiny.

Riziko zÍróty klíěových osob
Činnost klíčoýchosob Skupiny, tj. ředitelů Emitenta a ělenů statutáľních orgánů RustonĘ je ľozhodující
pro celkové řízení Skupiny, její schopnost implementovatarealizovat strategie. Emitent věři,žeje schopen
tyto osoby udržet a motivovat, a to i přes silnou poptávku po kvalifikovaných osobách ve finaněním a
realitním sektoru, nemůževšak zaruěit, źe ffio klíěovéosoby, alespoň po dobu trváni zźtvazkű vyplývajících
zCertiťlkáttl' bude dostateěně motivovat a skutečně je ve Skupině udľží.Jejich případná ztrźúabymohla
negativně ovlivnit podnikání Skupiny, její hospodářské ýsledky a finanění situaci.

Riziko úniku informací
Skupina

pŕi realizaci projektu

spolupľacuje s mnoha obchodními partnery (devoleperem, generálním
V případě úniku citliqých informací ze strany těchto osob o Skupině a její
ěinnosti můžedojít k ohrožení fungování Skupiny nebo ztrźlý jejího dosavadního postavení na tľhu, cožby
mohlo ve svém důsledku přinést zhoršenífinančníchvysledků Skupiny.
dodavatelem díla, subdodavateli).

Riziko ztrdty klíčovýchosob u nójemcťl

Klíčovéosoby nájemců nemovitostí, tj. ělenové vedení a především vrcholového vedení, spolupůsobí při
ěinnost je zpravidla ľozhodující

vfiáření a uskuteěňování klíěoých strategií nájemců nemovitostí. Jejich

pro celkové ŕízeninźĄemcůa jejich schopnost zavádět a uskuteěňovat Ęito strategie. Jejich pŕipadná ztrátaby
mohla negativně ovlivnit podnikání nájemců a jejich schopnost platit Skupině sjednané nájemné, případně by
mohla vést k předěasnému ukončení nájemního vztahu se Skupinou, coż, by mohlo vést ke zhoľšení
hospodářské situace Skupiny.

Riziko ukončenívýznamných smluvních vzlahů
Skupina při přípľavě, developmentu a realizaci projektu spolupracuje s externími dodavateli těchto služeb. t
přes to, že si Skupina zak|ádá na přátelsĘch a korektních vztazích s obchodními partnery, nemůžeEmitent
zaruěit, že vlivem nepředvídatelných událostí nedojde k předčasnému ukoněení těchto smluvních vztahů či
změně jejich parametrů, cožby mohlo mít negativní dopad na pruběh a včasnédokončení projektu a jeho
koneěnou profitabilitu.
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Riziko spojené s developerskou výstavbou
Výstavba nemovitostí je ýrazně dlouhodobý pľoces' Mezi zahá|ením přípravy projektu, dokoněením a
předáním finálního produktu vlastníkovi uplyne doba nejméně dvou až tŕílet, kdy můžedojít k
neoěekávaným změnám na realitním trhu' Ačkoliv Skupina v ľámci pľojektové přípravy přihlížík
dostupným ana|ýzám o vývoji realitního trhu a důsledně se snažízohlednit případná budoucí rizika,nelze
zcela vylouěit možnost např. chybného odhadu vývoje poptrívĘ v daném segmentu trhu nebo nadhodnocení
prodejní ceny projektovaných nemovitostí. Taková skuteěnost mriŽe pak negativně ovlivnit celkovou
úspěšnost developerského pľojektu. V případě špatného odhadu vývoje tľhu můžeSkupina ztratit podstatnou
část zisku, což v koneěném důsledku můžemít nepříznĘ dopad na hospodářskou situaci Skupiny'

Riziko nabytí pozemků
obecně ve vztahu k developeľskéýstavbě platí, te na zaěéúkll,celého procesu můženastat okolnost ýkajíci
se například sporu o vlastnická práva k nemovitosti ěi nutnost veřejnoprávního povolení ke koupi
nemovitosti, což műže způsobit nemožnost realizace akvizice, nebo můžedané aktivum vykazovat faktické
ěi dokumentání vady. Tato rizika jsou vpřípadě Skupiny zvýśenáo politické riziko, neboť některé z
předmětných nemovitostí (pozemků) byly nabyĘ od hlavního města Prahy. Nelze tak vylouěit, že bude
platnost nabytí pozemků v budoucnu zpochybňovtna ze strany samotného převodce pozemků.
Riziko ýkajícíse získóní potřebných povolení k výstavbě
Proces povolení představuje pro společnost Rustonka také rizikoý faktor, a to v podobě zdrżeníči změny
parametrů projektu oproti původnímu,ěi dokonce nezískání potřebného povolení (např' stavebního povolení'
rozhodnutí o změně stavby před dokoněením, kolaudačního souhlasu); to můžemit za následek mj. zvyšení
investiěních nákladů.

Riziko ýkajícíse

ýstnby

Výstavba projektu se neobejde bez smluv s ruznými subdodavateli. Pokud dojde k pochybení v koordinaci a
souěinnosti subdodavatelů, můžese prodloužit časový harmonogram ýstavby a tím naýšit ľozpoěet
projektu. Riziko nastává i po dokoněení projektu a vypršenízáruěních lhůt, kdy se mohou objevit nedostatky
na díle provedené subdodavateli, kdy náklady vynaloženénajejich nápravu ďnebo odstranění by šly na vrub
vlastníka nemovitostí (např' tehdy, kdy Ęrto dodateěné náklady nejsou dostateěně lłytézpojisĘ
subdodavatele aj.).

Riziko financovóní

uý stavby

Samotná akvizice pozemků, na kteých probíhá developerská činnost Skupiny, a souvisejícínáklady budou
ěásteěně refinancovány z prostředků získaných na zt.kt'adě této Emise. Náklady spojené s developerskou
ěinností však budou vyźadovat' aby Skupina získala také financování samotné ýstavby. S tímto
financováním jsou spojená následující tizika:
Riz iko

sc

hopn

o s t i z ís

lrot odp ov ídaj íc ífin an c ov óní

Skupina můžebý na trhu neúspěšná se Žádostí o posĘrtnutí financováni za ji přijatelných podmínek.
Nemožnost získat takové financování můževést k nutnosti financovat ýstavbu za méně ýhodných
podmínek (zejména ve vztahu k výši úrokovésazby)' případně k nedostatečnosti financovĺání qýstavby' Tím
můžedojít k vynaložení vyššíchnákladů spojených s investicí nebo k nerealizování ěásti původně
plánovaného projektu. V důsledku toho můžebý sníženaziskovost projektu a tím pádem i nepříznivě
ovlivněna schopnost spoleěnosti Rustonka (příp. dalšíchělenů Skupiny) splácet zápůjěĘ Emitentovi.
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Riziko

r e alizac e z aj

ištěn ífinanc ov ón

í

S ohledem na tržni praxi lze předpokládat, že financující subjekt bude žádat zajištění ve formě zástavního

prźxa jak k pozemkům spoleěnosti Rustonka (příp. dalších členůSkupiny), tak k Podílu' Pokud by tedy
Skupina nebyla schopna splácet toto financováni, hrozilo by, źe společnost Rustonka (příp. dalšíělenové
Skupiny) bude nucena prodat své nemovitosti za účelemsplacení sých dluhů z tohoto financování, případně
že Emitent přestane bý vlastníkem ve vztahu k Podílu. Prodej aktiv (tj. nemovitostí ďnebo Podílu) by tak
vedl k předěasné splatnosti Certifikátů (s v'ýjimkou (a) Prodeje aktiv v rámci Skupiny, nebo mezi ělenem
Skupiny a tím, kdo je ovládán stejnou osobou jako Emitent nebo (b) případu, kdy Čisýýěžek z Prodeje
aktiv (ak je tento pojem definován ve znění Emisních podmínek v kapitole ,Znění emisních podmínelć'
tohoto Pľospektu) je nižšínež 100 milionů Kč), na jejichŽ výplatu by Emitent v daném čase nemusel mít
dostatek ťrnaněních prostředků.

Rizi ko

so

uvis ej ícís umístě ním dev e l op er s ký c h p r oj e kt ĺĺl

Hodnota nęmovitosti závisí do znaěné míry na zvolené lokalitě ve vztahu k typu nemovitosti. Pokud Skupina
neodhadne správně vhodnost lokalĘ vzhledem k investiěnímu áměru, můžebý pro ni obtížnédokoněenou
nemovitost úspěšně pronajmout ěi ýhodně prodat. V případě nízkéhozá|mu potencionálních nájemců ěi
investorů tak můžebý Skupina nucena ke sníženípožadovanéhonájemného ěi prodejní ceny nemovitosti.
Dlouhodobá neobsazenost nemovitosti, nedosaženíplánované ýše nájemného či prodejní ceny předmětné
nemovitosti můžedlouhodobě ovlivnit ýnosnost daného developerského projektu' což se můženegativně
odrazit v hospodářské situaci Skupiny.

Rizika související s nedokončenostíprojektu
Projekty, kteými se Skupina zabývá, jsou v době přípravy tohoto Pľospektu a Emise teprve ve fáni
developmentu a ýstavby, tedy ve fázich, které jsou ovlivňovány řadou interních a externích faktorů.
Skupina při realizaci projektů dodržuje platnou legislativu' spolupracuje s osvěděenými obchodními
partnery, pravidelně stav, časoý vyvoj i rozpočet projektů monitorují, vyhodnocuje a navrhuje nápravná
opatření, na zźtkladě toho vyjednává s paľtnery (zejm. generálním dodavatelem stavby) nové podmínky
spolupráce. I přes to ale Emitent nemůŽe zaruěit, že projekty budou dokončeny přesně dle plánovaného
harmonogľamu ěi s plánovanou mírou ziskovosti.
Zdvislost Skupůny na pronójmu nemovilostí

Vzhledem ke skuteěnosti, že Skupina podniká v oblasti pľonájmu nemovitostí' jsou její hospodĺářské
qýsledky závislé na existenci nájemců ochotných a schopných nájmu nemovitostí vlastněných Skupinou.
Pokud by se Skupině nepodařilo dokoněené projekty pronajmout nájemcům věas ďnebo alespoň za
podmínek, které předpokládal pŕi zahź$eníprojektu (zejména ýše nájemného), ěi v budoucnu došlo k
ýznamné z1rźúěnźýemců,mohla by tato skuteěnost negativně ovlivnit uskuteěnění následující fáze projektu
a tím i hospodářskou a finančnísituaci Skupiny.

Riziko předčasného ukončeníndjemní smlouuy ze slrany budoucích nójemcfl
Nájemní smlouvy, kteľébudou v budoucnu uzavřeny mezi Skupinou (tj. zejména spoleěností Rustonka) jako
pronajímatelem a jednotliými nájemci pronajímaných nemovitostí, mohou obsahovat řadu ustanovení pro
případ porušenísmlouvy a některé nájemní smlouvy lzavirané mezi pronajímatelem a jednotliými nájemci
mohou mj. obsahovat ustanovení o jejich předčasném ukoněení. V případě, źeby uýznamných nájemců
nebyly splněny podmínky nájemních smluv a došlo k použitítěchto ustanovení vedoucích k jejich
předčasnému ukoněení, mohlo by to mít podstatný dopad na hospodářské ýsledĘ Skupiny.
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ZtÍvislost Skupiny na míře zadlužovóní cílovéskupiny nójemctl

Skupina bude do jisté míry zźryislá na platební schopnosti cílovéskupiny nájemců, avšak není v jejích
možnostech ovlivnit jejich platební morálku' Celkové nryšování zadluženinájemců, můžev konečnépodobě
vést k neplacení sjednaného nájemného, což by mohlo negativně zasáhnout cash flow Skupiny a zźtroveřl
zvýšit náklady na soudní procesy a vymĺíhánípohledávek. Taková situace by mohla v podstatné míře
negativně ovlivnit finančnísituaci spoleěností ve Skupině, coź by v konečnémdůsledku mohlo mít
nepřízniý dopad na hospodářské v'ýsledĘ Skupiny.
Také je nutné zdůraznit, źe rizika na straně nájemců související sjejich podnikáním a financování jejich
činnosti se poté budou bezprostředně doýkat Skupiny. Rizikové faktory ohrožujícínájemce tak mohou
nepřímo ovlivnit hospodářskou situaci Skupiny.

Riziko aněny preference nójemců

Budoucí případné změĺy preferencí nájemců, zejména ve vztahu k dané lokalitě, její obslužnosti a
vybavenosti či standardům pronajĄých prostor' resp' objektů, v nichž jsou prostory pronajímány, mohou vést
ke ztrátě nájemců, což se můženepříznivě projevit v hospodďení Skupiny'
Rizika spojend

s

pojištěnímmajetku Skupiny

Skupina v návaznosti na postupné dokoněování stavby jednotliých objektu bude uzavírat majetkové
pojištěník těmto nemovitostem jakožto ke sým nejdůležitějšímaktivům Skupiny' Nelze však zaruěit, źe
náklady spojené s případnými živelnými či jinými nepředvídatelnými událostmi (ako například pożźlr,
povodeň, zátplava, vichřice, kľupobití apod.) budou plně krýa tímto pojištěním a v případě pojistné události
nebudou mít negativní dopad na jejich majetek, hospodářskou a ťtnanění situaci.
Riziko spojené s nízkou likviditou nemovitostí

Riziko investování do nemovitostí je spojeno

s jejich nízkou likviditou. Na ľozdílod finančníchaktiv je
prodej nemovitostí složitějšía dlouhodobou záleźitostí,coż, můženegativně ovlivnit qýnosnost investice do
nemovitostí. Jakékoli průtahy v pľodejním procesu' případné sníženíprodejní ceny nemovitosti v důsledku
např. špatnéhonačasováníprodeje, mohou mítnepřiznivý dopad na finančníýsledky a celkové hospodaření
Skupiny.
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Dalšíľizĺkovéfaktory vztahujícíse k podnilĺíníSkupiny

Řízenídalšíchrizik Skupiny je zaměřeno na rizika, která vycházejí především zpodnikatelského,
legislativního a daňového pľostředí, v němž Skupina provozuje svoji podnikatelskou činnost.

NížeEmitent uvádí dalšípodstatné rizikové faktory vztahující se k podnikání Skupiny:
Politické, ekonomic ké, próvní a sociólní faktory

Na výsledĘ podnikání a finančnísituaci Skupiny mohou mít nepříznivy vliv faktory ýkajici se Kyperské
republiĘ a Ceské republiĘ, které nelze objektivně předvídat a které je možnérozdělit na faktory politické'
ekonomické, právní a sociální. Zejména změny v míře právní regulace ěi ve ýkladu právní úpravy ve vztahu
ke Skupině mohou mit nepřízniý vliv na její podnikání. Skupina nemůžeýše zmíněné faktory jakkoliv
oĺlivnit, zejména pak nemůže zajistit, že politicĘ' ekonomicĘ ěi právní vývoj v Kyperské republice a
Ceské republice bude přízniqý ve vztahu k jejímu podnikání.
Rizika spojenó s výkonností kyperské a českéekonomiĘ
Vzhledem k sídlu Emitenta' kteý je kyperskou spoleěností, a jeho zaměření' resp' zaměření spoleěnosti
Rustonka, na česĘrealitní trh, je rust zisku Skupiny do znaěné míry spojen s ýkonností ekonomik obou
uvedených zemi. Jakźkoli změna hospodářské, regulatorní, spľávní nebo jiné politiĘ kyperské nebo ěeské
vlády,jakož i politicĘ nebo hospodářsĘ vývoj v Kyperské ľepublice a Českérepublice, nad kteým
Skupina nemá kontrolu, by mohl mít významný dopad na stav ekonomik obou uvedených zemí a tím i na
podnikání, hospodářskou a finančnísituaci Skupiny nebo na její schopnost dosáhnout sv'ých obchodních cílů.

Riziko iraciondlního vývoje trhu
Hodnota aktiv Skupiny m:ů'źebý ovlivněna i nźúadami'vyjádřeními a spekulacemi na tľhu nemovitostí, což
můžeovlivnit hospodářskou a finančnísituaci Skupiny'

Rizika spojend s mírou inflace, výše úrokovémíry a jejich změny
Hospodĺářské ýsledky Skupiny jsou ovlivňovány mírou inflace. Yýznamné zmény inflace nebo úrokové
míry by mohly mít nepřízniý vliv na podnikání Skupiny a její finančnísituaci. Vyuoj cen (inflace) může
ovlivnit hodnotu aktiv Skupiny. Schopnost Skupiny dosahovat zisku (zejména z aktiv spoleěnosti Rustonka)
műžebytvýrazně omezena, pokud ýše inflace překľočíýnos z těchto aktiv'

Rizika spojenó s nepředvídatelným výkladem českých daňových předpisů
Neustále proměnliý výklad daňoých předpisů ze strany finaněních úřadů, nesoulad vývoje českéhoa
komunitáľního daňového prtwa, prodloužené lhůty pro splacení dlužných závazkü, jakoź i možnost uložení
vysokých pokut a jiných sankcí, představují pro jakoukoli ěeskou spoleěnost, která je souěástí Skupiny,
urěité daňové riziko.

Riziko vypořódóní
Hodnota aktiv Skupiny můžeklesnout v důsledku skuteěnosti' že v rámci transakcí uskutečňovaných
Skupinou porušíprotistrana smluvní zźxazek a neposkytne Skupině při vypořádání smluvené plnění.
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Riziko cizí prdvníformy Emitenta
Emitent byl založen a řídíse kyperským právem. Jeho právní foľma je veřejná akciová společnost (public
company limited by shares). Jedná se o právní foľmu, která je odlišná od právních forem ěesĘch
obchodních spoleěností. Kypeľská veřejná akciová spoleěnost je samostatnou právnickou osobou s vlastními
právy a povinnostmi s tím, že neni totožná se sými akcionáři' odpovědnost akcionářri veřejné akciové
společnosti je omezena a akcionář je pouze odpovědný za splacení emisního kurzu akcií. Kyperská veřejná
akciová společnost musí mít alespoň sedm akcionářů, přiěemž má dva orgány: představenstvo a valnou
hľomadu.

Kyperská právní úprava včetně např. nuceného (soudního či úředního) zrušeníEmitenta nebo pľohlášeníjeho
neplatnosti se můžeýznamně lišit od právní úpravy ěeské. Společnost tak můžebý zrušena soudem, pokud
a) valná hromada společnosti rozhodla, že mábý daná společnost zrušena soudem; b) spoleěnost neplní své
povinnosti vůěi obchodnímu rejstříku nebo se nekonají povinná jednání valné hromady v souladu se
zákonem, c) spoleěnostnezahá|ila ěinnost v pruběhu jednoho roku od jejího vzniku nebo přerušila činnost na
dále než rok, d) počet akcionářů spoleěnosti klesl pod sedm (7)' e) spoleěnost neplní své dluhy, f) soud na
zźtkladésvého uvážení dojde k závěru, že je zhlediska dobrych mravů nutné společnost zrušit' Nucené
zrušeníEmitenta nebo prohlášení jeho neplatnosti přitom můžemít negativní dopad na hospodářskou a
finančnísituaci Skupiny.

Riziko spojené s předchozím podnikóním Emilenta
Emitent v minulosti plnil

a plní funkci holdingové spoleěnosti pľo developeľské projekty. V době vyhotovení
tohoto Prospektu jsou podle Emitenta veškerénaľoĘ z období před nabytím podílu ve spoleěnosti Rustonka
vypořádané. Nelze však vyloučit, že bude vůčiEmitentovi uplatněn ze strany třetích osob nebo veřejné moci

nárok souvisejícís touto historií, kteý můžemít negativní dopad na finančnía hospodářskou situaci
Skupiny.

Rizi ko přij etí dalšíhodl uhověho Jinancovóní
Společnost Rustonka (příp. dalšídceřiné společnosti Emitenta) plánuje mj. v souvislosti s ýstavbou projektu
a úhradou budoucích projektoých nákladů naýšit svoje dluhové financování. Spoleěnost Rustonka je
oprávněna přijímat dalšídluhové financování se souhlasem sLávajících věřitelů. Přijetí dalšíhodluhového
financoviání můžev koneěném důsledku znamenat, že v případě insolvenčníhořízeníby byla pohledávka
Emitenta ze záptljěĘ společnosti Rustonka (příp. dalším dceřiným spoleěnostem Emitenta) uspokojena
v menšímrozsahu, než kdyby žádné takové financování dluhem nenastalo. Jakékoliv zýšenízadluženi
spoleěnosti Rustonka (příp. dalších dceřiných společnostíEmitenta) s sebou také nese riziko, že společnost
Rustonka (příp. dalšídceřiné společnosti Emitenta) nebude schopna plnit své dluhy vůčiEmitentovi' Též
zvyšování zad|uźeni Emitenta můževést k tomu, že Emitent nebude schopen plnit své dluhy z Certifrkátů'

Rizíko podřízenosli pohledóvky Emitenta
Z prostředků získaných emisí Certifikátů Emitent poskýne zápůjčkuspolečnosti Rustonka (příp. dalším
spoleěnostem ve Skupině)' Lze očekávat, že uspokojení této pohledávky bude smluvně podřízeno uspokojení
pohledávek lrnancujících bank a případně téźostatnich věřitelů spoleěnosti Rustonka (příp. dalších
společností ve Skupině), a tedy vpřípadě insolveněníhořízeni by tato pohledávka byla uspokojenaažpo
uspokojení těchto věřitelů.
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Riziko reJinancovdní
Budoucí zisk Skupiny, a tedy její hospodrářská a finančnísituace, jsou závislé na její schopnosti včas
dokoněit plĺánovanéprojekty, pronajmout pronajímatelné prostory vhodným a bonitním nájemcům, kteří
budou plnit své dluhy z nájemních vztahů vůěi Skupině řádně a věas, případně na schopnosti Skupiny jako
pronajímatele vymáhat plnění z předmětných nájemních smluv, a v neposlední řadě také na schopnosti
Skupiny předmětné nemovitosti prodat
Vzhledem k tomu, že Skupina nemá tádnéjinédalšíýznamné zdroje příjmů' můžebýt v takovém případě
schopnost Emitenta ubľadit jistinu z Certifikźltůk datu splatnosti závislá na jeho schopnosti Ceľtifikáty
ľefinancovat dalším financováním (ať jiź ve foľmě űvěru' nové emise Certiťrkátů ěi jinaĘ ěi refinancovat za
podmínek stejných ěi lepšíchnež jsou stávajicí, případně ľefinancovat prodejem předmětných aktiv. ExisĘe
proto riziko, že Emitent nebude schopen získat peněžní prostředĘ potřebné k plnění jeho závazků vůěi
VlastníkůmCeľtifikátů / Investorům.

Riziko reorganizace

V rámci případnéhoodčleněníčásti majetku a dluhů spoleěnosti Rustonka do jiné spoleěnosti v rámci
Skupiny (ať již: foľmou převodu nebo přeměny), můžedojít ke ztrźúźmna hodnotě majetku, dodatečným
nákladům nebo vzniku různých právních rizik, které mohou mít negativní vliv na hospodářskou a finanění
situaci Skupiny.

PotencióIní střet zójmů mezi akcionóři Emitenta a Wastníky CerÍiliklÍtfl
Emitent nedokáže vyloučit, že v budoucnosti nedojde ke změně strategie a že akcionáři Emitenta nezaěnou
podnikat kroky (fiize, transakce, akvizice, rozdělení zisku' prodej aktiv atd.), které mohou bý vedeny se
zřetelem na prospěch akcionářů spíšenež ve prospěch Emitenta. Takové změny mohou mít negativní vliv na
finančnía hospodářskou situaci Skupiny.

Riziko aněny akcionúřské struktury
Přestože si Emitent není vědom plánů na změny v jeho akcionářské struktuře, v případě nečekaných událostí
můžedojít ke změně akcionářů. Tímto můžedojít ke změně kontroly a úpľavě obchodní strategie Emitenta.
Změna strategie Emitenta pak můžemít negativní dopad na schopnost Emitenta plnit dluhy z Certifikátů.

Riziko spojené s případným konkurzním (insolvenční'm)řízením
Nebude-li Skupina schopna platit své splatné dluhy, můžese stát předmětem konkursního (insolveněního)
ŕízeni'

V

souladu s nařízením Rady (ES) č). 134612000 ze dne 29' května 2000 o úpadkovémřizení, ve zněni
pozdějších předpisů, plati, že soud příslušný k zaháĘení úpadkového řízeni ve vztahu ke společnosti, je soud z
ělenského státu Evropského hospodářského prostoru (kromě Dánska)' (dále pro účelytohoto odstavce jen
,,člensĘstát"), na jehož űzemi má předmětná společnost soustředěny hlavní zźĘmy(ak je tento teľmín
používánv ělánku 3 (l) nařizení EU o úpadkovémŕízení).
Určení,kde má společnost soustředěny své hlavní
je
zájmy
skutkovou otázkou, na kterou mohou mít soudy rtnných ělenských státu odlišné a dokonce i
protichůdné nźzory. Pokud je Emitentovi znźlmo, k datu vyhotovení Prospektu nebyla v żádném ŕizení
zahájeném před Evropským soudním dvorem přijata koneěná rozhodnutí, pokud jde o otĺázky ýkladu nebo
liěinků naŕízeníEU o úpadkovém řízení v celé Evropské unii.
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Pokud bude Skupina ěelit finaněním pľoblémům,není tak možnés jistotou stanovit, podle kterého právního
řádu nebo právních řádů bude zahźjeno insolvenění nebo obdobné řízeni, natož pak jeho ýsledek. V
případě, že by konkursní řízení bylo zahéĄeno v Kyperské republice, postupovalo by se podle ĘpeľsĘch
právních předpisů, které se lišíod právní úpravy ČeskérepubliĘ, a tato skuteěnost můžemÍt dopad na ýši

uspokojení dluhů z Certifikátů v rámci konkurzního řizení ve srovnání s českou republikou či jinými
právními řády. V ľámci konkurzního řízení zahájeného a vedeného podle práva Kyperské republiĘ by s
vysokou pravděpodobností byly dluhy z Certifikźttů z majetkové podstaty Emitenta hrazeny se zpožděním a
jen částeěně.

Riziko neoprdvněného nóvrhu na zahdjení insolveněního řízení
Zźtkon č,. 18212006 Sb.,

o úpadku a způsobech jeho řešení, ve mění pozdějšíchpředpisů (,,Insolvenční

zákon"), stanoví, že dlužníkje v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší30 dnů
po lhůtě splatnosti a so zźnazky není schopen plnit, případně je-li předlužen. Insolvenční řízeni |ze zahájit
jen na návrh' kteľýje oprávněn podat dlužníknebojeho věřitel. Jde-li ohrozicí úpadek, můžeinsolvenční
návrh podat jen dlužník.

I

přes urěitá opatření, kteľá mají zabránit neopodstatněným

a

nepodloženým návrhům na zahźĘení

insolvenčního Íízeni, nelze vylouěit, že takové návrhy budou podány. InsolvenčníÍízeníje zahátjeno soudní
vyhláškou, a to nejpozději do 2 hodin od doruěení insolvenčního návrhu soudu. od okamžiku zveřejnění
vyhlášĘ aż do rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu (pokud soud nerozhodnejinak)je dlužníkpovinen
zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, kteý do ní můženéúeźet,pokud by mělo jít o
podstatné změny ve skladbě, vyuźitínebo určenítohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.
Dle Insolvenčníhozátkona rozhodne soud o insolveněním návrhu podaném třetími osobami bezodkladně;
přesnější lhůtu pľo rozhodnutí zákon nestanoví.

I přesto, źe omezení ýkajícíse nakládání s majetkovou podstatou se neýká, mimo jiné, úkonůnutných k
provozování podniku v ľámci obvyklého hospodaření nebo k odvrácení hrozicí škody, nelze vyloučit, że
pokud bude neopodstatněný návľh na zahájení insolvenčníhořízeni podán na spoleěnost Rustonka, bude
omezena po neurěitou dobu v dispozici se svým majetkem, což by se mohlo negativně projevit na
hospodářské a finanění situaci Skupiny.
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Rizĺkovéfaktory vztahujícíse k CeľtĺÍilĺĺĺtům
NížeEmitent uvádí podstatné rizikové faktory za úěelem posouzení rizik spojených s Certifikáý:
obecnd rizika spojend s Certffiktíty
Potenciální investor do Ceľtifikátů si musí sám podle sých poměrů urěit vhodnost investice do Certifikátu.
Každý investor by měl především:

(Đ
(ii)
(iiĐ
(iv)

mít dostatečnéznalosti a zkušenosti k účelnémuocenění Ceľtifikátů, ýhod arizik investice do
Cenifikátů, a ohodnotit informace obsaženév tomto Prospektu, jeho případných dodatcích (ať už jsou
t5rto informace uvedeny ve výše uvedených dokumentech přímo nebo odkazem);
mít znalosti o přiměřených analytických nástrojích k ocenění investic do Certifikátů a mít k nim
přístup a bý schopen posoudit dopad investic do Certifikátů na svou finanění situaci ďnebo na své
celkové investičníportfolio, ato vźdy v kontextu své konkrétnífinanění situace;
mít dostatečnéfinančníprostředĘ a likviditu k tomu, aby byl připraven nést všechnarizika spojená
investicemi do Ceľtifikátů věetně možného kolísáníhodnoý Ceľtifikátů;

s

úplně rozumět podmínkám Ceľtifikátů (především Emisním podmínkám a tomuto Prospektu) a být
seznámen s chováním ěi vývojem jakéhokoliv příslušnéhoukazatele nebo finančníhotrhu;

(v) bý schopen

ocenit (buď sám nebo s pomocí finaněního poľadce) možnéscénáře dalšíhovývoje
ekonomiĘ, úrokových sazeb nebo jiných faktoru, které mohou mít vliv na jeho investici a na jeho
schopnost nést možná ńzika.

Riziko úrokové
Vlastník Certifikátu, u něhož je ýnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou Certifikátu a jeho nižší
emisní cenou určenou Emisním kuľsem, je vystaven riziku poklesu ceny takového Certifikátu v důsledku
růstu tržníchúrokov'ých sazeb. Zatímcoje nominální ýnos po dobu existence Certifikátů Íixován, aktuální
tržníúroková sazba na finančnímtrhu se zpravidla denně mění' Se změnou tržníúrokovésazby se také mění
cena Ceľtifikátu, ale v opaěném směru. Pokud se tedy tržníúľoková sazba zýši, cena Certifikátu zpravidla
klesne na úroveň' kdy je jeho ýnos přibližně roven tržníúrokovésazbě. Pokud se tržníúroková sazba
naopak sníží,cena Ceľtifikátu se zpravidla nýśina úroveň, kdy je jeho qýnos přibliŽně roven tržníúrokové
sazbě. Tato skutečnost můžemít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do Ceľtifikátů.
Cerffikót nevypllźcípravidelný výnos
Investor do Certifikátu nebude v průběhu jejich existence dostávat pravidelný qýnos. Výnos pro investora tak
bude spočívatv rozdí|u mezi nominální hodnotou uvedenou na Certifikátu, případně diskontovanou
hodnotou v případě předěasné splatnosti, a cenou' za kterou investor Ceniťrkát v době emise skutečně
nakoupil. Jelikož u Certifikátů neexistují pravidelné kupónové platby, investor nese zýšenériziko

spočívajícív absenci pravidelných qýnosů.

S ohledem na nejasnost znéni Zźtkona o dluhopisech, kdy není ďejmé, zda za|<nihované cenné papíry, u
kteých nebude vyplácena jmenovitá hodnota při jejich předčasné splatnosti, ale diskontovaná hodnota

jmenovité hodnoĘ, jsou dluhopisy ve smyslu uvedeného zákona, budou navíc Ceľtifikáty pro vyloučení
pochybnost í vy dány qýslovně j ako nepoj menované zaknihované cenné papíry'
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Rizi k o li kv i dity C ertiJi k ót fł

Emitent pożádal o přijetí certifikátů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Bez ohledu na přijetí
Certifikátů na regulovaný trh nemůžeexistovat jistota, že se vyťvoří dostatečně likvidní sekundáľní trh s
Certifikáty, nebo pokud se vytvoří, žetakoý sekundární hh bude trvat. Skuteěnost, že mohou bý CertifikáĘ
přtjaty na Regulovaný trh BCPP, nemusí nutně vést k vyššílikviditě takov''ých Certifikátů než Certifikátů,
které by na regulovaný tľh nebyly přÜał. Pokud by Certifikáý nebyly přijaty k obchodováni na
regulovaném trhu, můžeb>Ą obtížnéocenit takové Certifikáty, což műže mít negativní dopad na jejich
likviditu. Na případnémnelikvidním trhu nemusí bý investor schopen prodat Certifikáty za adekvźúnitržní

cenu.

Riziko měnové
Pokud Vlastník Certifikátu sleduje ýnos investice do Ceľtifikátu (referenění měna) v jiné měně, než je česká
koruna, je vystaven riziku změn směnných kurzů, které mohou ovlivnit koneěný ýnos investice do
Certifikátu. Změna směnného kurzu této referenčníměny vůčiěeské koruně vyristí v příslušnou změnu
hodnoty jistiny Ceľtifikátu denominovaného v této referenčníměně. Pokud se tedy výchozi směnný kurz cizi
měny zýší,hodnota ěeské koruny klesne, č,imžcena Certifikátu denominovaného v českých korunách
vyjádřená v cizí měně klesne.

Riziko inflace
Na případné ýnosy z investice do Ceľtifikátu můžemít vliv inflace. [nflace snižuje hodnotu měny a tím
negativně ovlivňuje případný reźúnýrnýnos z investice.

Riziko poplatkfi
Celková návratnost investic do Ceľtifikátů můžebý ovlivněna

ýšípoplatků účtovanýchzprostředkovatelem

koupě nebo prodeje Certifikátů, osobou vedoucí evidenci Certifikátů, osobou provádějící vypořádání
obchodu s Certifikáty nebo jinou osobou. Taková osoba si můžeúětovat poplatĘ za zřizeni a vedení
investiěního űětll, za obstarání převodu Certifikátů, služby spojené s úschovou Ceľtiťrkátu, resp. jejich
evidencí' apod. Emitent doporuěuje budoucím investorům, aby se seznámili s podklady, na jejichž zák|adě
budou úětovány poplatĘ v souvislosti s Certifikáty. Účtované poplatĘ maji negativní vliv na hodnotu
investice do Ceľtiťrkátů.

Riziko zdanění
Potenciální kupujícíěi prodávající Certifikátů by si měli bý vědomi, že mohou bý povinni zap|atit dané
nebo jiné povinné platby či poplatĘ v souladu s právem a zvyklostmi státu, ve kterém docházi k převodu
Ceľtifikátů' nebo jiného v dané situaci relevantního stĺĺtu'V někteých státech nemusí bý k dispoziciżádná
oficiální stanoviska daňoqých úřadůnebo soudní rozhodnutí k finaněním nástrojům jako jsou Ceľtifikáty.
Potenciální investoři by se neměli při získání,prodeji ěi splacení Certifikátů spoléhat na stľuěné a obecné
shrnutí daňových otázek obsaženév tomto Prospektu, ale měli by se poradit ohledně jejich individuálního
zdanění s daňoými poradci. Potenciální investoři do Ceľtifikátu by si měli bý vědomi toho, že případné
změny daňových přepisů mohou způsobit, že v'ýsledný ýnos Certifikátů bude nižší,než původně
předpokládali ďnebo Že investorovi můžebý při prodeji nebo splatnosti Certifikátů vyplacena nižšíčástka'
než původně předpokládal.

Vlastník Certifikátů přebíľá zodpovědnost za veškeré daňové povinnosti, které mohou vyplývat z jakékoli
platby v souvislosti s Certifikáý bez ohledu na jurisdikci, vládní či regulaění orgán, státní útvar, místní
daňové požadavky či poplatĘ. Emitent nebude VlastníkůmCertifrkátů kompenzovat daně' poplatĘ ani jiné
náklady' které VlastníkůmCertifikátů vzniknou v souvislosti s peněžnímitoĘ z Certiťlkáttl.
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Riziko nezajištěných a nepojištěných CertiJikótů
Ceľtifikáty představují obecné přímépohledávĘ vlastníkůCertiťrkátů za Emitentem, na které se nevztahuje
žádné pojištění, ruěení třetí osoby nebo právo na plnění zjakéhokoliv garaněního ěi obdobného fondu nebo
zařizení' V případě, že Emitent nesplní své dluhy z Ceľtifikátu, nemá vlastník Certifikátu nrírok na żádná
plnění z pojištění' ruěení nebo jiného obdobného zajištění či práva vůěi žádnétřetí osobě, fondu nebo jinému
zaŤizení. Schopnost Vlastníků Certifikátů vymoci plnění po Emitentovi také műźe bý negativně ovlivněno

v případě seniorního financování posĘrtnutého přímo spoleěnosti Rustonka (příp. dalšímdceřiným
společnostem Emitenta), kdyź rea|izace zajištěnítakového financování povede ke ztrźiéklíčoýchaktiv
společnosti Rustonka (příp. dalšíchdceřiných společnostíEmitenta) nebo samotného Podílu.

Rizíko próvní
Česképrálvnipředpisy výslovně neupľavujícenné papĘ odpovídajícíCertifikátům. Náležitosti Certifikátů a
prźua a povinnosti Emitenta a vlastníků Ceľtifikátu vyplývají z emisních podmínek, jejichž znění je obsažené
v tomto Prospektu. Zaűěelem vylouěení jaĘchkoliv pochybností Emitent uvádí, že Ceľtifikáý nejsou
dluhopisy ve smyslu Zákona o dluhopisech.
Změny v právních předpisech, které jsou relevantní pro CertiťrkáĘ a prźxa a povinnosti z nich plynoucí
včetně postavení vlastníků Certifikátu, mohou negativně dopadnout na prtxa vlastníků Certifikátů. Emitent
nemůžeposĘrtnout žádnou záruku ohledně důsledkůjakéhokoliv soudního rozhodnutí nebo změny českého
či jiného relevantního práva nebo způsobu ýkladu a aplikace právních předpisů orgány veřejné moci na
hodnotu Certifikátů po datu vydání Prospektu'
Riziko zltkonnosti

ko upě

CertiJiklűtů

Potenciální investoři do Ceľtiťrkátů by si měli bý vědomi, že koupě Ceľtifikátu můžebý předmětem
zákonných omezení ovlivňujících platnost jejich nabytí. Ani Emitent ani Hlavní manažer nemá ani nepřebírá
odpovědnost za zźtkonnost nabýí Certifikátů potenciálním kupujícímCertifikátů, ať již podle právního řádu
jeho za|ožení nębo právního řádu, kde je činný (pokud se liší).Potenciální kupující se nemůžespoléhat na
Emitenta nebo na Hlavního manažera v souvislosti se sv'ým rozhodováním ohledně zákonnosti nabytí
Certifikátu'

Riziko nesplacení

Zauréiých okolností můžedojít k tomu, Že Emitent nebude schopen splatit jmenovitou nebo diskontovanou
hodnotu Ceľtifikátu a hodnota pro VlastníĘ Ceľtifikátů při odkupu műże bý niżšinež' výše jejich původní
investice, za uľčĘchokolností můžebý hodnota i nula. Schopnost Emitenta splatit jmenovitou nebo
diskontovanou hodnotu Certifikátů zźnisíjak na hodnotě společnosti Rustonka, příp. dalších dceřiných
společností Emitenta a jejich schopnosti generovat volné peněžní toĘ, tak i na schopnosti externích dlužníků
dostát sým dluhům vůčiSkupině.
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Riziko předěasného splacení CeĺiJikótů

K

předčasné splatnosti Certifikátu můžepodle Emisních podmínek dojít (i) v důsledku rozhodnutí Emitenta
(kteý tak můžeučinit každých 6 (šest) měsícůod Data emise, nejdříve však po uplynutí 30 (třiceti) měsíců
od Data Emise, ato vtdy nejméně 30 (třicet) dnů, avšak nejdříve 90 (devadesát) dnů před tímto dnem), (ii) v
důsledku rozhodnutí Schůze (v případě prodlení s peněžiým plněním, porušení zvláštních povinností
Emitenta, neplnění ostatních dluhů Emitenta (tzv. Cross-Default), přeměny Emitenta nebo platební
neschopnosti, likvidace, insolvence, apod. Emitenta)' (iii) v důsledku rozhodnutí konkrétníhoVlastníka
Ceľtifikátu, pokud nesouhlasí s rozhodnutím Schůze o záieźitosti ad (ii), (iv) v důsledku Prodeje aktiv s
výjimkou a) Prodeje aktiv v rámci Skupiny, nebo mezi členem Skupiny a tím, kdo je ovládán stejnou osobou
jako Emitent; nebo b) v případě, Že výše plnění získaného Emitentem z Prodeje aktiv nebo bezprostředně
souvisejícíchProdejů aktiv po odeětení všech účelněvynaložených nrákladů aahtazeni všech souvisejících
daňoých povinností je nižšínež 100.000.000 Kě (přiěemž m:ůLźejít i pouze o částeěnou předěasnou
splatnost). Bude-li Certifikát celý nebo částeěně předčasně splacen, nebude Vlastníkovi Certif,lkátu
vyplacena celá jmenovitá hodnota Ceľtiťrkátu, a přichźr'i tak o v,.ŕnos z Certiťlkátu za období od data, ke
kterému se Certifikát nebo jeho ěást stal předčasně splatným' do dne konečnésplatnosti Ceľtifikátu.
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oDPovĚDNE osoBY
osoby odpovědně za rrĺdajc uveđenév Prospektu
spnĺvné vyhoĺor'nní tohoto Prospektu a za ůdąje v něĺn uvedené je Emilent' tj.
PLC, zaloŽená a ľí!ĺcise k5perstcjm prđrrcm,se sídlem nľľopoleos sg_oi"
st floor, Flat/oÍfice l0?' P.c.
registnl
vedeném Minislerstvem energetiky, obchodu
čnostía
oficiĺilnĺhozapisovatele a spnívce Nikósie"
ajÍ nĺże
uveđenéosoby.

ProblášenÍ moby odpovědné zĺ űđejcuvedenév Prmpektu
Emitent prohlašują že při r'ynaloŽení veškeľÉpřiměřené peče jsou podle jeho nejlepšĺhovědomí ridaje

űvedené v Prospe$u v souladu se s*otečností a Žá v něm nebyIy zamtceny zeđncskutěĺnosri, kteľéby

-4ěnitjehovýznam.
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oBEcNÉ INFoRMACE o EMISI
Emitent pověřil na základé smlouvy o zabezpeéení vydání emise certifikáti zę dne 18. 8.2016 spoleěnost
J&T IB and Capital Markets, a.s', IČo: 247 66259, se sídlem Pobřežní 2g7/I4, Praha 8, PSČ l80 00,
činnostíspojenou s přípravou a zajištěním vydání Ceľtifikátů (,,Aľanžéľ").Emitent dále na zák|adě smlouvy
o zajištění umístěnícertifikátu ze dne Ż5. 8.2016 pověřil spoleěnost J & T BANKA a.s., IČo: 47Il5378, se
sídlem Pobřežní 297ll4, PSČ 186 00 Praha 8 (,,J&T Banka") jako hlavního manažera nabídĘ Certifikátu
(,,Hlavní manażer") ěinností spojenou se zabezpeč,ením umístěníCertifikátu. Kľomě toho Emitent téžpověřil
spoleěnost J&T Banka činnostmi kotaěního agenta v souvislosti s přijetím Ceľtifikátů na Regulovaný trh
BCPP.
Emitent se rozhodl vydat Certiťtkźúyvpředpokládané celkové jmenovité hodnotě do 1.395.000.000 Kč.
Rozhodnutím Emitenta lze celkovou jmenovitou hodnotu Emise, která bude nabízena formou veřejné
nabídĘ, naýšit, maximálně o 50 %o. Emitent uveřejnil tento Prospekt pro účely(i) veřejné nabídĘ
Certifikátů ve smyslu $ 34 ZPKT' a (ii) přijetí Certifikátů k obchodovźninaRegulovaném tľhu BCPP.

Emitent pož:ádal o přijetí certifikátů k obchodovátní na Regulovaném trhu BCPP a předpokládá, te
Cetifikáty bude zahájeno obchodování dne 13 ' 9.2016 nebo po tomto datu.

s

K Datu emise ěiní v souladu se sazebníkem burzovních poplatků náklady Emitenta spojené s přijetím
Ceľtifikátů k obchodováni na Regulovaném trhu BCPP 50.000 Kě. Pokud se potenciální zź$emce rozhodne
nabý Certifikáty na Regulovaném trhu BCPP, budou mu úětovány poplatĘ dle sazebníku příslušnéhočlena
burzy a v závislosti na velikosti poĘnu.

omezení ýkajícíse šířenípľospektu a pľodeje Ceľtifilĺátů
Tento Prospekt byl schválen Českou národní bankou podle právních předpisů ČeskéľepubliĘ, a to za
účelemveřejné nabídky Certifikátu a jejich přijetí k obchodovźtní na regulovaném trhu BCPP' Rozšiřování
tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Ceľtifikátů jsou v někteých zemích omezeny zákonem.
Emitent nepožádal o luzľrźtníěi schválení tohoto Prospektu vjiném státě a Ceľtifikáty nejsou přijaý k

obchodování, registrovány, povoleny ani schváleny jalcýmkoli správním ěi jiným orgánem jakékoli
jurisdikce a obdobně nebude bez dalšího umožněna ani jejich nabídka s ýjimkou nabídĘ na űzemí České
republiĘ a dál'e s v''-ýjimkou případů, kdy taková nabídka splňuje všechny podmínky stanovené pro takovou
nabídku ďnebo osobu takovou nabídku provádějící příslušnými právními předpisy státu, ve kterém je taková
nabídka ěiněna.

Emitent zejména upozoľňuje potenciální nabyvatele Certifikátů, Že Ceľtifikáty nejsou

a

nebudou

registrovány podle zákona o cenných papírech Spojených státu americĘch z ľoku 1933 (,,Securities Act of
1933*) v platném zněni (,Zákon o cenných papíľech UsA'') ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným
ľegulačnímorgánem jakéhokoli súátu Spojených süítůamericĘch, a v důsledku toho nesmějí bý nabízeny,
pľodánány nebo předávány na tuemí Spojených stĺátůamericĘch nebo osobám, které jsou residený
Spojených států amerických (tak, jak jsou t5rto pojmy definovány v Nařízení S (,,R.egulation S - Rules
Goveľning offers and Sales Made outside the United States łv'ithout Registration Under the Securities Act of
1933*) vydaném k provedení Zákona o cenných papíľechUSA), jinak než na zá'kladě vyjimky z registraění
povinnosti podle Zäkona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, kteý nepodléhá registrační
povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA.
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osoby, kteým se dostane tento Prospekt do rukou' jsou povinny se seznámit se všemi omezeními, jež se na
ně mohou vztahovat, a taková omezení dodržovat. Tento Pľospekt sám o sobě nepředstavuje nabídku k
prodeji ani ýzvu k podávání nabídek ke koupi Ceľtifrkátů v rámci jakéhokoliv právního řádu. Emitent a
Hlavní manažer nabádají nabyvatele certifikátů, aby dodržovali ustanovení všech příslušných právních
předpisů v každémstátě (včetně ČeskérepubliĘ), kde budou nakupovat, nabízet, pródávat nebo předávat
Ceľtifikáý nebo kde budou distľibuovat, zpřístupňovat či jinak dávat do oběhu Pľospekt nebo jiný nabídkoý
ěi pľopagaění materiál ěi informace s Certifikáty související, a to ve všech případech na vlastní náklady abez
ohledu nato, zda Prospekt nebo jiný nabídkoý či propagačnímateriál či informace s Certifikáty související
budou zachyceny ve vytištěné podobě nebo v elektronické ěi jiné nehmotné podobě. IJ každéosoby, která
nabývá Certifikáty' se bude mit za to' že prohlásila a souhlasí s tím, že (i) tato osoba je srozuměna se všemi
příslušnými omezeními ýkajícímise nabídky a prodeje Ceľtifikátu, která se na ni a příslušný způsob nabídky
či prodeje vztahují, že (ii) tato osoba dále nenabídne k prodeji a dále nepľodá Ceľtifikáty, aniž by byla
dodržena všechna příslušná omezení, která se na takovou osobu a příslušný způsob nabídky a prodeje
vztahují a že (iii) předtím, než' by Certifikáty měla dále nabídnout nebo dále prodat, tato osoba bude
potenciální kupující informovat o tom, že dalšínabídĘ nebo prodej Certifikátů mohou podléhat v ruzných
státech zátkoĺným omezením, kteráje nutno dodržovat'

Přijetí k obchodování a náklady na přijetí k obchodování
Emitent poźádal o přijetí Ceľtifikátů k obchodovźtni na Regulovaném trhu BCPP. Náklady Emitenta spojené
s přijetím Certifikátu k obchodováni na Regulovaném trhu BCPP budou ěinit v souladu se sazebníkem
burzovních poplatků 50'000 Kě.

Hlavní manater je oprávněn provádět stabilizaci Certifikátu a můžepodle své úvahy vynalożit úsilík
uskuteěnění kroků' které bude považovat za nezbytné a rozumné ke stabilizaci nebo udľženítakové tržní
ceny Certifikátů, která by jinak nemusela převládat. Hlavní manažer můžetuto stabilizaci kdykoliv ukončit.

RUSTONKA

O

/ 21

ogecľÉlNFoRMAcE o EMlsl
37

/227

PROSPEKT

PodmínĘ nabídĘ CeľtiÍilĺĺítů
Podmínky, stalistické íldaje o nabídce, očekóvaný harmonogram

a

podmínky žtźdostio nabídku

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota Certiťrkátů je 1'395.000.000 Kě, přiěemž Emitent může
ľozhodnout o nav'ýšení celkové jmenovité hodnoty ceľtifikátů až o 50 %o, a to za podmínek upravených
v ě|źtnku Ż.2 (Předpoklódaná celkovó jmenovitó hodnota emise Certifikĺźtůa Lhůta pro upisovóní
C ertifi kótti) kapitoly,Znění e misníc h p odmíneV' tohoto Prospektu.

činnosti spojené s vydáním a umístěním Ceľtifikátů bude jako hlavní manażęr emise (,,Hlavní manažeľ")
zaj1šťovat J & T BANKA, a.s', spoleěnost za|ožená a existujícípodle pľáva ČeskéľepubliĘ, IČo: łzt ts
378, se sídlem Praha 8, Pobřežní297ll4, PsČ 18ó00, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném MěstsĘm
soudem v Praze pod spisovou znaěkou B 1731 (,,J&T Banka"), a to na zák|adé smlouvy o zajištěníumístění
Certifikátů (Agreement on Plącement of Certificates) ze dne 25. 8. 2016. Hlavní manaźer ani žádná jiná
osoba však v souvislosti s Emisí nepřevzala vůěi Emitęntovižádný závazekCertifikáty upsat.

Cetifikáty budou veřejně nabizeny k úpisu a koupi prostřednictvím Hlavního manaźera po dobu Lhůty pro
upisování certif,rkátů, jak je vymezena v v ělánku 2'Ż (Předpoklódand celkovó jmenovitó hodnotą emise
Ceľtifikĺźtůa Lhůta pro upisovóní Certifikótů) kapitoly ,,Znění emisních podmínelć' tohoto Prospektu.
Certifikáty budou veřejně nabízeny v Českérepublice investorům, jejichž okruh není nijak omezen.
V zahraniěí mohou bý Certifikźtý nabizeny vybraným kvalifikovaným investorum (a případně téždalším
investorům za podmínek, které v dané zemi nezakládají povinnost nabízejícíhovypracovat a uveřejnit
prospekt), ato vźdy v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v kaźdézemi, ve které budou
Certifikáý nabízeny.
Investoři budou osloveni zejména za po:užiti prostředků komunikace na dálku' Podmínkou nabýí Certifikátu
prostřednictvím Hlavního manaźera je uzavŕení smlouvy o poskytování investičních služeb mezi investoľem
a Hlavním manažeľemavydátní pokynu k obstarání nákupu Certifikátů podle této smlouvy. Hlavní manażer
je oprávněn objem Certifikátů uvedený v pokynech investorů dle svého ýhradního uváżeníkrátit' V případě
krácení objemu pokynu vľátí Hlavní manažer dotěeným investorum případný přeplatek zpětbez zbytečného
prodlení za podmínek smluvně sjednaných ve smlouvě o investičních službách' Koneěná jmenovitá hodnota
Certifikátů přidělená jednotlivému investorovi bude uvedena v potvrzení o vypořádání daného obchodu'
které Hlavní manażer doručíinvestorovi bez zbyteěného odkladu po provedení pokynu. Před doručením
tohoto pofurzeni nemůžeinvestoľ s upisovanými Certifikáý obchodovat.

Minimální ěástka, za kterou bude jednotlivý investor oprávněn upsat Certifikáty, nebyla stanovena.
Maximální ěástka' za kterou bude jednotliý investor opľávněn upsat Cenifikáty, bude omezena
předpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Emise.

Celková ěástka, kterou je upisovatel povinen uhľadit, se stanoví jako součet Emisních kurzu (určených podle
pravidel článku 2'l(Datum emise, Emisní kurz) kapitoly ,,Znění emisních podmínelć' tohoto Prospektu)'
Upisovatelé jsou povinni uhradit tuto částku bezhotovostně na bankovní úěet Hlavního manaźęra ve lhůtách
dle poĘnu Hlavního manažera, nejpozději do data provedení poĘnu.
Investoři mají povinnost nechat si zřídit (pokud již tento zřizený nemají) majetkoqý úěet v centrální evidenci
zaknihovaných cenných papíru vedené spoleěností Centrální depozitźř cenných papíru, a.s., Ičo: 250 81
489, se sídlem Praha 1' Rybná 14, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MěstsĘm soudem v Praze pod
spisovou mačkou B 4308 (,,Centľální depozitář"), nebo majetkoý účetv evidenci navazujíci na centrální
evidenci, případně jiný úěet, kteý jim umožní držet Ceľtifikáý prostřednictvím příslušnéhoúěastníkav
Centrálním depozitáři.
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Vypořádání úpisu Certifikátů bude probíhat metodou delivery-versus-payment prostřednictvím Centľálního
depozitáŕe, respektive osob vedoucích evidenci navazující na centrální evidenci, obvyklým způsobem v
souladu s pravidly a provozními postupy Centrálního depozitĺáře. Cenné paplÍy lze vypoŤádat v Centrálním
depozitáři pouze prostřednictvím účastníkaCentrálního depozitĺĺře.

Za űéelem úspěšnéhovypořádání Certifikátů musí upisovatelé Certifikátu postupovat v souladu s poĘny
Hlavního manaźera nebo jeho zástupců. Zejména, pokud není upisovatel Certifikátu sám účastníkem
Centľálního depozitáÍe, musí si stanovit jako svého zástupce obchodníka s cennými papiry, kteý bude
účastníkemCentrálního depozitáňe, a musí mu dát pokyny k realizaci všech opatření nezbytných pro
pľimární vypořádání Certifikátu' Nelze zaruěit, že CertiťtkźtĘbudou nabyvateli řádně dodány, pokud
nabyvatel či jeho obchodník s cennými papiry, kteľ'ý ho zastupuje, nevyhoví všem postupům a nesplní

všechny příslušnépokyny za űěelem vypořádání Certifi kátů.

KonečnévýsledĘ veřejné nabídky obsahující rovněž celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných
Certifikátů tvořících Emisi budou zveřejněny na internetoých stránkách Emitenta www'gramexo'com' v
ěásti oznaěené jako ,,Pro investory" oddíl ,,Dokumený ke stažení"a na weboých stránkách Hlavního
manažera, wwwjtbank.cz, v sekci Emise cenných papíru, a to bezprostředně po jejím ukoněení.
Stanovení ceny

Emisní kurz Certifikátu bude uľčentak, aby odpovídal diskontované hodnotě Certifikátu k okamžiku jeho
úpisu daným investorem. Při veřejné nabídce ěiněné Emitentem prostřednictvím Hlavního manažera bude
Emisní kurz pravidelně uveřejňován na weboých stránkách Hlavního manażera v sekci ''Informační
povinnosti - emise cenných papírů''.
Investor, kteý upíše ěi koupí Celtifikáty hĺadípoplatĘ spojené s nabýím Ceľtifikátů dle aktuálního
sazebníku Hlavního manažera k datu obchodu' k Datu emise t5rto náklady ěiní 0,I5%o z objemu transakce'
minimálně 2.000 Kč. Aktuální sazebník Hlavního manažera je uveřejněn na wwwjtbank'cz, v ěásti Důležité
informace' pododkaz Sazebník poplatků.

Zójemfyzických

a

próvnických osob zíłčastněnýchna Emisi

Emitent si není vědom žtńnýchzájmű, kteľéby byly pľo Emisi ýmamné, včetně zź|mű konfliktních.

Podle vědomí Emitenta nęmá żádná zĘzicĘch ani právnických osob zúčastněných v nabídce Certifikátu,
kromě Hlavního manaŽera, kteý Certifikáý umíst'uje bez záxazku kjejich upsání (''best efforts''), na
nabídce Certifikátů zźtjem, kteý by byl pro takovouto nabídku podstatný.

Hlavní manażer vykonává téžstandardní ěinnosti administrátora
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Souhlas Emitenta s veřejnou nabídkou CertiÍilĺ:ítůpľostřednictvím Hlavního manažeľa
Emitent poskýnul souhlas s použitímtohoto Prospektu, přiěemž Emitent přijímá odpovědnost za obsah
Prospektu rovněž ve vztahu k pozdějšímu dalšímu prodeji nebo konečnému umístění Certifikátů pouze
pľostřednictvím Hlavního manažera, tj. spoleěnosti J & T BANKA, a.s., společnosti založené a existující
podle práva ČeskéľepubliĘ, ĺco: ąll tś3l8, se sídlem Praha 8, PobÍežní297/14, PsČ 18600, ,ap"uié ,
obchodním rejstříku vedeném MěstsĘm soudem v Praze pod spisovou znaěkou B 1731. Tento souhlas by
udělen na dobu od 13. 9.Ż016 do 31. 8.Ż017. Vtomto období můžeHlavnímanažerjakožto finanční
zprostředkovatel pľovéstpozdějšídalšíprodej nebo konečnéumístění Certiťrkátu.

Hlavní manažer můžetento Prospekt použítpro pozdějšídalšíprodej nebo konečnéumístěníCertifikátů
v českérepublice. Emitent neudělil źádnédalšípodmínky pro poużitĺPiospektu.
Jakékoliv nové údaje o spoleěnosti J & T BANKA, a's., jako o finaněním zprostředkovateli Emise, budou
uveřejněné na inteľnetoých stránkách Emitenta a Hlavního manažera.

V

případě předložení nabídĘ Íinančnímzpľostředkovatelem posĘtne finančnízpľostředkovatel
investoľům údaje o podmínlcĺchnabídĘ v době jejího předložení.

odhad celkoých nákladů Emise, odhad čistéhovýtěžku Emise

a jeho

použití

Podle odhadu Emitenta budou celkové náklady Emise přibližně 20 mil. Kč a čisfý výtěžek přibližně 1.06 mld
Kě.

Čisĺyv1ĺtezek Emise bude po zaplacení všech odměn' nákladů a ýdajů v souvislosti s Emisí v celé ěásti
použit na financování podnikatelské ěinnosti spoleěnosti Rustonka (případně dalšíchdceřiných spoleěností
Emitenta)' přičemžEmitent poskýne společnosti Rustonka (případně dalšímdceřiným společnostem) tyto
prostředĘ ve formě zźryűjěĘ, která je použije na ěásteěné reťtnancování bankovních úvěrůspolečnosti
Rustonka, které spoleěnost ěerpala za úěelem (i) akvizice pozemků' na kteých j iž, zahź$ila realizaci projektů,
a (ii) financování projektových nákladů. Za předpokladu, źe investoři upíšou a uhradí celý předpokládaný
objem Emise jednorázoým úpisem k Datu emise, přičemž celý takto ziskaný ěisý výtěžek Emise Emitent
posĘrtne spoleěnosti Rustonka formou financování' bude celkové exteľnízaď|lženi spoleěnosti Rustonka (tj.
vyjma zápůjčekposĘtnuých Emitentem) k Datu emise dosahovat řádově 85 aŹ95 mil' Kč'
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ZNENI EIUISI\ĺICH PODMII\-EK
Tato kapitola ,,Znění emisních podmĺnelť' tohoto Prospektu obsahuje popis Ceľtifikátů vydávaných

Emitentem v rozsahu znění emisních podmínek (',Emisní podmínĘ").

Týo Emisní podmínĘ byly

schváleny ľozhodnutím ředitelů Emitenta ze dne 15. 8. 2016.

Změny těchto Emisních podmínek se přiměřeně řídíúpravou změn emisních podmínek dluhopisů v zákoně
ě' 190/Ż004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (,,Zátkon o dluhopisech")'

1.

oBEcNÁ CHARAKTERISTIKA CERTIFIKÁTŮ

1.1

Emitent

je spoleěnost GRAMEXO PLC, založená a Íidicíse Ęperským právem, se sídlem Akľopoleos
59-6l, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flaťoffice I02,P.C.2012 Nikósie, Kyperská republika, zapsanźl

Emitentem

v registru vedeném Ministerstvem energetiky, obchodu' prumyslu a turistického ruchu, oddělení zápisů

spoleěností
("Emitent").

l.2

a

oficiálního zapisovatele

a

správce Nikósie, registrační ěíslo spoleěnosti:

HE

199326

x'oľma, podoba, jmenovitá hodnota, dľuh

CeľtifikáĘ jsou vydĺány Emitentem jako nepojmenované zaknihované cenné papíry ve formě na doručitele, v
předpokládaném celkovém poětu 46.500 (ěýřicet šest tisíc pět set) kusů, každý o jmenovité hodnotě 30.000
Kě (,,CertifikáĘ"). Cetifikáty nejsou úročenéajejich ýnos je ýnos daný rozdílem mezi Emisním kurzem
a (vyšší)jmenovitou hodnotou (diskontovanou hodnotou při předčasné splatnosti), jak je upraveno v ělánku
2.l těchto Emisních podmínek (Datum emise, Emisní kurz, Diskontní sazba, Diskontovanó hodnota). S
Certifikáty nejsou spojena źádná předkupní ani ýměnnáprźtva' Název emise je: RUSToNKA 0,00 / 2l.

rsrN c20003514861

1.3

Vlastníci ceľtĺfilĺĺtů

Vlastĺríkem Certifikátu (,,Vlastník ceľtiÍilaĺtu")je osoba, na jejímžúětu majitele je Certifikát evidován v
centrální evidenci cenných papíru vedené Centrálním depozitářem zaknihovaných cenných papíru, a.s.' Ičo:
250 81 489, společnost se sídlem Praha l, Rybná 14, PSČ 110 05, Česká republika, zapsanáv obchodním
rejstříku vedeném MěstsĘm soudem v Praze pod spisovou značkou B 4308 (,,Centľální depozitář"),
popřípadě v jakékoli na ni navazujícíevidenci cenných papírůvedené příslušnou k tomu oprávněnou či
pověřenou osobou v souladu s právními předpisy ČeskérepubliĘ (veškerétakové evidence, jakož i případná
jiná zétkonem stanovená evidence vlastníků zaknihovaných cenných papíru v Českérepublice' která by tyto
evidence nahľadila, spoleěně dále jen ,,Centľální evidence").
Jestliže zátkon nebo rozhodnutí soudu doručenéAdministľátorovi na adresu Určenéprovozovny (ak jsou Ęrto
pojmy definovány v ělanku 7 (osoby podílejícíse na zabezpečenívydóní Certifilaźtů,splacení Certifikótů a
navyplacení ýnosů Certifikatů) těchto Emisních podmínek) nestanoví jinak, budou Emitent a Administrátor
pokládat každéhoVlastníka Certifikátu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu
platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. osoby, kteľébudou vlastníĘ Certifikátu a které nebudou z
jaĘchkoli důvodůzapsány v Centrální evidenci' jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k
Ceľtifikátům neprodleně informovat Administrátora, a to prostřednictvím oznátmeni doručeného do Urěené
provozovny.

l.4

Převoditelnost Certifilĺĺĺtů
a jejich převody
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Převoditelnost Certifikátů není nijak omezena, avšak pokud to nebude odporovat platným právním
předpisům, mohou bý v souladu s ělánkem 6'3(a) (Jmenovitó hodnota) těchto Emisních podmínek převody
Certifikátů pozastaveny poěínaje dnem bezprostředně následujícím po Rozhodném dni pro splacení
jmenovité hodnoý (ak je tento pojem definován v ělánku 6.3(a) (Jmenovitó hodnota) těchto Emisních
podmínek). K převodu Certifikátů dochází zápisem tohoto převodu na úětu vlastníka v Centrálním depozitĺáři
v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Centrálního depozitiĺře. V případě Ceľtifikátu
evidovaných v Centrálním depozitĺířina účtuztkazníka dochází k převodu takových Ceľtifikátu zápisem
převodu na úětu zákazníka v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Centrálního depozitáře s tím,
že majitel űětu zákazníka je povinen neprodleně zapsat takoý převod na účetvlastníka' a to k okamžiku
zápisu na úěet zźtkaznika'

1.5

oddělení pľáva na ýnos

oddělení prttvanauýnos Ceľtifikátů od Certifikátu se vyluěuje.

1.6

Povinnostsplatitjmenovitou (Diskontovanou) hodnotu

Emitent se zavazuje, že splatí jmenovitou hodnotu Cetifikátu, případně Diskontovanou hodnotu (ak je tento
pojem definován v článku Ż.l (Datum emise, Emisní kurz, Diskontní sazbą, Diskontovanó hodnota) těchto
Emisních podmínek) v souladu s těmito Emisními podmínkami.

1.7

Ohodnocenífinančnízpůsobilosti(ľating)

ohodnocení finanění způsobilosti (rating) Emitenta nebylo provedeno. Samostatné finančníhodnocení emise
Ceľtifikátů nebylo provedeno. Emitent ani emise Certifikátů nemají samostatný ľating.

2.

DATUM EMISE' EMISNÍ KURZ' oBJEM EMISE

2.l

l)atum emise, Emisní kuz, Dĺskontnísazba, Diskontovaná hodnota

Datum emise Certifikátů je stanoveno na 13. 9.2016 (,,Datum emise").

Emisní kurz Certifikátu (,,Emisní kuľz") kDatu emise ěiní 23.228 Kě (,,Úvodní Emisní cena"). Emisní
kurz jakýchkoli Ceľtifikátu vydaných po Datu emise bude vždy určen Emitentem tak, aby jeho ýše
odpovídala Diskontované hodnotě Ceľtifikátu k datu jeho vydání. Aktuální Emisní kurz bude v pruběhu
veřejné nabídĘ uveřejněn způsobem podle ělánku 8 (oznómenĄ těchto Emisních podmínek.
V těchto Emisních podmínkách:
,,Diskontní sazba" znamená diskontní sazbu, při které by se Diskontovaná hodnota k Datu emise rovnala
Úvodní Emisní ceně (tj' diskontní sazbu ve ýši úrokovésazby, kterou by bylo třeba použítna úroěení
Úvodní Emisní ceny od Data emise tak, aby se ke Dni konečnésplatnosti ceľtifikátů rovnala jmenovité
hodnotě Certifikátu) zaokrouhlenou dolů na tři desetinná místa; a

,,Dĺskontovaná hodnota" znamená jmenovitou hodnotu Certifikátu diskontovanou Diskontní sazbou ode
Dne konečnésplatnosti Ceľtifikátu ke dni, ke kterému se Diskontovaná hodnotapoéitźl,
přičemž v případech, kdy jde o ýpoěet pouze nebo také za období kratšíjednoho roku, se tento výpočet
provádí na zák|adě příslušnéúľokovékonvence uvedené v ělánku 4'3 (Konvence pro výpočet úroku) těchto
Emisních podmínek.

2.2

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise CertiÍilcĺtůa Lhůta pro upisování
Ceľtifilĺĺtů
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činí1'395.000.000 Kě. Lhrita pro upisování
13.9.2016) askoněídne31.8.2017 (,,Lhůtapľo

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Certifikátu

Ceľtifikátu zaěneběżet 0:00hodindneDatamise(tj.
upisování CeľtiÍĺlĺítů").

Emitent má právo k Datu emise ěi v pruběhu Lhůty pro upisování Certifikátu vydat Certifikáty ve větším
objemu, než byl předpokládaný objem emise Certiťrkátů. Rozhodne-li Emitent o vydání certifikátů ve větším
objemu než byl předpokládaný objem emise' objem tohoto zýšenínepřekľoěí 50 % (padesát procent)
předpokládané celkové jmenovité hodnoý certifikátů.
Emitent je oprávněn vydat Certifikáý v menšímobjemu, než,byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota
emise Certifikátů.
Emitent je oprávněn vydávat emisi Certifikátů postupně (v tranších) během Lhůty pro upisování Ceľtifikátu.

Bez zbýeěného odkladu po uplynutí Lhůty pro upisování Certifikátu oznámi Emitent osobě oprávněné k
vedení evidence Ceľtifikátu skuteěnost, že vydal Certiťrkáty v menším nebo ve většímobjemu emise, než
byla předpokládaná celková hodnota emise Ceľtifikátu. Skuteěnost uvedenou v předchozí věté téžEmitent
zpřístupní zprisobem stanoveným v ělánku 8 (oznómenĄ těchto Emisních podmínek'
Podmínky veřejné nabídĘ Certifikátů jsou popsány v části obecné infoľmace o emisi prospektu Certifltkátů.

3.

sTATUs DLUIIŮ EMITENTA

Certifikáty zakládají nezajištěné,nepodřízené a nepodmíněné peněžitédluhy Emitenta, které jsou a vżdy
budou vzájemně rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i vuči všem dalším současným i
budoucím nezajištěným a nepodřízeným dluhům Emitenta, s qýjimkou těch dluhů Emitenta, u nichŽ tak
stanoví kogentní ustanovení pľávních předpisů.
Emitent se zavazuje zachźuet za stejných podmínek se všemi VlastníĘ Ceľtiťtkátů stejně'

4.

výľos cERTIFIKÁTU

4.l

Povaha CeľtiÍilĺítu

Ceľtifikáý nebudou úročeny.Výnos Ceľtifikátu bude spoěívat v rozdí|u mezi jmenovitou
Certifikátu (případně Diskontovanou hodnotou)

4.2

aj

hodnotou

eho Emisním kurzem.

Úľočenív případě pľodlení Emitenta

Jestliže bude Emitent v prodlení se splacením jmenovité hodnoý nebo se splacením Diskontované hodnoty,
bude takoý dluh Emitenta úroěen úrokem z prodlení ve výši úrokovésazby odpovídajici Diskontní sazbé, a
to až. do (a) dne, kdy VlastníkůmCeľtifikátů nebo jejich zástupcům budou vyplaceny veškerék tomu dni v
souladu s Emisními podmínkami splatné ěástĘ, nebo (b) dne, kdy Administrátor oznámí Vlastníkům
Certifikátu, že obdržel veškeré ěástĘ splatné v souvislosti s Certifikáty, ledaže by po tomto oznámení došlo
k neoprávněnému zadrżenínebo odmítnutíplateb, a to podle toho, která z výše uvedených skuteěností
nastane dříve'

4.3

Konvence pľo výpočet rĺľoku

Pro účelyýpoětu úroku příslušejícíhok Certifikátům a Diskontované hodnoĘ za období kratší1 (ednoho)
ľoku se bude mít zato,tejeden ľok obsahuje 3ó0 (tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (dvanácti) měsíců
po 30 (třiceti) dnech, přičemžv případě neúplného měsíce se bude vychźnet z poětu skuteěně uplynulých dní

(BCK Standard 30E/3ó0).
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5.

sPLAcENÍ cnnrĺľu<ÁľŮł ľłnyrÍvr,łsľľÍcncERTIr'u<ÁľŮ

5.1

Konečnésplacení

Pokud nedojde k předčasnému splacení certifikátů nebo k jejich nabytí Emitentem a zániktl způsobem
stanoven;ým níže,bude celá jmenovitá hodnota Certifikátů splacena jednorázově v den uplynutí 5 (pěti) let
od Data Emise, tj. 13. 9. Ż02I (,,Den konečnésplatnosti CertiÍikátů"), a to v souladu s ělĺánkem 6 (Platební
podmínlE) těchto Emisních podmínek a Smlouvou s Administrátorem.

5.Ż

Předěasné splacení CertifilcĹtů z ľozhodnutí Emitenta

Emitent je oprávněn na základé svého rozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům Certifikátu v souladu s
ělánkem 8 (oznómenĄ těchto Emisních podmínek uěinit každých 6 (šest) měsícůod Data emise CertiťtkáĘ
předěasně splatnými, nejdříve však po uplynutí 30 (třiceti) měsíců od Data Emise, a to vŽdy nejméně 30
(třicet) dnů, avšak nejdříve 90 (devadesát) dnů před tímto dnem.
oznźlmeni Emitenta o předěasné splatnosti Certiťrkátu je neodvolatelné a zavazuje Emitenta k předčasnému
splacení všech Ceľtifikátu v souladu s těmito Emisními podmínkami. V takovém případě Emitent splatí
pľostřednictvím Administrźúora postupem podle ělánku 6 (Pĺatební podmínlE) těchto Emisních podmínek
v den předcházejíci uplynutí každých 6 (šest) měsíců(nejdříve však 30 (třicet) měsíců)od Data Emise
(takoý den dále jen ,,Den předčasné splatnosti CertiÍikátů") Diskontované hodnoý všech vydaných a
dosud nesplacených Ceľtifikátů.

5.3

z ľozhodnutíMastníků CeľtiÍikátů
Předčasnésplacení CertiÍĺkĺítů

Vlastníci Certifikátů nejsou oprávněni żádatpÍeděasnou splatnost Certifikátů přede Dnem koneěné splatnosti
Certifikátu s qýjimkou předčasného splacení v souladu s článkem 9.a@) (DtŻsledek hlasovóní pľoti něheým
usnesením Schůze),9.4(b) ((Isnesení o předčasnésplatnosti CertifiknĄ a I1.2 (Splatnost předčasně
spl atný ch C er t ifikatů) těchto Emisních podmínek.

5.4

Předčasnésplacení CeľtiÍikátůz důvodu Pľodeje aktiv

obdržĹli Emitent plnění z důvodu prodeje podílu Emitenta ve společnosti Rustonka Development s.r.o.,
ĺČo:zl s gI 026, se sídlem Praha 8, Pobřežní62013 , PSČ l 8600 (''Rustonka") nebo j iné spoleěnosti, vůči
které je ovládající osobou, případně ěásti takového podílu, nebo obdľží-liEmitent od spoleěnosti Rustonka

nebo jiné spoleěnosti' vůčikteľéje ovládající osobou,

plnění pochźnejicíz prodeje majetku této spoleěnosti
po
veškeých
bankovních rivěrů ďnebo dluhů ze seniorního
(plněním se ľozumípříjem vždy
uhrazení
jiné
společnosti, vůěi které je Emitent ovládající osobou, ďnebo
financování spoleěnosti Rustonka'
Emitenta) (oba dva Ęĺtopřípady spoleěně dále jen ,,Pľodej aktiv"), je Emitent povinen bez zbyteěného
prodlení rozhodnout o předčasné celkové nebo ěástečnésplatnosti Ceľtiťtkátu.

Povinnost postupovat podle tohoto ělánku Emisních podmínek neplatí:

(a)

v případě Prodeje aktiv v rámci Skupiny, nebo mezi členem Skupiny a tím, kdo
osobou jako Emitent; nebo

(b)

v případě, že ýše plnění získanéhoEmitentem z Prodeje aktiv nebo bezprostředně souvisejících

je ovládán stejnou

Prodejů aktiv po odečtenívšech účelněvynaložených nákladi a uhrazení všech souvisejících
daňov'ých povinností (,,Cisfý výtěžek z Prodeje aktiv") je nižšínež 100.000'000 Kě.

Pokud se čisq1 výtěžek z Prodeje aktiv bude alespoň rovnat Diskontované hodnotě všech Certifikátu, je
Emitent povinen postupovat podle ělánku 5.2 (Předčasné splacení Certffikátů z rozhodnutí Emitenta)'
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Pokud bude čisty vylLéž:ekzProdeje aktiv nižšínež Diskontovaná hodnota všech Certifikátů, a nebudou
splněny podmínky (a) nebo (b) podle druhého pododstavce tohoto ělánku, rozhodne Emitent o částečné
předčasné splatnosti Certifikátů tak, że poměrně uhradí část Diskontované hodnoý. Dojde-li k ěásteěnému
splacení Diskontované hodnoý, snižuje se v odpovídajícíýši nominální hodnota Ceľtifikátu. Své
rozhodnutí bez zbyteěného odkladu oznámí. oznźtmeni Emitenta o ěásteěné splatnosti Certifikátů je
neodvolatelné a zavazlje Emitenta k částečnémupředčasnému splacení všech Ceľtifikátů v souladu s těmito
Emisními podmínkami. V takovém případě Emitent splatí prostřednictvím Administrátora postupem podle
ělánku 6 (Platební podmínky) těchto Emisních podmínek ke stanovęnému dni, nejpozději k nejbližšímudni
pÍedchźaejícímuuplynuti każdých 6 (šesti) měsícůod Data Emise (takoý den dále jen ,,Den částečné
předčasnésplatnosti CeľtiÍikátů")odpovídajícíěást Diskontované hodnoý všech vydaných a dosud
nesplacených Certifikátu.
Emitent je povinen následně zajistit

v

Centrální evidenci vyznaěeni nové (snížené)jmenovité hodnoý

Ceľtiťrkátů.

5.5

Nabytí vlastních Ceľtifilcĺtů

Emitent

je

5.6

Zánikvlastních CeľtiÍikátů

oprávněn kdykoliv nabývat do vlastnictví CertifikáĘ, a to

úplatnéhonabytí za jakoukoli cenu.

jaĘmkoli

způsobem a

v

případě

VlasĺríCetifikáty nabyté Emitentem přede Dnem koneěné splatnosti Certiťlkátů nezanikají, ledaźe Emitent
rozhodne jinak. Emitent je na základě svého volného uváženíoprávněn rozhodnout, zda vlastní CertifikáĘ
bude držet ve svém majetku, zda je Znovu prodá, ěi zda rozhodne o jejich zániku. Vlastní Certifikáty nabyté
Emitentem zanikají Dnem koneěné splatnosti Ceľtifikátů, Dnem předčasnésplatnosti (pokud nastává ve
vztahu ke všem Ceľtifikátum) nebo dnem uľěeným Emitentem, pokud Dni konečnésplatnosti Certifikátu
předcházi.

5.7

Výkon pľáv spojených s vlastními CertifikĺĺĘ

Pro úěely ustanovení těchto Emisních podmínek upravujícíchschůzi VlastníkůCertifikátu se k Ceľtifikátum
ve vlastnictví Emitenta nepřihlíží,tj. nelze s nimi vykonávat hlasovací práva ani uplatnit právo na předěasné
splacení.

6.

PLATEBNÍ poonĺÍľry

6.1

Měna plateb

Emitent se zavaz-lje splatit jmenovitou hodnotu Ceľtifikátů a Diskontovanou hodnotu ýlučně v ěeských
korunách, případně jiné ákonné měně ČeskérepubliĘ, která by českou korunu nahradila. Jmenovitií
hodnota Cenifikátů a Diskontovaná hodnota bude splacena VlastníkůmCertifikátů prostřednictvím
Administrátora (ak je definován v ělĺánku 7 '2 (Zabezpečení výplat a služeb Kotačníhoagenta) těchto
Emisních podmínek) za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňoými, devizoqými a
jinými příslušnými pľávními předpisy Českéľepubliky platnými a účinnýmiv době provedení příslušné
platby a v souladu s nimi.

V

případě, že dojde k nahľazení českékoruny měnou euro v souvislosti se vstupem ČeskéľepubliĘ do
Evropské měnové unie, je Emitent bez ohledu na ýše uvedené oprávněn ode dne vstupu ČeskérepubliĘ do
Evropské měnové unie vyplácet jakékoli peněžitédluhy zjaĘchkoliv v té době nesplacených Ceľtifikátu v
měně euro. Částka příslušnéplatby bude z ěesĘch korun na měnu euro přepoětena Agentem pro vypoěty v
souladu s obecně zäxaznými nebo uznávanými pravidly pro takov'ý přepoěet.
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6.2

Den

výplaĘ

Splacení jmenovité hodnoty Ceľtifikátu nebo Diskontované hodnoty bude prováděno prostřednictvím
Administrátora k datům uvedeným v těchto Emisních podmínkách (kaž:dý takoý den podle smyslu dále také
,,I)en konečnésplatnosti Certifilaĺtů", ,,Den částečnépředčasnésplatnosti CeľtifikĺĹtů"nebo ,,Den
předčasnésplatnosti Ceľtifilĺátů"nebo każdý z těchto dní také ,,Den výplaĘ"). Připadne-li Den ýplaty na
jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zap|atit předmětné částĘv nejbližšínrásledující
Pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečnéěástky zatakoý časoý odklad'
,,Pľacovním dnem" se pľo riěely těchto Emisních podmínek rozumí jaĘkoliv kalendářní den (vyjma soboý
a neděle), v němž jsou banky v Českérepublice nebo Kyperské republice běžně otevřeny pro veřejnost a v
němž se provádí vypořádání mezibankovních plateb v ěesĘch korunách (případně jiné zákonné měně České
republiĘ, která by českou korunu nahradila).

6.3

Uľčenípľáva na obdľženívýplat souvisejícíchs CeľtiÍilcĹĘ

(a)

Jmenovitá hodnota

oprávněnými osobami, kterym Emitent splatí jmenovitou hodnotu Certifikátů, jsou osoby, které budou
VlastníĘ Certifikátů ke konci kalendářního dne, kteý o 30 (třicet) dnů předcházíDni splatnosti Cetifikátů
(dále jen,,Rozhodný den pľo splacení jmenovité hodnoĘ", každźttakováosoba dále také jen,,Opľávněná
osoba").
,,Datem ex-jistina" se rozumí den bezpľostředně náslędující po Rozhodném dni pro splacení jmenovité
hodnoý.

Pro úěely urěení příjemce jmenovité hodnoý Certifikátů nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet k
převodům Certifrkátu uěiněným v kalendářní den, na kteý připadá Datum ex-jistina, nebo kdykoli po tomto
dni. Pokud to nebude odporovat platným a úěinným právním předpisům, mohou bý převody všech
Certifikátů pozastaveny počínajeDatem ex-jistina až, do příslušnéhoDne ýplaty, přiěemž na ýzvll

Administľátora nebo Emitenta oznámenou VlastníkůmCertiflkátů v souladu s ělánkem 8 (oznĺźmenŕ)těchto
Emisních podmínek je Vlastník Ceľtifikátů povinen k takovému pozastavení převodů poskýnout potřebnou
souěinnost.

(b)

Diskontovaná hodnota

oprávněné osoby, kteým Emitent splatí Diskontovanou hodnotu nebo její ěást, jsou osoby, kteľébudou
VlastníĘ Ceľtifikátů ke konci kalendářního dne, kteý o 30 (třicet) dnů předcháziDni předěasné splatnosti
Ceľtifikátů nebo Dni ěásteěné předěasné splatnosti Ceľtifikátu (dále jen ,,Rozhodný den pľo splacení
Diskontované hodnoĘ",katdá taková osoba dále také jen,,opľávněná osoba").
,,Datem ex-Diskont" se rozumí den bezprostředně následující po Rozhodném dni pro splacení Diskontované

hodnoty.

Pro ričely urěení přijemce Diskontované hodnoty nebo její ěásti nebudou Emitent ani Administrátor přihlížet
k převodům Certifikátů uěiněným v kalendářní den, na kteý připadá Datum ex-Diskont, nebo kdykoli po
tomto dni. Pokud to nebude odporovat platným a účinnýmprávním předpisům, mohou bý převody všech
Ceľtifikátu pozastaveny počínajeDatem ex-Diskont aź do příslušnéhoDne výplaý, přičemž na výzvu
Administrátora nebo Emitenta oznámenou VlastníkůmCertifikátu v souladu s ělánkem 8 (oznómenĄ těchto
Emisních podmínek je Vlastník Ceľtifikátů povinen k takovému pozastavení převodů poslcytnout potřebnou
součinnost.
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6.4

Pľovádění plateb

Administrátor bude provádět platby oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich úěet vedený u
banĘ v členskémstátě Evropské Unie nebo jiném státě tvořícím EvropsĘ hospodářsĘ prostoľ podle
instrukce, kterou příslušná oprávněná osoba sdělí Administrátorovi na adresu Urěené provozovny
věrohodným způsobem nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty.
Instrukce bude mít formu podepsaného písemnéhoprohlášení (s úředně ověřeným podpisem/podpisy nebo
podpisem ověřeným oprávněným pracovníkem Administrátora), které bude obsahovat dostateěnou informaci

o ýše zmíněnémúětu umožňujícíAdministrátorovi platbu provést a v případě právnicĘch osob

bude

doplněna o originál nebo úředně ověřenou kopii ne starší6 (šesti) měsíců platného ýpisu z obchodního
rejstříku a nebo jiného obdobného registľu, ve kterém je oprávněná osoba ľegistľována, přičemžsoulad
údajův takovémto ýpise s instrukcí ověří opľávněný pľacovníkAdministľátora (taková instrukce spolu s
ýpisem z obchodního rejstříku (pokud relevantní) a ostatními případně příslušnými přílohami dále také jen
Instrukce musí bý v obsahu a foľmě vyhovující rozumným požadavkůmAdministrátora,
',Instľukce").
přičemžAdministrátor bude oprávněn vyžadovat dostatečně uspokojiqý důkaz o tom, že osoba, která
Instľukci podepsala,je oprávněnajménem opľávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takoý důkaz musí
bý Administrátorovi doruěen taktéž.nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem uýp|aty. V tomto ohledu
bude Administrátor zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v případě, że za Oprźxněnou
osobu budejednat zmocněnec, a (ii) dodatečnépotvrzení Instrukce od oprávněné osoby.

Jakákoliv opľávněná osoba, která v souladu s jakoukoliv příslušnou mezinárodní smlouvou o zamezeni
dvojího zdaněni (íž:je Česká republika vázána) uplatňuje náľok na daňové zýhodnění, je povinna doručit
Administrátoľovi, spolu s Instrukcí jako její nedílnou souěástí, doklad o svém daňovém domicilu a další
doklady' které si můžeAdministrátor a příslušnédaňové orgány vyżźtdat. Bez ohledu na toto své oprávnění
nebudou Emitent ani Administrátor prověřovat správnost a úplnost takov'ých Instrukcí a neponesou żádnou
odpovědnost za škody způsobenéprodlením oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností či
jinou vadou takové Instrukce.

V

případě originálů cizich úředních listin nebo úředního ověření v cizině si Administrátoľ můževyžádat
posĘrtnutí příslušnéhovyššíhonebo dalšíhoověření, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci (podle
toho, co je relevantní). Administrátor můžedále tádat, aby veškerédokumený vyhotovené v cizim jazyce
byly opatřeny úřednímpřekladem do českéhojazyka'

Pokud Instrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto ělánku 6.4 (Provódění plateb), je
Administrátorovi doručena v souladu s tímto ělánkem 6.4 (Provódění plateb) (případně s ýjimkou včasnosti

jejího doručení)a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkůmtohoto článku 6.4 (Provádění plateb),
je považován a za Ťádnou.

Pokud není v Instrukci ýslovně uvedeno jinak, platí Instrukce pouze pľo nejbližšíDen ýplaý následující
po jejím vystavení. Aby Instrukce platila pľo všechny budoucí Úplaty z Certifikátu, musí bý v ní výslovně
uvedeno, že je určena pro všechny platby z CertiflkáttL oprávněná osoba můžepřípadně udělit jinou
Instrukci (,,Změnová Instľukce") nebo předchozí Instrukci odvolat. Případné odvolání Instrukce musí být
Administrátorovi věrohodným způsobem sděleno v emailovém nebo písemném oznámení doruěeném na
adresu Určenéprovozovny nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem vyplaty.Je-li souěástí Instrukce
plná moc' zkteré wp|ývá oprávnění zmocněnce za opráxněnou osobu jednat, pokládá se za platnou a
účinnouaž do doruěení jejího písemného odvolání zmocnitelem na adresu Urěené pľovozovny (přičemž
předmětné odvolání bude dostatęčně uľčitěspecifikovat Instrukci, ke které se vztahuje).
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Povinnost Emitenta zaplatitjakoukoli dlužnou ěástku v souvislosti s Certifikáý se povďzuje za splněnou
řádně a věas, pokud je příslušná ěástka poukázźna oprávněné osobě na základě řádné Instrukce podle
písmene (a) tohoto ělánku a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové částĘ (i) připsána na účet
banky takové oprávněné osoby v clearingovém centru Českénárodní banĘ, jedná-li se o platbu v ěeských
korunách, nebo (ii) odepsána zűětu Administrátora, jedná-li se o platbu v jiné měně než v českých korunách.
Pokud kterákoli oprávněná osoba nedodala Administľátorovi řádnou Instrukci v souladu s tímto článkem 6.4
(Provddění plateb) Emisních podmínek, pak se povinnost splatit jmenovitou hodnotu Certifikátu nebo
Diskontovanou hodnotu považuje vůěi takové oprávněné osobě za splněnou řádně a včas, pokudje příslušná
ěástka polkáuána oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto článku 6'4 (Pľovódění plateb)
a pokud je nejpozději do 10 (deseti) Pracovních dnů ode dne, kdy Administrátor obdržel řádnou Instrukci,
odepsiána z účtuAdministrátora, přiěemž platí, že taková opľávněná osoba nemá právo na jakýkoli úrok ěi
doplatek za ěasoý odklad.

Emitent ani Administľátor nejsou odpovědni za zpożdění ýplaĘ jakékoli dlužnéěástĘ způsobenétím, že
(i) oprávněná osoba věas nedodala řádnou Instrukci nebo dalšídokumený nebo informace požadovanév
tomto ělánku 6.4 (Pľovódění plateb), (ii) taková Instrukce, dokumený nebo infoľmace byly neúplné,
nesprávné nebo nepravé nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohli ovlivnit, a
oprávněné osobě v takovém případě nevzniká żádný náľok na jaĘkoli doplatek či úrok nebo jiný ýnos za
takto způsobený ěasoý odklad příslušnéplatby. Emitent ani Administľátoľ dále nejsou odpovědní zato, że
platba je poslána na bankovní účetuvedený v Instrukci, pokud Zménová Instrukce nebo odvolání Instrukce
nebo odvolání zmocnění v souvislosti s Instrukcí je doručeno na adresu Urěené provozovny později než 5
(pět) Pracovních dnů před příslušným Dnem vyplaty.

6.5

Zména způsobu a místa pľovádění plateb

Emitent spoleěně s Adminishátorem je oprávněn rozhodnout o změně způsobu a místa provádění ýplat,
přičemžtaková změna nesmí zprisobit VlastníkůmCertifikátů újmu. Toto rozhodnutí bude Vlastníkům
Ceľtifikátů oznámeno v souladu s ělánkęm 8 (oznómenĄ těchto Emisních podmínek'

7.

osoBY PoDÍLEJÍcÍsE NA zABEzPEčnľÍvYDÁ,NÍ cERTIF'IKÁTŮ, sPLAcENÍ
CERTIFIKÁľŮ ł NA VYPLACENÍ výľosu CERTIFIKÁTŮ

7.1

ZabezpečenívydáníCertifikátů

Emitent na zźkladě Smlouvy o umístění Ceľtifikátu pověřil společnost J&T Banka, aby vykonávala ěinnosti
hlavního manažera.

7.2

Zabezpeč,ení výplat a služeb Kotaěního agenta

Emitent na zátkladě Smlouvy s administrátorem Ze dne 25. 8. 2016 (',Smlouva s Administrátoľem") pověřil
spoleěnost J&T Banka funkcí platebního zástupce, tedy (i) ýkonem služeb spojených se splacením
Cetifikátů a dalšíchsouvisejících služeb (,,Administrátor"); (ii) ýkonem služeb ýkajících se ýpočtu
spojených s Ceľtifikáý (,,Agent pľo výpočty"); a (iii) ýkonem služeb spoěívajícíchv uvedení takoqých
Ceľtiftkátu na příslušný regulovaný trh (',Kotační agent").

Kopie Smlouvy

s Administrátorem bude k dispozici k nahlédnutíVlastníkům Certiťrkátův běžnépracovní
době od 9.00 do 16.00 hod. v Uľěenéprovozovně. VlastníkůmCertifikátů se doporučuje, aby se seznámili se

Smlouvou s Administľátorem, neboť je důležitámimo jiné i pro fakticĘ průběh ýplat Vlastníkům

Certifrkátů.
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Emitent a Administrátor se mohou bez souhlasu VlastníkůCeľtiťtkátu dohodnout na (i) jakékoli změně
kteľéhokoli ustanovení Smlouvy s Administrátorem, pokud jde ýlučně o změnu formální, vedlejší nebo
technické povahy, je-li provedena k opravě zřejmého omylu nebo je vyžadována platnou právní úpravou, a
(ii) jakékoli jiné změně avzdźníse nároků z jakéhokoli porušení Smlouvy s Administľátorem, které podle
rozumného nźnoru Emitenta a Administrátora nezpůsobí VlastníkůmCertifikátů újmu.

7.3

Uľčenápľovozovna

Urěená provozovna a ýplatni místo Administrátora (,,Uľčená pľovozovna") jsou na následující adrese:
J & T BANKA, a.s.' Pobřežĺi297ll4,186 00 Praha 8.

7.4
V

Yztah Admĺnistľátoľa k Vlastníkům Certifikátů

souvislosti s plněním povinností Administrátora jedná Administrátor jako zástupce Emitenta a není v
VlastníĘ Ceľtifikátu.

žádnémpľávním vztahu s

7.5

Yztah Agenta pľo výpočĘk Vlastníkům CeľtifikĺĹtů

V souvislosti

s plněním povinností Agenta pro ýpočty jedná Agent pro
není v žádnémprávním vztahu s VlastníĘ Ceľtifikátů

7.6

ýpoěý jako

zástupce Emitenta a

Změny Admĺnistrátoľa, Uľěenépľovozovny a Agenta pľo ýpočĘ

Bez ohledu na jakékoliv jiné ujednání těchto Emisních podmínek si Emitent vyhľazuje právo kdykoli
jmenovat jiného nebo dalšího Administrtńora a/nebo Agenta pro ýpoěĘ ďnebo urěit jinou nebo další
Určenou provozovnu.
Dojde-li ke změně Administrátoľa, Agenta pro vypočty nebo Určenéprovozovny, oznźtmi Emitent
Vlastníkům Certif,rkátu jakoukoliv změnu Určenéprovozovny, Administréúora alnebo Agenta pro ýpoěý
způsobem uvedeným v ělánku 8 (oznómenĄ těchto Emisních podmínek a jakákoliv taková zména nabude
účinnostiuplynutím lhůty l5 (patnácti) dnů ode dne takového ozĺámení, pokud v takovém oznámení není
stanoveno pozdější datum účinnosti.V každémpřípadě však jakákoliv změna, kteľá by jinak nabyla
úěinnosti méně než 30 (třicet) dnů před nebo po Dni výplaý, nabude úěinnosti 30. (třicáým) dnem po
takovém Dni výplaĘ.

8.

oZNÁMENÍ

NenĹli dále stanoveno jinak, jakékoli oznámeni VlastníkůmCeľtifikátů dle Emisních podmínek

bude
uveřejněno na internetoých stránkách Emitenta www.gramexo.com' v ěásti oznaěené jako ,,Pro investory"
oddíl,,Dokumenty ke stažení"(,,'Webové stľánĘ").

Jakékoli oznétmeníEmitentovi nebo Administrátorovi ve smyslu těchto Emisních podmínek bude řádně
uěiněno' pokud bude doručeno k rukám Administrátora na adresu Určenéprovozovny.
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9.

scnŮzn vLAsTNÍKŮ cERTIFIKÁTtI

9.l

Působnost a svolání Schůze

(a)

Právo svolat Schůzi

Emitent můžesvolat schůzi VlastníkůCeľtiťrkátů (,,Schůze"), a to v souladu s těmito Emisními podmínkami.
Vlastník Certifikátů nebo Vlastníci Certifikátů mohou svolat Schůzi, nastal-li Případ neplnění povinností (jak
je definován vělánku 1l.l těchto Emisních podmínek). Náklady na organizaci a svolłání Schůze hradí
svolavatel. Svolavatel' pokud jím je Vlastník Certifikátů nebo Vlastníci Certifikátů, je povinen nejpozději v
den oznámení konríníSchůze doruěit Emitentovi prostřednictvím Administrźttora žádost o obstarání dokladu
o počtu všech Certifikátů opľavňujících k účastina jim, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. vypis z příslušné
evidence emise CetiÍikátü řádné a věasné doruěení takové žádosti jsou předpokladem pro platné svolání
Schůze. Svolává-li Schůzi Vlastník Certifikátů nebo Vlastníci Cetifikátů, je Emitent povinen posĘrtnout k
tomu veškerou potřebnou souěinnost. Na Schůzi se použijípodpůľně ustanovení Zźlkona o dluhopisech, ve
znéni pozdéjšíchpředpistl, ýkajici se schůze vlastníkůCertifikátu.

(b)

Schůze svolávaná Emitentem

Emitent je povinen bezzbyteéného odkladu svolat Schůzi v případě:

(Đ
(iĐ

návrhu změn Emisních podmínek, pokud se souhlas Schůze k takové změně ěi změnátm vyžaduje;
nebo
návrhu o podání žádosti o vyÍazení Certifikátů z obchodování na evropském regulovaném trhu
nebo zahľaniěním trhu obdobném regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému
provozovatele se sídlem v členskémstátě Evropské unie nebo jiném státě tvořícímEvropský

hospodářsĘ prostor
(výše pod písmeny (i) až (ii) uvedené skutečnosti dále jen ,,Zmény zásadní povahy").
Ustanovení Zátkona o dluhopisech ýkajícíse působnosti schůze vlastníků se nepoužijí, a to ani přiměřeně.

Pľobíhá-li podle právního předpisu členskéhostátu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský
hospodářslaý prostor ľeorganizace nebo jiné srovnatelné řešení úpadku Emitenta, Emitent nemusí Schůzi
svolat.

(c)

oznámení o svolání Schůze a odvolání Schůze

Svolavatel oznźtmíkonání Schůze způsobem stanoveným v článku 8 (oznómenĄ těchto Emisních podmínek,
ve lhůtě nejpozději 15 (patnáct) dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Vlastník Certifikátů
nebo Vlastníci Ceľtifikátů a nedohodne-li se svolavatel s Emitentem na oznámení o svolání Schůze
zprisobem uvedeným v ělánku 8 (oznómenĄ těchto Emisních podmínek, je svolavatel povinen oznámení o
svolání Schůze uveřejnit alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku, a to nejpozději 15 (patnáct)
dnů přede dnem konání Schůze; ve stejné době je svolavatel také povinen doruěit oznámęní Emitęntovi na
adresu Určenéprovozovny.
a to
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oznámeni o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) údaje nutné k jednoznačnéidentifikaci Emitenta, (ii)
název Certifikátu, Datum emise a ISIN' (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze' přiěemž místem konání
Schůze můžebý pouze místo v Pľaze, datum konání Schůze musí připadat na den, kteý je Pracovním dnem'
a hodina konání Schůze nesmí bý dříve než,v ll:00 hod., (iv) progĺam jednání Schůze, věetně případného

návrhu zmény Emisních podmínek a jejich zdůvodnění a věetně úplných návrhů usnesení k jednotliým

bodům jednání a (v) den, kteý je Rozhodným dnem pľo úěast na schůzi. Z6|eźitosti' které nebyly zařazeny
na navľhovaný program jednání Schůze, lzenatéto Schůzi ľozhodnout jenza úěasti a se souhlasem všech
VlastníkůCeľtiťlkátu. odpadne-li důvod pro svolání Schůze, odvoláji svolavatel stejným způsobem' jakym
byla svolána, avšak nejpozději poslední Pracovní den před dnem konání Schůze.

9.2

Osoby opľávněné účastnitse Schůze a hlasovat na ní

(a)

Rozhodný den pľo úěast na schůzi

Schůzeje oprávněna se účastnita hlasovat na ní osoba (taková osoba dálejen,,Osoba opľávněná k účasti
na schůzi"), kteľá bude Vlastníkem Certifikátů na konci 7' (sedmého) kalendářního dne předchźnejicího

konání příslušnéSchůze (''Rozhodný den pro účastna schůzi").

(b)

Hlasovací pľávo

Osoba oprávněná k účastina Schůzi má poěet hlasů odpovídajícíjejímu podílu na celkové jmenovité
hodnotě všech vydaných Certiťlkátů (podle stavu k Rozhodnému dni pro účastna schůzi), tj. l (eden) hlas
na každý Certifikát, j ehož je vlastníkem.

(c)

Účast dalšíchosob na Schůzi

Emitent je povinen úěastnit se Schůze, a to buď pľostřednictvím ělenů sých orgánů' nebo prostřednictvím
zmocněnce. Dále jsou oprávněni úěastnit se Schůze i Spoleěný zástupce a Administrátor (nejsou-li jinak
osobou oprávněnou k úěasti na schůzi) a hosté přizvaní Emitentem.

9.3

PľůběhSchůze, ľozhodování Schůze

(a)

Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastníosoby oprávněné k účastina schůzi, které byly k
Rozhodnému dni pro úěast na schůzi Vlastníky Ceľtifikátu, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje
vice než 30 % (lřicet procent) jmenovité hodnoĘ všech Certifikátů.
o změně Emisních podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li
to nadále potřebné, náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti) ýdnů ode dne, na kteý byla svolána
původníSchůze' Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastnftům
Cenifikátů nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na kteý byla svolána původní Schůze. Nráhradní Schůze
je schopna se usnášet bez ohledu na podmínku uvedenou v předcházejícím odstavci.

NenĹli Schůze, která má rozhodnout

Rozhoduje-li Schůze o odvolání Spoleěného zástupce (ak je definován niže v ělánku 9.3(c) (Společný
zástupce) těchto Emisních podmínek), nemůžeSpoleěný zástupce (e-li osobou oprávněnou k úěasti na

schůzi) vykonávat hlasovací právo spojené s Certiťlkźty,které vlastní, a jeho hlasovací práva se
nezapočítávajído celkového počtu hlasů nutných k tomu, aby Schůze byla usnášeníschopná, ani do
celkového poětu hlasri pro účelypřijetí těch rozhodnutí Schůze, u kteých je vyžadováno, aby pro něj
hlasovaly všechny osoby oprávněné k úěasti na schůzi nebo urěitá většina těchto osob. obdobné platí ve
vztahu k vlastním Certifikátům ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni.

(b)

Předseda Schůze
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Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem Certifikátu
nebo Vlastníky Certifikátů předsedá předseda z-ĺolený pľostou většinou hlasů přítomných osob oprávněných
k úěasti na schůzi, přiěemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem a volba
předsedy musí bý prvním bodem programu Schůze, kterou nesvolává Emitent.

(c)

Společný zástupce

Schůze můžeusnesením zvolit ýzickou nebo právnickou osobu za spoleěného zástupce a pověřit jej
ěinnostmi ve vztahu k Certifikátum (,,Společný zástupce"). Takového Společného zástupce můžeSchůze
odvolat stejným způsobem, jakym byl zvolen, nebo jej nahradit jiným Společným zástupcem. Spoleěný
zástupce oznámi před sqým ustanovením do funkce Vlastníkům Certiťrkátů skuteěnosti, které by pro ně
mohly mitýznam pro posouzeni,zda je tu střet jejichzájmi se zájmem Společnéhozástupce, anebo takoý
střet hľozí.Před ustanovením Společnéhozástllpce do funkce Schůze v rozhodnutí rovněž určí'jak se
postupuje, dojde-li ke střetu zájml Spoleěného zástupce se zájmy VlastníkůCertifikátů, anebo bude-li hrozit
takov'ý střet, po ustanovení Spoleěného zástupce do funkce.

(d)

Rozhodování Schůze

Schůze o předložených otázkátch rozhoduje formou usnesení. Usnesení, jímžse (i) schvaluje změna
Emisních podmínek nebo (ii) ustavuje ěi odvolává Spoleěný zástapce,je zapotřebí souhlas alespoň % (trí
čtvľtin)hlasů přítomných osob oprávněných k úěasti na schůzi. K přijetí ostatních usnesení stačíprostá
většina hlasů přítomných osob oprávněných k účastina schůzi.

9.4

Někteľá dalšípľáva Vlastníků Ceľtifilĺítů

(a)

Důsledek hlasování proti někteým usnesením Schůze

Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zásadĺí povahy, pak osoba oprávněná k úěasti na schůzi, která podle
zápisu z této Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze nebo se příslušnéSchůze nezúěastnila
(,,ž'adatel")' můžepožadovat splacení Diskontované hodnoý ve vztahu k těm certifikátům, jichź by|a
vlastníkem k Rozhodnému dni pro úěast na schůzi a které od takového okamžiku nezcizila.

Toto právo musí bý žadatelem uplatněno do 30 (třicet) dnů ode dne zpřístupnění usnesení Schůze podle
ělánku 9.5 (Zĺźpisz jednánĄ těchto Emisních podmínek písemnou Žádosti (,,Žádost") uľčenou Emitentovi a
odeslanou Administrátorovi na adresu Uľěenéprovozovny, jinak zaniká. Výše uvedená částka se stává
splatnou 30 (třicet) dnů po dni, kdy bylaŽádost doručena Administľátorovi (takov'ý den, vedle jiných dnů
takto ozračených v těchto Emisních podmínkách, také ,,Den předčasnésplatnosti Certifilcĺtů"),a budou
vypláceny v souladu s ělánkem 6'4 (Provódění plateb) těchto Emisních podmínek a Smlouvou s
Administrátorem.

(b)

Usnesení o předěasné splatnosti Certifikátu

Nesouhlasí-li Schůze se Změnou zásadni povahy uvedenou v ělánku 9.1(bxiĐ těchto Emisních podmínek,
pak můžeSchůze souěasně rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v ľozporu s jejím
usnesením, je Emitent povinen předčasně splatit těm VlastníkůmCertifikátů, kteří o to poźádají(dále také
jen,,Zadatel"), Diskontovanou hodnotu v souladu s těmito Emisními podmínkami.

Písemnou žádost dle předcho zi véý (dále také jen ,,Ť'ádost") určenou Emitentovi odešle Żadatel
Administrátorovi na adresu Urěené provozovny. Emitent je povinen v takovém případě splatit Żadate|i
příslušnou částku způsobem a na místě, které pro splacení Certifikátu stanoví Ęrto Emisní podmínky
nejpozději do 30 (třicet) dnů ode dne doruěení Żźńosti Administrátorovi (takoqý den, vedle jiných dnů takto
oznaěených v těchto Emisních podmínkách, také dále jen ,,Den předčasné splatnosti CeľtÍÍilcítů").
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(c)

Náležitosti żádostio předěasné splacení

Y Żádostije nutno uvést poěet kusů Certifikátů, o jejichž splacení je v souladu s článkem 9.4(Některó další
práva WastníkůCertifikatti) těchto Emisních podmínek źádtno. Žádost musí bý písemná' podepsaná
osobami oprávněnými jménem Žadatelejednat, přiěemž jejich podpisy musí bý úředně ověřeny. Żadatet

musí ve stejné lhůtě doruěit Administrátorovi na adresu Uľčenéprovozovny i veškerédokumený
požadované pro provedení výplaý podle ělánku 6.4 (Provádění plateb) těchto Emisních podmínek.

9.5

Záryis z jednání

o jednání Schůze pořizuje svolavatel' sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, do 30 (třicet) dnů ode
dne konání Schůze zápis' ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala.
Pokud je svolavatelem Schůze Vlastník Certifikátů nebo Vlastníci Certifikátu, pak musí býzźryis ze Schůze
doruěen nejpozději do 30 (třicet) dnů ode dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu Určené
pľovozovny' Emitentje povinen do 30 (třicet) dnů ode dne konání Schůze zpřístupnit všechna rozhodnutí
Schůze' a to způsobem, kteqým zpřístupnil $rto Emisní podmínĘ. Zźryis ze Schůze je Emitent povinen
uschovat do doby promlěení prźw z Certifikátu. Zźtpis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutíVlastníkům
Certifikátu v běžnépracovní době v Určenéprovozovně.

10.

povnľľosTl EMITENTA
zvr,ÁŠľľÍ

10.1

Zái<azzatíźenímajetku

Emitent až do doby splnění všech svých platebních závazki vyplyvajících z Ceľtifikátu vydaných a dosud
nesplacených v souladu s těmito Emisními podmínkami nezastavi ani jinak podobně nezatížísvůj majetek, a
to s

ýjimkou:

(a)

zástavního práva k podílu Emitenta ve společnosti Rustonka nebo případně jiné spoleěnosti, jejíž
bude Emitent ovládající osobou,

(b)

zástavniho práva k jakékoliv pohledávce Emitenta vůčispolečnosti Rustonka nebo jiné spoleěnosti,
jejížbude Emitent ovládajícíosobou,

která budou zÍizena ve prospěch financujícíbanky. Pro vylouěení pochybností se stanoví, že tím není
dotčena možnost zatíźenímajetku společnosti Rustonka nebo jiné spoleěnosti, jejížbude Emitent ovládající
osobou.

10.2

omezenífinancování

Emitent až do doby splnění všech sých platebních závazki vypýajícíchzCeľtifikátů vydaných a dosud
nesplacených v souladu s těmito Emisními podmínkami neposĘrtne jakékoliv úvěry' zéryt|č:Ęnebo obdobné
plnění s ýjimkou poskýnutí finaněních prostředků získaných na základě emise Certiťrkátů formou zápůjčĘ
společnosti Rustonka nebo jiné spoleěnosti, jejížbude Emitent ovládající osobou, ani sám nepřijme další
iwěr, zápűjěku nebo obdobné plnění tak' aby celkové zad|użeníEmitenta (s výjimkol zadluženíz
Ceľtifikátů) přesáhlo 30.000.000 Kě. Tímto není nijak dotěeno a) právo Emitenta kapitalizovat (zapoěíst
proti povinnosti poskytnout vklad nebo příplatek mimo základni kapitál) pohledávky vůěi společnosti
Rustonka nebo jiné spoleěnosti, jejížbude Emitent ovládajícíosobou b) právo Emitenta přijmout dalšíúvěr,
zápůjěku nebo obdobné plnění v jakékoliv ýśizaúěelemrefinancování sých dluhů z Ceľtifikátů.

10.3

Nevyplacení podĺlu na zisku

Emitent se zavazuje, że až do doby splnění všech sých platebních zéryazkŮ vyplývajícich z Certifikátu
nerozhodne o ýplatě podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře nebo jiné osoby.
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11.

pŘročłsľÁspr,łrNosT cnnľrľľ<ÁľŮv pŘÍľłnncrrľnpr,ľĚľÍpovmľľosľÍ

11.1

Případy neplnění povinností

Pokud nastane kterákoli

z níźeuvedených

skutečností a taková skuteěnost bude trvat (kaźdäz takoqých

skutečností dále také jen,'Případ neplnění povinností"):
(a)

Prodlení s peněžitym plněním: Emitent bude v prodlení se splněním jakékoliv peněžitého
dluhu v souvislosti s Ceľtifikáty po dobu trvajicí dé|e neź 10 (deset) Pracovních dnů; nebo

(b)

Porušenízvláštníchpovinností Emitenta: Emitent porušíněkterou ze sých zvláštních
povinností uvedených v ělánku 10 (Zvlóštní povinnosti Emitenta) těchto Emisních podmínek
a takové porušenízůstane nenapraveno déle neź30 (třicet) dnů ode dne, kdy byl Emitent na
tuto skuteěnost písemně upozorněn kteýmkoli Vlastníkem Ceľtifikátu (kteý nebyl do
uplynutí této lhůty splacen nebo odkoupen Emitentem nebo zrušen) dopisem doruěeným
Emitentovi nebo určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi do místa Urěené
provozovny; nebo

(c)

Neplnění ostatních dluhů Emitenta (Cross_Default): Jakékoli Peněžité dluhy Emitenta
(i) nebudou uhľazeny věas nebo během jakékoli původně stanovené dodatečnédoby

splatnosti (tn. grace period) nebo náhľadní lhůty dodatęěně dohodnuté s věřitelem, popř.
nedojde k jiné dohodě s věřitelem o době splatnosti těchto Peněžiých dluhů, nebo (ii)
jaĘkoli takoý Penéžlýdluh bude pľohlášen za splatný před původnímokamžikem
splatnosti v důsledku existence případu porušení (ak je definováno v příslušnésmlouvě,
jejížstranou je Emitent). Případ porušení dle tohoto písmene (c) nenastane, pokud úhrnná
ýše Peněžiých dluhů dle bodu (i) nebo (ii) výše je nižšínež 300.000.000 Kě (nebo
ekvivalent uvedené částĘ v jiné měně nebo měnách). Případ porušení uvedený v tomto
písmeni (c) rovněž nenastane, když Emitent v dobré víře a řádně namítá zźtkonem
předepsaným způsobem neexistenci Peněžitého dluhu, co do jeho ýše nebo důvodu, a
platbu uskutečníve lhůtě uložené pravomocným rozhodnutím příslušnéhosoudu nebo jiného
orgánu, kteým byl uznán povinným tuto povinnost plnit;

pľo úěely těchto Emisních podmínek ,,PenéžiĘdluh" znamęnájakoukoli povinnost nebo
povinnosti Emitenta k peněžitému plnění vyplývající z (i) bankovních a jiných úvěru a
zźtpijč;eka k nim náležejicích příslušenství'(ii) všech ostatních forem dluhového
flrnancování, (iii) swapoých smluv' termínovaných měnových a úrokoých obchodů a
ostatních derivátů a (iv) jalcýchkoli ruěení posĘrtnuých Emitentem; nebo
(d)

Přeměna.' v důsledku přeměny Emitenta, kde bude Emitent vystupovat jako zúěastněná
osoba (zejména slouěení, splynutí, převod jmění na společníka,rozdělení ěi odštěpení),

přejdou dluhy z Certifikátu na osobu, která ýslovně nepřijme (právně platným a
vynutitelným způsobem) všechny dluhy
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(e)

Platební neschopnost. likvidace. insolvence apod': Nastane jakákoli nížeuvedená událost a
tato událost bude trvat po dobu delšínež 30 (třicet) Pracovních dní: (i) Emitent se stane
platebně neschopným, zastaví platby sých peněžiých dluhů ďnebo není schopen po delší
dobu plnit své jakékoliv splatné dluhy, nebo (ii) je jmenován insolvenční spľávce nebo
likvidátor ve vztahu k Emitentovi nebo k jakékoli části jeho majetku, aktiv nebo příjmů,
nebo (iii) Emitent na sebe podá insolvenční návrh nebo návľh na moratorium, nebo (iv) bude
zjištěn ripadek nebo hľozícíúpadek Emitenta jakýmkoli soudem' nebo (v) příslušným
soudem bude vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bude přijato platné usnesení o zrušení
Emitenta s likvidací, nebo (vi) bude realizováno zástavni nebo jiné obdobné právo třetí
osoby, které by omezilo právo Emitenta k jeho současnémunebo budoucímu majetku nebo
příjmům' jehož celková hodnota přesahuje ěástku 300.000.000 Kě nebo její ekvivalent v

jakékoli jiné měně), nebo (vii) bude realizováno exekuění řízení anebo soudní ýkon
roáodnutí na majetek Emitenta pro vymoženípohledávky, jejiź celková hodnota přesahuje
ěástku 300.000.000 Kč nebo ekvivalent v jakékoliv jiné měně),

pak můžekterykoli Vlastník Certifikátu dle své úvahy písemným oznámením určeným Emitentovi potádat o
svolání Schůze' Emitentje v takovém případě povinen bez zbyteěného odkladu svolat Schůzi a navrhnoutjí

schválení daného Případu neplnění povinností. Pokud tak Emitent neuěiní do 30 (třicet) dnů od doručení
žádosti o svolání Schůze, jsou Vlastníci Ceľtifikátu vlastnícíCertifikáty odpovídajícíalespoň l0 % (deset
procent) souětu jmenovité hodnoý všech Ceľtifikátů oprávněni svolat Schůzi sami na náklady Emitenta'

ll.2

SplatnostpředčasněsplatnýchCertiÍilcĺtů

Pokud Schůze neschválí Případ neplnění povinností, je Emitent povinen splatit Diskontovanou hodnotu k
poslednímu Pracovnímu dni v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém Schůze
neschválila Případ neplnění povinností (takový den' vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních
podmínkách, také,,I)en předčasné splatnostĺ CeľtifikĺĹtů").
Jestliže Schůze souhlasila s Případem neplnění povinností, pak osoba opľávněná k účastina schůzi, která
podle zápisu z-této Schůze hlasovala na Schůzi pľoti návrhu usnesení Schůze nebo se příslušnéSchůze
nezúčastnila (,,Żadatel"), můžepožadovat splacení Diskontované hodnoty ve vztahu k těm Ceľtifikátum,
jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pľo účastna schůzi a které od takového okamžiku nezcizila.
Písemnou žádost dle předchozí věĘ (dále také jen ,,żádost") určenou Emitentovi odešle żadatel
Administľátorovi na adľesu Určenépľovozovny. Emitent je povinen v takovém případě splatit żadateli
příslušnou částku způsobem a na místě, které pro splacení Certifikátu stanoví Ęrto Emisní podmínky
nejpozději do 30 (třicet) dnů ode dne doručeníŽádosti Administrátorovi (takoý den, vedle ji"ych dnů takto
V
oznaěených v těchto Emisních podmínkách, také dále jen ,,Den předčasné splatnosti CeľtiÍilcĺtů").
Zádostije nutno uvést počet kusů Certifrkátů' o jejichž splacení je v souladu s ělánkem 9.4(Někteľó další
podmínek źźtdźno.Żádost musí bý písemná, podepsaná
prőva
-osobamiWastníkůCertiJikőtů) těchto Emisních
jménem
Żadate|ejednat, přiěemž jejich podpisy musí bý úředně ověřeny. Żadatel
oprávněnými
musí ve stejné lhůtě doručit Administrátorovi na adresu Urěené provozovny i veškerédokumený
poŽadované pľo pľovedení ýplaý podle ělánku 6'4 (Provádění plateb) těchto Emisních podmínek.

11.3

Zpétvzetí Oznámení o předčasnémsplacení Ceľtifilűátů

Oznámeĺi o předěasném splacení můžebý jednotliým Vlastníkem Certifikátu vzato zpét, avšak jen ve
vztahu k jím vlastněným Certifikátum a jen pokud takové odvolání je adresováno Administrátorovi a
doručeno na adresu Uľěenépľovozovny dŕive, než se příslušnéčástĘ stávají podle předchozího ělánku 1 1.2
(Splatnost předčasně splatných Certifikntů) těchto Emisních podmínek splatnými. Zpětvzeti oznámení o
předčasném splacení však nemá vliv na Oznámeni o předčasném splacení ostatních VlastníkůCeľtifikátů.

tt.4

DalšípodmínĘ předčasného splacení CeľtĺÍilĺítů
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Pľo předěasné splacení Ceľtifikátů podle tohoto ělánku Il (Předčasnó splatnost Certifilaźtů v případech
neplnění povinnostĄ se jinak přiměřeně použijíustanovení ělánku 6 (Platební podmínky) těchto Emisních
podmínek'

12.

RoZHoDNÉ pnÁvo, JALYKA RoZHoDovÁNÍ sPoRŮ

Ceľtifikáty jsou vydávány na základě právních předpisů ČeskérepubliĘ' a to zejména zttkona ě. 89l20l2
Sb., oběansĘ zźtkonik' Práva a povinnosti vyplývajícíz Certifikátu se budou řídit a vykládat v souladu s

právem ČeskérepubliĘ.

Jakékoli případnéspory mezi Emitentem a VlastnĘ Certifikátů vyplyvající z Cetiťlkátů, těchto Emisních
podmínek nebo s nimi souvisejícíbudou rozhodovat obecné (státní) soudy ČeskéRepubliĘ, přičemž pokud
má v pľvním stupni rozhodovat krajsĘ soud, bude místně příslušným MěstsĘ soud v Praze, v ostatních
případech bude místně příslušným soudem obvodní soud pro Prahu 1.

Týo Emisní podmínĘ mohou bý přeloženy do angliětiny, případně i do
mezi rtnnými j arykov,ými veľzemi, bude ľozhodlljícív erze česká.
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INF'oRMACE o EľlITENTovI
Vtéto kapitole jsou uvedeny základní informace o Emitentovi, přičemž vtom rozsahu, vjakém je
relevantní, jsou uvedeny informace také (případně pouze) ýkajícíse společnosti Rustonka.

to

Rizikové faktory
Jsou uvedeny v kapitole ,,R.izikové faktory" tohoto Pľospektu.

Úoaje o Emitentovi

Zókladní údaje o Emitentoví
obchodní ťlrma lnázev Emitenta:

GRAMEXO PLC

Místo registrace:

Emitent

je ľegistrován v Kyperské
republice, a to v registru vedeném
Ministerstvem energetiĘ, obchodu,

prumyslu a turistického ruchu, oddělení
zápisů spoleěností a oťrciálního
zapisovatele a správce Nikósie
Registraění číslo:

ÍIE 199326

Sídlo:

Akropoleos 59-61, SAWIDES
CENTER, lst floor, Flat/Office 102,P.C.
2012 Nikósie, Kypeľská republika

Veřejná akciová společnost (public
company limited by shares) založenźt

Právní forma:

podle Ęperského práva

I

Právní předpisy' kteými se Emitent řídípři své ěinnosti:

Emitent se při své činnosti řídíprávními
předpisy Kyperské ľepubliĘ, zejména

zákonem

pro

obchodní spoleěnosti

(Cyprus Companies Law), kapitola 113
Telefonní ěíslo:

+357(Ż2) 460 81

E-mail:

info@gsstrust.com

Internetová stránka:

www.gramexo.com

1

Historie Emitenta
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Emitent vznikl pod nĺŁvem CLONN TRADING LIMITED dne 14. 5.2007 podle Ęperského zákona pro
obchodní spoleěnosti (Cyprus Companies Law),kapitola 113, na zátkladě zápisu Emitenta v oddělení zápisů
spoleěností a oficiálního zapisovatele a správce Nikósie, Ministerstva energetiĘ, obchodu, průmyslu a
turistického ruchu, pod registračníměíslem ÍJF,199326.
Dne 19. 6.2007 došlo ke změně nźlzyu spoleěnosti na GRAMEXO LIMITED.

Dle požadavků Ęperského práva byla v souvislosti s emisí Certifikátů dne 23. 5' 2016 změněna právní
forma Emitenta zLtd. (tj. spoleěnosti s ručenímomezeným) na Plc. (tj. veřejnou akciovou spoleěnost) a byl
změněn název spoleěnosti na GRAMEXO PLC.
Dne 30. 4.2012 Emitent pľodal l00% podíl ve spoleěnosti Prosek Point a.s. (dříve Prosek Point s'r'o.), se
sídlem Pobřežní 297 /I4, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu vPraze pod spisovou znaěkou B 2lI47,IČo 26764407' Vlastníkem podílu byl od 14. 6.
2007. Předmětem činnosti spoleěnosti byl pronájem nemovitostí, bytů a nebýov,ých prostor.

Dne

4' 2015 Emitent prodal l00% podíl ve spoleěnosti Development Pobřežní, s.r.o., se sídlem Pobřežní
PSČ 186 00, Česká republika, zapsané vobchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
vPraze pod spisovou znaěkou C 728904, IČo 27951723. Vlastníkem podílu byl od 2. prosince 2008'
Předmětem ěinnosti společnosti byl pronájem nemovitostí, býů a nebytoých prostor.
1.

620/3, Praha 8,

Dne 28. 4.2016 Emitent prodal l00% podíl ve spoleěnosti PROSEK COURT s.r'o. (dříve ANAMOS s.r.o.)'
IČo 27390993, se sídlem Pobřežní62013, Praha 8, PSČ 186 00, Česká republika, zapsané vobchodním
ľejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 109931, jejimźjediným vlastníkem
byl od 14. 6. Ż007. Předmětem ěinnosti spoleěnosti byl pronájem nemovitostí' bytu a nebýových prostor.

Dne 10. 6.2016 se Emitent stal vlastníkem 100% podílu ve společnosti Rustonka.

Zókladní údaje o společnosti Rusíonka
obchodní ťtrma l názęv:

Rustonka Development s.r.o.

Místo registrace:

obchodní rejstřík vedený
soudu v Praze, sp. znaěka

Registračníěíslo:

27591026

Sídlo:

Pobřežní 62013, Pľaha 8,
Česká republika

u

Městského

C ll7458

PsČ186

00,

Právní forma:

společnost s ruěením omezeným

Pľávní předpisy, kteými se společnost řídípři své činnosti:

Rustonka se při své činnosti řídíěeshými
pľávními předpisy, zejména zákonem č.
8912012 Sb.' oběanský zíkoník, ve znění
pozdějších předpisů, zĺkonem č,. 90lŻ012

sb', o
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družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znéni pozdějších
předpisů a zákonem 563ĺ199I Sb', o
úěetnictví,ve znění pozdějších předpisů

Telefonní číslo:

+420 221 710 561

E-mail:

info@rustonka.cz

Internetová stránka:

www.rustonka.cz

filr;e slouěením s rozhodným dnem 1. 4.2007 spoleěnosti Rustonka Development
27597598, se sídlem Pobřežní 297ĺ14, 186 00 Praha 8, se spoleěnostíRustonka (tehdy pod
obchodní firmou Lemesos Development s.r.o.), kdy na spoleěnost Rustonka jakožto nástupnickou
spoleěnost, přešlo v souvislosti se slouěením jmění společnosti Rustonka Development s'r.o. V pľosinci 2007
došlo ke změně obchodní firmy spoleěnosti Rustonka na Rustonka Development s.r.o.

V prosinci 2007 proběh|a
s.r.o.,

ICo:

V lednu 2012
PSC 186 00.

spoleěnost Rustonka změnila svoje sídlo. Noým sídlem se tak stala Pobřežni 620/3, Pľaha 8,

Předmětem činnosti spoleěnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebyoqých prostor, a dáůe v'ýroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách I aź,3 żivnostenskéhozźl<ona.

V roce 2014

sę obchodní korporace podřídila zákonu

jako celku postupem podle $ 777 odst' 5 ZoK.

ĺ)
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Hlavní akcionáři a organtzační stľuktuľa
aaaie o vlastnících Emitenía a ovlódající osobě
ovládající osobou je pan Pavel Bagin, ýzická' osoba, která vykonává svá práva prostřednictvím sedmi (7)
akcionářů Emitenta na valné hľomadě a kteý je souěasně i koneěným vlastníkem. Yztah ovládání Emitenta
uvedenou osobou je zalożen ýhľadně na zźkladě nepřímého vlastnictví podílůEmitenta a příslušných

hlasovacích práv a na základě uvedené spoleěenské smlouvy.

opatření pľoti zneužitíkontroly a řídícíhovlivu nad Emitentem jsou dána ĘpersĘmi právními předpisy o
vztazich mezi ovládající a ovládanou osobou, tj' zejména zákonem pro obchodní společnosti (Cyprus
Companies Law), kapitola 113' Emitent nepřijal źádnádalšíopatření proti zneužitíkontroly ze strany jeho
akcionářů ani pana Pavla Bagina jakožto ovládajícíosoby Emitenta.

ajednóní' kteró mohou vést ke změně kontroly nad Emitentem
Emitentovi nejsou znźtmy źádnémechanismy ani ujednání, které by mohly vést ke změně kontroly nad
Emitentem.
Popis skupiny' jejížje Emitent součltstí
Pan Pavel Bagin' nar. Ż.5.1961, býem Údohe 5480/10, Bratislava _ Staré Město, 81102 (,,Pavel Bagin"), je
na zálkladě svěřensĘch smluv (Trust Deeds) ovládající osobou Emitenta prostřednictvím jeho sedmi (7)
akcionářů. Emitent je spoleěností s těmito akcionáři:

o PA.TY.

NOMINEES LIMITED, registraění ěíslo ÍE 41662, se sídlem Akropoleos 59-6l,
SAWIDES MORACH CENTER" Flat/office l02,2012, Nicosia, Cypľus (15l45 kusů, tj. podíl ve

o
o
o
o
o
o

výši99,6I %o),
D.H. NOMINEES LTD' registľaění ěíslo HE 262789, se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE
HOUSE, 8th floor, Agioi omologites, 1082, Nicosia, Cyprus (l0 kusů, tj. podíl ve ýši 0,065 %o),
BERG NOMINEES LIMITED' registraění ěíslo HE 230006, se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE
HOUSE, 8th floor, Agioi omologites, 1082, Nicosia, Cyprus (10 kusů, tj' podíl ve ýši 0,065 yo),
GLoBAL BRIDGE TRUSTEES LIMITED' registľačníčíslo}IE 353980, se sídlem Klimentos, 4143' KLIMENTOS TowER, Flaťoffice 2l, 106l, Nicosia, Cypľus (l0 kusů, tj. podíl ve ýši 0,065
Yo),

PA.TY. SECRETARIAL LIMITED, registraění ěíslo IIE 41662, se sídlem Akropoleos 59-6L,
SAVVIDES MONARCH CENTER, Flaťoffice l02,2012, Nicosia, Cyprus (10 kusů, tj. podíl ve

výši 0,065 %),
Paní EVRIDIKI HAVVA, nar. 25' 7' 1956 (10 kusů, tj. podíl ve ýši 0,065 %o),
Paní ELEFTI{ERIA KYRIAKoU, nar. 25. l0.1971 (10 kusů, tj. podíl ve \.ýši 0'065 %).

Podle svěřensĘch smluv (Trust Deeds) drtí každý z těchto akcionĺĺřůakcie Emitenta ve prospěch pana
Pavla Bagina. Podle této smlouvy je pak kaźdá z uvedených společnostípovinna (i), urěĹli tak, akcie na něj
okamžitě převést, (ii) na něj převést veškerédividendy, (iii) hlasovat na zák|adé jeho pokynů. Dané smlouvy
jsou uzavřeny na dobu neurčitou, přiěemž právo vypovědět je má pouze pan Pavel Bagin.
Pan Pavel Bagin tak nepřímo vlastní I00 % akcií Emitenta a vykonává' I00 % hlasovacích práv spojených s
těmito akciemi'
Emitent vlastní 100% podíl na hlasovacích právech azákladnim kapitálu ve spoleěnosti Rustonka.
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5kupĺna Emitenta

Zlűvislost Emitenta na subjektech Skupiny

Emitent byl zřizen za úěelem poskýování financování, dtźeni a správy vlastních investic v oblasti realitních
investičních projektů, které na űzemi českérepubliky v minulosti rea|izoval a realizuje prostřednictvím
dceřiných spoleěností. Emitent je propojený se společnostíRustonka, coźvyplývá z vlastnictví I00% podílu
vtéto společnosti. Vzhledem k tomu, že Emitent je spoleěnost holdingového ýpu, která nevykonává jinou
ěinnost neź, je popsráno vyše (tj . poskýování financován í, drŹeni a spľáva vlastních investic)' je zce|a záxislý
na ěinnosti a hospodaření společnosti Rustonka (případně dalšíchčlenůSkupiny).

Ke dni vypracoviíní tohoto Prospektu Emitent neposkytl žádnézáptljěĘ/úvěry ani nevydal žádné investiční
nástroje, kteľéby zakJrádaly úvěrovou angažovanost Emitenta vůčitřetí osobě' Nicméně, prostředĘ získané
z emise Certifikátů Emitent plánuje posĘrtnout foľmou zápůjčĘ(resp. zápůjěek) do spoleěnosti Rustonka
(případně dalších dceřiných společnostíEmitenta), která je pouŽije na ręfinancování bankovních úvěru
spoleěnosti Rustonka, kteľéspoleěnost ěeľpala za iňelem (i) akvizice pozemků, na kteých jiż zahé/ila
rea|izaci projektů, a (ii) financování projektov'ých nákladů.
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Spľávní, řídícía dozoľčíoľgány
Emitent je veřejnou akciovou společností@ublic company limited by shares) za|oženou podle pľáva
Kyperské republiĘ. orgány Emitenta jsou valná hromada (general meeting), představenstvo (directors),
které je řídícímorgánem, a tajemník (secretary).
Pře dstavenstvo Emitenta

Statutárním oľgánem Emitenta je představenstvo, které má dva členy - ředitele, kteří jednají jeho jménem
samostatně. Ředitele volí a odvolává valná hromada. Ředitelé se při ýkonu své funkce mimo jiné řídí
pokyny udělenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nędodržení

poĘnů akcionáře můžebý důvodem k odvolání statutárního orgánu. Představenstvo rozhoduje o všech
zźůeżitostechEmitenta, které nejsou právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti jiných
orgánů Emitenta'

Představenstvo můŽe mít podle stanov dva nebo více ělenů, přiěemž poěet ělenů představenstva není nijak
omezen'

V

současnédobě má představenstvo dva ěleny.

Členy představenstvďřęditeli jsou k datu vyhotovení Prospektu paní Ivana Tollarovičová a pan Nicolas
Italos.

Pracovní adresou ředitelů je sídlo Emitenta.

Žeani, z ělenů představenstva Emitenta nevykonává vně Emitenta žádnéhlavní ěinnosti, které by byly pro
Emitenta významné.

Ivana Tollarovĺčová_ ělen představenstva

Dęn vzniku funkce v představenstvu

31. 12.2014

Narozena

3r. t2. t984

Býem

Tatoiou 3, Flat 202, 2039 Strovolos,
Nicosia, Kyperská republika

Akropoleos 59-61,

SAVVIDES
CENTER" lst flooľ, Flaťoffice 102, P.C.

Pracovní adresa

2012 Nikósie, Kyperská ľepublika

Ivana Tollarovicova

Dosavadní zkušenosti

vystudovala
obchodní akademii v Trnavě. Následně po
studiích nastoupila na pozici asistentĘ a

administrátoľĘ
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FINANCE GROUP' a.s. od března Ż006
pracuje jako manažerka ve společnosti

BRIDGE GLOBAL
SERVICES LIMITED.

SOLUTIONS

NÍcolas Italos - člen představenstva
Den vzniku funkce v představenstvu

9.5.20t6

Narozen

13.6. 1986

Býem

4, Aristotelous street, 2720 Akaki,
Nicosia, Kyperská republika

Pľacovní adresa

Akropoleos 59-61, SAWIDES

Dosavadní zkušenosti

Nikolas Italos po absolvování vojenské

CENTER"

1st floor, Flat/Office 702,P.C.
2012 Nikósie, Kyperská republika

služby na Kypľu nastoupil na univerzitu v

Aegeanu' kde vystudoval obor zaměřený
na obchodní administrativu, účetnictvía
finance. V letech 20II aż2013 absolvoval
kurz Asociace certifikovaných úěetních
(AccA). Jiź, od roku 2015 ptisobí jako

manažer ve spoleěnosti BRIDGE
GLOBAL SOLUTIONS SERVICES

i)

LIMITED.

V

oboru financí se pohybuje

od ľoku 2010.

Dozorčírada emitenta
Emitent v souladu s Ęperskou legislativou nemá dozoľěíradu.
Střet zójmů na úrovni spróvních, řídícícha dozorěích orgónů Emitenta

Emitent pľohlašuje, že si není vědom existence jakéhokoliv konfliktu zájmű mezi povinnostmi osob
zmiňovanými v této kapitole ,rSprđvní,řídicía dozoľčíorgóny Emitentą" ve vztahu k Emitentovi a jejich
osobních zájmű a jiných povinností.
Kontrolní výbor Emitenta
Emitent nemá Żádný kontrolní výbor.
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Dodržovóní principů spróuy a řízeníspolečnosti

Emitent se v souěasné době Íídia dodrźuje veškerépožadavky na spľávu ařizeni spoleěnosti' které stanoví
obecně závazné právní předpisy Kyperské republiky, zejména ĘpersĘ z.źtkon o obchodních spoleěnostech
(Cypľus Companies Law),kapitola 113. Zádná jiná opatření přijata nebyla.

Úěetní zźlvěrĘEmitenta za jednotlivá účetníobdobí 2014 a 2015 byly auditovány externími auditory v
souladu s příslušnými právními a úěetnímipředpisy.

Emitent nemázšízen ýboľ pro audit.

Seniorní management spoleěnosti Rustonka
Emitent

dálre niże uvádí klíěové osoby ve

Ing. aľch. Renata Fialová

_

společnosti Rustonka.

jednatel

Den zahájení ěinnosti pľo společnost

r. 1.2012

Naľozen

10.6.1966

Býem

Josefa Klicpery 242,

Pracovní adresa

Pobřežní 6Ż0/3, Karlín, l86 00 Praha

Dosavadní zkušenosti

Paní Renata Fialová po absolvovĺání
Fakulty architektury, ČVUT Praha se

Celákovice, PSC 250 88

SedlěánĘ,

8

podílela na mnoha architektonicĘých
projektech jako autorizovaný architekt'

Dále působila jako Senior Developer ve
spoleěnosti Skanska a jako Project
Manager ve spoleěnosti MCA. od ľoku
2007 působí jako Senior Project Manager
ve společnosti J&T REAL ESTATE, a.s.
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Přehled hlavních činností,postavení v hospodářské soutěži' informace
Hlavní činnost, nové produkly

o

tľendech a investicích

a služby

Předmět podnikĺání Emitenta představují především investice, poskytování financování, drženía správa
vlastních investic. Emitent v souěasné době nenabízí žádné nové produkty ani služby.
Společnost Rustonka je společností(special purpose vehicle) založenou pro realizaci projektu na jí nabyt'ých
pozemcích: (i) Rustonka I (komplex tří administrativních budov se spoleěným vjezdoqým objektem s
kancelářsĘmi plochami do 12 tisíc m2 každź)a (ii) Rustonka II (samostatná administrativní budova s osmi
nadzemními podlažímia podzemními parkovacími plochami, s kancelářsĘmi plochami cca 13 tisíc m2).

Kľomě qýše uvedené developeľské ěinnosti nevyvíjí spoleěnost Rustonka žádnéjinéaktivĘ. Nenabízítedy
źádnéproduký ani služby ani nemá v rimyslu uvést na trh nové produkty ěi služby'

Hlavní trhy
Hlavním tľhem, na kterém Emitent a spoleěnost Rustonka působía realinlje své investice' je Česká

republika, resp' hlavní město Praha.

Postavení v hospoddřské soutěži
Vzhledem ke své hlavní činnosti Emitent jako takovy nesoutěží na źádnémtrhu a nemá žádnérelevantĺrí
tržni podi|y a postavení. Tržnípodíl spoleěnosti Rustonka na trhu administrativních budov v Praze je
zanedbatelný'
Informace o trendech
Emitent pľohlašuje, že od data jeho poslední zveřejněné úěetnízźněrĘza období koněící31' 12. 2015
nedošlo kźádnépodstatné negativní změnéjeho vyhlídek ani vyhlídek společnosti Rustonka, která by byla
Emitentovi známa akterá by měla vliv na finančnísituaci Skupiny.

Emitentovi nejsou známy nepříznivé trendy, poptávky, zźuazky nebo události, které by s přiměřenou
pravděpodobností mohly mitýznamný vliv na vyhlídky Emitenta nejméně na aktuální běž:ný finanění ľok.
Skupina se ve sqých aktivitách zaměřuje zejména na česĘtrh s realitami. Díky nedávné akvizici spoleěnosti
Rustonka se pak Skupina soustředí především na pľažsĘtrh
nemovitostmi, konkrétně v lokalitě Praha 8 - Karlín'

s

administľativními a polyfunkěními

Aktivita trhu pľonájmu kancelářsĘch prostor v Praze dosáhla v roce 20l 5 historicĘch rekordů, kdy největší
poptávka by|a převäżně ze stľany rostoucího IT sektoru. Silná poptĺávka trvá nadále i v roce 2016. N4.íra
neobsazenosti administrativních prostor v Praze ýrazné klesá, z ěásti také díĘzpomalení ýstavby v roce
2016. Na konci 1. čtvrtletí2016 byla míra neobsazenosti v Praze na úrovni I3,9 yo' přičemžPraha 8
vykáza|a druhou nejnižšíneobsazenost na úrovni II %o. Ceny pražských kanceláří ztlstávaji prozatím spíše
neměnné, avšak právě díĘ klesajícíneobsazenosti se zejména v širšímcentru Prahy oěekává v průběhu
následujícíhoroku až dvou mírný nárust. V roce 2016 je v pruběhu qýstavba a oěekávané dodání na trh
celkem 37.600 m2 noých kancelĺářsĘch ploch, což, je historické minimum a jedná se o nejmenšíýstavbu
za posledních 10 let. V roce 2017 se pak dodání kancelářsĘch prostor vrací do obvyklých ľočníchčísels
vice než,l80.000 m2 nových administrativních ploch.1

' ZdÍoj:

BNP Paribas Real Estate APM CR s.r.o', Prague
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Praha 8 při dlouhodobém průměru na úrovni lI oÁ vykazuje druhou nejnižšíneobsazenost v rámci celé
Prahy. HistoricĘ je Praha 8 nejžádanějšílokalitou v segmentu profesionálních služeb, v'ýroby a výstavby.
Celková nabídka moderních kancelrářsĘch prostor naPraze 8 č,ini 412.800 m2, z nichž 90 % těchto pľostor
jsou třídy A, tedy nové prostory mj' s vysokou kvalitou vybavenosti a nabizených služeb, s využitím
moderních technologií a inteligentních systémi tízeni prostředí, s bezbariéroými vstupy do objektů a
nízkou energetickou nároěností' V souěasné době je zde ve výstavbě 59.2oo m2 noých kancelářsĘch
prostor s termínem dokoněení 2016 aż2017. Ceny nových, moderních kanceláří v Praze 8 zůstávají stabilní s
nominálním nájemným na úrovni 15 až 15,75 EUR měsíčnéza m2, přičemžpražsĘ pruměr je kolem 14,50
EUR měsíčně zam'.
Skupiny situovány v místě s dlouhodobě druhou
je
nejnižšíneobsazeností v Praze. Časově dokoněení ýstavby plánováno v průběhu roku 2017, tedy po jisté
odmlce, která v Praze nastává v pruběhu letošníhoľoku. Je tedy oěekávána enoľmní poptávka, vzhledem k
menšíkonkurenci v okolí a dobré ekonomické situaci a v neposlední řadě téždobře nastavené cenové
politice projektu, jeho designu a efektivitě.

S přihlédnutím k

ýše zmíněným údajůmjsou projeký

Prognózy nebo odhady zisku
Skupina neučinila žádnéprognőzy ani odhady zisku.
Významnd uněnaJinanění nebo obchodní siíuace Skupiny

od

data poslední auditované účetnízávěrĘ Emitenta, s vyjimkou informací uvedených v tomto dokumentu,

nedošlo podle nejlepšího vědomí Emitenta
Skupiny.

Hlavní investice provedené od

k

żádnépodstatlré změně finanění nebo obchodní situace

data poslední zveřejněné úěelnízdvěrĘ

Emitent neuskuteěnil od data poslední auditované účetnízáxérĘ žádné investice s qýjimkou akvizice Podílu
(popsané ýše v této kapitole tohoto Pľospektu) zanabývací cenu 100 EUR.
Spoleěnost Rustonka je vlastníkem pozemků o celkové ýměře 33.65I rlŕ, nachźuejícíchse v katastrálním
űzemí Kaľlín'obec Piaha, zapsaných v Katastru nemovitostí na listu vlastnictví č,' 43'l, zčehožŻ.54Żm2
pozemků nabyla spoleěnost Rustonka na zák|adě kupní smlouvy s Hlavním městem Praha ze dne 8. 4.2016
za cenu 30,5 milionů Kě. Nákup pozemků byl financovźn zbankovního úvěru. Změna vlastníka nabyla
účinnostizápisem do katastru nemovitostí dne 3 1. 5.2016 s právními úěinĘ vkladu k 6' 5. Ż016.
Spoleěnost Rustonka zamýš|i a připľavuje na uvedených pozemcích ýstavbu těchto pľojektu s celkovými
rozpoětovanými náklady přibližně 3 miliardy Kě, z nichž k datu schválení tohoto Pľospektu bylo již:
proinvestováno téměř 880 milionů Kě:

Pľojekt Rustonka I (,,RI") _ administrativní (kancelářský) projekt, kteý je tvořen třemi identicĘmi

budóvami A, B a C se spoleěným vjezdovým objektem D na pozemcích o ľozloze 23.985 m'' Każdár z budov
bude disponovat kancelářsĘmi plochami o roz|oze téměř IŻ tisic m2, maloobchodními jednotkami o rozloze
cca l,7 tisíc m2 a skladovaóími plochami do 1 tisíce m'. Na každou budovu bude připadat 767 parkovacích
míst.

Všechny budovy budou třídy A

ceľtifikátem

LEED Gold (Leadership

in Energy
and Environmental Design)' Ceľtifikace LEED posĘrtuje nezávislé ověření, že budova, resp. soubor budov
byl navržen a vybudován s vyrržitím strategií zaměřených na dosažení vysokých požadavkri v klíčov,ých
oblastech zdravi lidí a životníhoprostředí, jako jsou udržitelná ýstavba budovy, úspoľa vody, energetická
efektivnost, ýběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí.
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ll. 2014 vydáno stavební povolení, které nabylo prźxni moci dne 6. 12. Ż0I4.
lednu 2016by|a zahźĘena stavba prvního objektu _ budovy A věetně spoleěného vjezdového objektu D.
Předpokládaný termín jejího dokončenívěetně kolaudace je 2. éwrtleti 20l7. Bude následovat stavba objektu
B, jejiź zahź|eni se předpokládá v lednu 2017 s termínem dokoněení věetně kolaudace ve 2. ětvrtletí 2018.
Zahájeni stavby poslední budovy C se očekává v lednu 2020 stermínem dokončení včebrě kolaudace ve 2.
K projektu RI bylo dne l8.

V

ěťvrtletí202l.

Budovy jsou aktivně nabizeny záýemctlm k pľonájmu ďnebo budoucímu prodeji. V závislosti na vyjednávání
se zájemci můžedojít ke změně časovéhoharmonogramu projektu.

Celkové investičnínáklady na tento projekt jsou rozpočtovány na částku 2.1 mld' Kě, zěehož' l.5 mld. Kě
připadá na objeký A, B a D. Projekt RI je financován z bankovních úvěrů,které by měly bý částeěně
refinancovány emitovanými Certiťrkáty' Budoucí náklady na ýstavbu budou financovány ze schválených
rámců stávajících bankovních úvěru a dále noých úvěrůod dalšíchfinancujícíchsubjektů.

Za období leden až ěerven Ż016 by|o

proinvestováno 52,7 mil'
představovaly náklady na stavbu budov A+B (hard costs).

Kč bez DPH'

z toho 43,6

mil. Kě

(,,RII
administrativní objekt s osmi nadzemními podlažími a
podzemními parkovacími pl
realizovat na pozemcích o rozloze 7'038 m'. Budova
a dalšíchtéměŕ2,4 tisíce m2 pronajatelných ploch
nabídne téměř 13 tisíc m2
(maloobchodní jednotĘ, skladovací prostory, gastro provoz) a také přes 230 parkovacích míst. Výstavba
bude probíhat ve standardu třídy A a LEED Gold.
Pľojekt Rustonka II

K projektu bylo v květnu 2015 vydźno platné tlzemni rozhodnutí. V současnédobě probíhajípráce směřující
kziskźnístavebního povolení, kteľése věetně nabytí práxní moci předpoklźĺdáv první polovině roku 20l7.

Zahájení stavbyje plánováno na 1. ětvrtletí 2018; dokoněení stavby včetně kolaudace a uvedení do provozu
se oěekává do konce roku 2019.

Celkové investičnínáklady projektu RII jsou rozpoětovány na ěástku 887,l mil. Kě. Projekt je financován
z bankovních rivěrů, které by měly bý částečněrefinancovány emitovanými Certiťtkáty' Dalšínráklady na
získétnístavebního povolení a samotnou'r'ýstavbu budou financovány ze stźxajícichbankovních úvěru a dále
noých úvěrůod dalšíchfinancujícíchsubjektů.

Za období leden až červen 2016 bylo proinvestováno 27,7 mil' Kě bez DPH, coŽ představovalo zejména
doplatek kupní ceny za pozemky dokoupené od hlavního města Prahy (viz ýše v této kapitole tohoto
Prospektu).

V

současnédobě probíhaji jednáni s možným budoucím kotevním nájemcem budovy RII. Dle pľůběhua
qýsledků jedĺźníműźe
dojít ke změnám v ěasovém haľmonogramu i rozpoětu projektu.

Hlavní budoucí investice/očekóvané aněny
Emitent, resp. společnost Rustonka plánuje po Datu emise provést změnu v jejím uspořádání'
Souěasný stav: Spoleěnost Rustonka je vlastníkem pozemků o roz|oze 33 '65I m2 a projektu RI a RII.
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noých společností, kteľébudou
souěástí Skupiny (,,sPv"). Do sPv budou převedena vlastnická prátva k pozemkům, projektové
dokumentaci a příslušnéěásti stávajících dluhů z financování podle příslušnosti k jednotliým objektům
(budovám) v rámci projektů RI a RII. Převod nemovitostí (postupně nebo najednou) je zamýšlený foľmou
prodeje aktiv, případně přeměnou společnosti Rustonka; a to vše na základě znaleckého posudku, kteý
Plánovaná změna: Emitent nĺažujezalożenínové společnosti, případně

Emitent' resp. Rustonka plránuje pro tento účelnechat vyhotovit.

Cílová situace: Emitent očekává, že zamýšlená změna povede ke zpřehlednění struktury pro budoucí
financujícísubjekty a záĘemci o koupi jednotliých budov rea|izovaných v rámci projektů RI (budovy A, B,
C a spoleěný vjezdoý objekt D) a RII.
Vzhledem k probíhajícími budoucím jednáním s potenciálními nájemci, resp. zájemci o koupi mohou
vyvstat požadavky na dalšízměnu uspořádání a vlastnictví pozemků a projektu, resp. jednotlivých objektu.
Aniž by to bylo považováno za změnu podmínek Emise ďnebo jejich nesplnění ěi porušení, vyhrazuje si
Emitent pľávo na jakoukoliv změnu uspořádání Skupiny, včetně formy převodu majetku a dluhů ze
spoleěnosti Rustonka do SPV čizměny vlastnické struktury SPV.
Vzhledem k tomu, Že SPV budou téměř identické jako spoleěnost Rustonka, použijíse informace uvedené
v tomto prospektu (zejména v kapitole ,,Rizikové fahory") ohledně spoleěnosti Rustonka i na SPV.
Nedóvné udltlosti významné pro hodnocení platební schopnost Emitenta
Dne 28. 4.2016 Emitent odprodal 100% podíl v dceřiné společnosti PROSEK COURT s'r.o. Emitent dne l0.
6. 2016 nabyl Podíl. Kupní cena za toto nabýí byla před vypracoviíním tohoto Prospektu zce|a ahrazena ze
stľany Emitenta. V nedávné minulosti nedošlo kromě uvedeného k žádným změnám, kteľéby měly
podstatný ýznam při hodnocení platební schopnosti Emitenta.
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Finančníúdaje o aktivech, závazcích, Íinančnísituaci a zĺsku a o ztľátách
Hístorickélinanění údaje Emitenta
Emitent v kapitole ,,Finančníúdaje" tohoto Prospektu uvádí auditované historické finančníúdaje Emitenta
formou úěetnízávěrĘ avýkanl peněžníchtoků za úěetníobdobí koněícík31' 12.2013,3l.12.Ż0I4 a3l.
12' 2015 ' Týo údaje tvoří nedílnou součást Prospektu.
HÍstorick éJinančnííldaj e společnosti Rusto nka
Emitent v kapitole ,,Finančníúdaje" tohoto Prospektu uvádí historické finanění údaje spoleěnosti Rustonka
formou účetnízávěrĘ zaűčetni období končícík3I' 12.2013 (neauditované finaění údaje), 3I' 12.2014 a
3l. lŻ.2015 (auditované finanění údaje). Týo údaje tvoří nedílnou součást Prospektu.
Vy

b

fi n an ě ní íldaj e E mite nta

łan é

Vybľané histoľickéfinančníinfoľmace, které Emitent uvádí v niže uvedeném textu, jsou ěerpány zűč,etní
,!*ěrky Emitenta k 3I. 12. 2015, 3l. lŻ. 2014 a 3L 12. 2013, a proto by měly bý ěteny v její souvislosti.
Učetnízź,ľérkaEmitenta zahrnuje podle vyroku auditora auditované finančníinfoľmace za űěetní období
končící3l. 12.2015 a 31. 12' 2014, vč,etně srovnatelných údajů.
Historické finančníinformace Emitenta zaűěetní období koněící 31.12.2015,3l.12.2014 a3L 12.2013
byly ověřeny auditorem, a to společnostíMorison Patsalides Limited, Certified Public Accountants and
Registered Auditors, se sídlem Athalassis Tower 2,95 Athalassis Avenue, 4th Flooľ, office 40l,P.C.2OI3

Nikósie, Kyperská republika. Auditoľ vydal k uvedeným úěetnímzáxěrkámvýrok ''bez výhrad''.

Nížeuvedené shrnutí vycháai z účetníchzávěrekEmitenta sestavených v souladu s Mezinárodními standardy
ťrnaněního ýkaznictví ve znění schváleném EU (IFRS) za uvedená úěetníobdobí.
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finančnísituaci Emitenta
Měna:tis. Kč

\ńŕkaz o

31.122015

3t.12.2014

2OO,O
200,0

Dlouhodobá aktiva
Finančníinvestice do dceřiných společností
aktiva
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky
Poskytnuté zálohy
dy příštíchobdobí
Peněžní prostředky a peněžníekvivalenĘ
AKNVA CETKEM

5 003,4

400,0
400,0
68,8
0,0

7Ĺ,1

2t,o

s2o3A

0,0
47,7

20,8
0,0
50,2

469,9

47l,Ĺ

4 911,5
45,5
4 866,0

-94 102,6
45,5
-94 748,7

-62,9

0,0
0,0

0r0

Krátkodobé závazĘ

29Ĺ,9

Żávazky zobchodních vztahů a ostatnízávazky

85,9
0,3
205,7
0,0

94 57Ĺ,3
93 632,0

10,3
0,3
4 947,6
45,2

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Nerozděl ený

zi s

k/(Neu

h ra

zená ztráta ) mi nu lých l et

Dlouhodobé závazĘ
Bankovní úvěry a zápůjčky

Daňové závazky
Výdaje příštíchobdobí
Bankovní úvěry a zápůjčky

45,5
-708,4

L27
r27,9

0,0

406,1
90,L
47,5
Ż68,5
0,0

0,3

242,7
696,4

5

Výkaz zisků a ztrát Emitenta

1.1.31.12.

2015
tol 420,2
10r 420,2

Měna:tis. Kč
sk z prodejefinančních investic

náklady
Admi

nistrativní ná

kla dy

Kompenza ce proj ektové od měny

ostatní náklady
Provozní hospodářsĘ výsledek
Úrokové náklady
Bankovní poplatky
Kurzové rozdíly
výsledek hospodaření
ziskl(ztráta) za účetníobdobí před zdaněním
Daň z příjmů

20t4
0,0
0,0

-2265,7

-93 651,7

-406,r

-572,3
-93 069,8

0,0
-7 849,9

Náklady na ručitelské prohlášení
Poplatky společnosti
Żtráta z prodeje realizovatelných aktiV

1.1-31.12.

-23
-51o,7

0,0

0,0

-9,7

-9,6

-9,r

0,0
0,0
99 154,5

0,0
0,0
-93 651,7

-Ż2 574,0
0,0
-23 093,9

-7 r7r,4

-26,8

-175,6

-3,3

0,0

-0,2

974,2

-367,t

Ż 697,t

-140,5

-387,9

2

99 074,7
0,0

-94039,7
0,0

-20 s72,6
0

za úč€tní obdobÍ oo zdanění

V minulosti měl

Emitent uzavřenou smlouvu o sdílenízisku z projektu. K jejímu ukončení došlo ke konci
s prodejem 100% podílu v dceřiné spoleěnosti a smluvní strany se dohodly na
Vyplacení příslušnéodměny ve Výši 93.l mil. Kč stanovené procentem z očekávanéhozisku projektu, resp.
transakce. Tento dluh Emitenta byl uhrazen v roce 2015 po prodeji podílu ve spoleěnosti Development
Pobřežní, s.r.o.

roku 2014 v souvislosti
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Náklady příštíchobdobí k3|' 12.2015 se vztahují k poplatku za ruěitelské prohlášení, které uhradil Emitent
a které v souvislosti s pľodejem 100% podílu ve spoleěnosti Development Pobřežní,s.ľ.o. vystavila
slovenská právnická osoba ve prospěch kupujícího.Ručeníbylo poskytnuté za případné budoucí dluhy
Emitenta jako prodávajícího, které by v budoucnu vyplynuly zpřípadného porušení jeho prohlášení a záruk
daných kupujícímu ve smlouvě o převodu podílu ze dne I' 4. 2015 a kteým by nebyl Emitent schopen
dostát. Ručeníje limitováno výšíprodejní ceny a je ěástečně časově omezené dle jednotliých kategorií
pľohlášenía zźtruk pľodávajícího ze smlouvy o převodu obchodního podílu. odměna za vystavení
ručitelského prohlášení byla stanovena procentem zdohodnuté prodejní ceny za pľvní tři roky trvání
ručitelskéhoprohlášení a Emitentem jednorázově uhrazena částkou ve ýši 6.797.550 Kě vroce 2015:
úěetněje proto položka časově ľozlišována po dobu 3 let.

V roce 2012 Emitent koupil za 320.4 mil' Kč 25,75 yo akcií ve slovenské spoleěností CEETA a. s., která

v pľůběhutéhožroku nav'ýšila svůj základni kapitál, ěímždošlo k rozředění podílu drženého Emitentem na
Il,slyo. V roce 2013 by| sníženzźtk|adníkapitál spoleěnosti CEETA a. s. o 161.7 mil' Kě. Následně Emitent
prodal akcie CEETA a. s. spoleěnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED spoleěně se všemi pohledávkami a
zźxazky vůčiCEETA a. s., čímžEmitentovi vznikla ztľátazprodeje ve ýši 2Ż.6 mil'Kč,'

Zisk zpľodeje finaněních investic vroce 2015 byl realizován zprodeje 100% podílu ve

Development Pobřežní, s.r.o. (datum pľodeje l. 4.2015).

spoleěnosti

Výkaz o peněŽních tocích Emitenta
1.1131.12.
2015
99 0L4,L
-100 314,5

Měna:tis. Kč
zisk/(ztráta| za účetníobdobí před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Změny v pracovní ka pitá lu
Změny v pohledávkách
Změny v závazcích

-4 937,2
-93 s83,1

Uhra zené da ně

0,0
-99 820,6

peněžní toĘ z provozní činnosti

Příplatek mi mo ZK do fi nančních investic
Příjmy z prodeje finančníchinvestic
Změna základního kapitálu realizovatel ných aktiv
Příjmy z prodeje realizovatelných aktiv
čistépeněžní toĘ z investičníčinnosti

-143 336,6
244 956,9

Splátky bankovních úvěrů a zápůjček
Příjmy z bankovních Úvěrů a zápůjček
Uhrazené úroky
čistépeněžní toĘ z finanční činnosti

1.1;31.12.
2014

1.1.-31.12.

-94 039,7

-20 572,6

3r,4

26 6s9,5

2013

-o,2

7,I

93 516,1
-47,3

-294 764,5

-539,6

0,0
-288 670,4

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

L6I674,9
t32 388,7

Ĺot620,2

0r0

294 063,6

-139 238,5
138 569,5
-1 133,1

-110,6

-5 138,3

Peněžníprostředky a ekvivalenĘ na začátku období
čistépeněžní toĘ za období
Peněžníprostředkv a ekvivalentv na konci období

0,0
0,0

652,9

450,3

-5,2

-705,3

-L8O2,L

537,Ĺ

-5 393,2

47,7

50,2
-215

50,3
-0r1

47,7

50

-215

Sníženízákladního kapitálu realizovatelných aktiv a příjmy z prodeje realizovatelných aktiv v ľoce 2013
viz komentĺář k Výkazu zisků a ztrźiBmitenta.

-

V roce 20l5 posĘrtl Emitent příplatek mimo základní kapitál do dceřiné spoleěnosti Development Pobřežní,
S.ľ.o. ve výši 143,3 mil. Kč vsouvislosti sjejím prodejem. ProstředĘ byly použiý na úhĺaduveškeých
bankovních úvěrůa zápůjček.
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Přehled o změnách vlastního kapitálu Emitenta
Neuhrazená
ztráta
minulýďr let VlastnÍ kapitál
20 464,L
20 509,7

äkladní
kapitáI

Měna: tis. Kč
Stav k 31.12.2012

45,5
0,0
45,5
0,0
45,5
0,0

Výsledek hospodaření za běžné období
Stav k 31.12.2013
ledek hospodaření za běŽné období

k3L.l2.2oĹ4
edek hospodaření za běžné období
k

45.5

31.12.2015

-20 572,6

-20 572,6

-108,4

-62,9

-94 039,7
-94 !48,Ĺ

-94 039,7

99 014,1
4

-94
99 014,7
4

Vybrané linanění údaje společnosti Rustonka

Vybrané historické finančníinformace spoleěnosti Rustonka, které jsou uvedeny níżevtextu, jsou ěerpźny z
účetnízáxěrky společnosti Rustonka k31. 12.2013,3L 12. Ż0I4 a 3I. 12. Ż0I5, a proto by měly bý ěteny v
její souvislosti.

Účetní závěrka spoleěnosti Rustonka Zahrnuje podle v'-ýroku auditora auditované finanění informace za
účetníobdobí koněící3l' I2.2015 a3I. lz.2014,věetně srovnatelných údajů.
Historické ťrnančníinformace společnosti Rustonka zaűčetni období koněící 3l' |2.2015 a3l' 12.2014
byly ověřeny auditorem, a to spoleěností FSG Finaudit, s.ľ'o', IČo: 619 47 4O7, se sídlem Třída Svobody
645lŻ, olomouc, PsČ 772 00, Česká republika. Auditor vydal k uvedeným úěetním závérkám ýľok ''bez
výhrad'''

Nížeuvedená shrnutí vycházi z űč,etníchzźxěrek společnosti Rustonka sestavených v souladu s ěesĘmi
úěetními předpisy včetně ČesĘchúčetníchstandardů zauvedenáúčetníobdobí.
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Rozva ha

Ruston ka

tĺs. Kč
Dlouhodobá aktiva
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Pozemky
Nedokončený dl ouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

31.122015

3t.t2.20l.4

31.12.2013

603 997

545 950

483 679

749

0

0

189 590
408 507
5 751

189 590

189 590

347

8 389

293 489
600

2 586

22t6

8 923

903

2734

620

0

oběžná akiva
Stát - da ňové pohledávky
Krátkodobé pos kytnuté zá l ohy

r.

Pen íze

Vlastní kapitál
Základní ka pitá

1

3

0

79

r 679

0

I

Ĺ

0

T

T

606 583

s48t67

492 603

-lĹ8212
29 890

l

ostatní ka pitá lové fondy
Nerozděl ený zi s k/(Neu hrazená ztráta ) mi nul ých l et
Výsledek hospodaření běžného účetníhoobdobí (+/-)

677
6 573

62

Účtyvbankách
rozlišení
klady příštíchobdobí
CELKEM

97t

266 s36
-386 8s4
-27 784

-90428
29 890
266 536
-359 642
-27 212

-63216
29 890
266 535
-342 003

-I7 639

Krátkodobé závazĘ

14 909

Závazky z obchodních vzta hů a ostatní záVazky
Dohadné účtypasivní

14 893

5 644
5 254

16

390

048
496
552

709 886
668 052

632948

554 77Ĺ

0

0

0

5t2324

47 834

591 946
47 002

0

3

0

3

Bankovní úvěry a uýpomoci
Ba nkovní úvěry dl ouhodobé
Krátkodobé ba nkovní úvěry
Krátkodobé fina nčníýpomoci

časovérozlišení
Výdaje příštíchobdobí
PASIVA CELKEM

1

42 447

606 583

Nedokoněený dlouhodobý hmotný majetek představují zejména náklady na projektové a stavební pľáce
vynaložené spoleěností Rustonka v souvislosti s projekty zu a RII, tedy projekty na ýstavbu
administrativních budov v lokalitě Praha 8 - Karlín. ZahmuĘ jsou také troĘ z investiěních úvěrů.
S realizací projektů Souvisí dále poskytnuté záůohy na dlouhodobý hmotny majetek, které představovaly
Zejména záiohy Za projektové prárce a inženýrskou ěinnost.
Nemovitosti ve vlastnictví spoleěnosti Rustonka jsou Zastaveny ve prospěch J&T Banka jako zajištění
dlouhodobých bankovních úvěľůposkytnuttých touto bankou.
Daňové pohledávĘ představují nárok na nadměrný odpočet daně zpřidané hodnoý (DPH) spoleěnosti
Rustonka, kteý vzniká především v souvislosti s provozními a investičními ýdaji spoleěnosti.

ostatní kapitálové fondy vykazuji od roku 2008 zůstatek 266,5 mil' Kč' kteý vznikl v rámci fúze
spoleěnosti. Fond z přeměny je tvořený zejména hodnotou vlastního kapitálu zanikajicí spoleěnosti Rustonka
Development' s.r.o. sníženou(i) o základní kapitál spoleěnosti Rustonka nástupnické spoleěnosti (tehdy
s obchodní fiľmou Lemesos Development, s.r.o.) a dáie (ii) o hodnotu pořizovací ceny obchodních podílů
zaĺikajícispoleěnosti, které byly v majetku spoleěnosti Rustonka jako nástupnické společnosti.
ZávazĘ z obchodních vztahů k3L 12.2015 představovaly zejména dodávĘ stavebních a pľojektoých
pľací, které byly v lednu 2016 v dobějejich splatnosti řádně uhľazeny.
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Bankovní úvěr přijaý od J&T Banka na zák|adě úvěrovésmlouvy ze dne 2l.2' 2006,byI vroce 2015
částečněsplacen z nově posĘrtnutého úvěru (viz dále) a prolongováĺ do 20. 12. 2019. Dne 30. 10' 2015
poskytla J&T Banka spoleěnosti Rustonka dalšíúvěr se splatností do 3l. 3.202o'Úvěry sloužík financování
akviziěních, stavebních a pľojektoých nákladů pľojektůrealizovaných společnostíRustonka.
oba úvěry přijaté od J&T Banka jsou zajištěny bianco směnkou azástavním právem k nemovitostem.

od roku 2011 spoleěnost Rustonka eviduje také kľátkodobou zápůjěku od nebankovní finanění instituce J&T
Real Estate Private Equiý B' v., úročenou5,I Yo p. a., která je pravidelně prolongována.
Za sledovaná období Rustonka vykźnala zźryomý vlastní kapitál, kteý je důsledkem developmentu projektů
RI a RII, tedy ýstavby administrativních objektů. Projekty jsou po celou dobu developmentu ťtnancovány
zejména z úroěených bankovních livěrů ďnebo jiných zdrojů a v jednotliých úěetních obdobích tak generují
ztrátll' Po dokoněení ýstavby' resp. kolaudaci budou kancelářské a komerčníprostory pronajaĘ nájemcům'
případně objekty budou prodány zájemcům. Výnosy, resp. příjmy získanéz pronájmů ďnebo prodeje
společnost použije ke splacení bankovních úvěrůi nebankovních zápůjček.
z

zisků a ztrát Rustonka Devel

1.1.31.12.

1.1.-31.12.

2015

20t4

2

1

2

1,

-810

-1 190

-61
-749

-I L87

-808

-1 189

Měna: tis. Kč

Výkony
TrŹby za prodej

vlastních výrobků a služeb

Spotřeba materiálu a energie
Sl

užby

Přidaná hodnota
Daně a poplatky
ostatní provozní výnosy
ostatní provozní ná kl ady

-6

-35

49
9Ż

-3

-673

-t227

-28 156
1 055

-25 316
4

30

-10

-673
-25 985

-3 072

Provorní výslede k hospodaření
Nákladové úroky
ostatn í fi na nčn í výnosy
ostatní fi nančníná klady
Finančnívýsledek hospodaření
za účltníobdobí před zdaněnÍm
Daň z příjmů za běŽnou činnost
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Přehled o změnách vlastního kapitálu Rustonka Develooments.r.o.

Měna: tis. Kč
Stav k 31.12.2012
Rozdělení výsledku hospoda ření

Výsledek hospodaření za běžné období
Stav k 31.12.2013
Rozdělení výsledku hospoda ření
ledek hospodaření za běžné období

k37.12.2074
Rozděl ení výs l edku hospoda ření

edek hospodaření za běžné období
Stav k 31.12.2015

äkladnĺ
kapltál
29 890
00
00
29 890
00
00
29 890
00
00

Neuhrazená

ÉÍáta

KapltáIové

fondy
266 536

mlnuĘdt let
-313 702

266536

bělného ú&tnlho
obdobĺ VlastnÍ
-45 577

-28 301

-28 301
28 301

0

_77 639

-L7 639

-342 003

-17 639
77 639
-27 2L2
-27 212

-63

0
-27 2L2
-90 428

27 272
-27 784

-27 784

-r7 639
0

266 536

Výsledek hospodařenĺ

-359 642
-27 2L2
0

0

Zt6

0

29 890

Konsolidace nil úrovni Emitenta
Finančnívýkary Emitenta zA vvedená účetníobdobí byly připraveny v souladu s Mezinárodními standaľdy
finaněního výkaznictví (IFRS) přijaými Evropskou Unií a požadavĘ kyperského zźtkona o obchodních
společnostech (Cypľus Companies Law), kapitola 113. Ty v případě, že auditovaná spoleěnost (tedy Emitent)
a její dceřiné společnosti představují skupinu malého rozsahu (small sized gľoup), nevyžaduje přípravu
konsolidovaných finaněních vykazů. Ztohoto důvodu Emitent za uvedená účetníobdobí zpracovtval pouze
individuální úěetní zź.ľérku.
ověření historic kýc h ročních Jinančníchúdaj ĺů
Úěetní závěrku Emitenta k3I.12.2015,37.I2.2014 a37.12.2013 sestavenou v souladu s Mezináľodními
standardy finančníhoýkaznictví ve znění schváleném EU (IFRS) ověřila společnost Morison Patsalides
Limited, Se sídlem Athalassis Toweľ 2,95 Athalassis Avenue,4th Floor, office 40l, P.C.2013 Nikósie,
Kyperská republika, certifikovaní veřejní účetnía ľegistrovaní auditoři (Certified Public Accountąnts and
Registered Auditors) pod číslemE03IĺGl20l3. Auditoľem odpovědným za provedení auditu byl Stelios
Theophanous FCCA, registrovaný auditor, drżitel osvědčení číslo1764.

Výľok auditora byl za uvedená úěetníobdobí koněící31. 1Ż' 2015,3I' 12' 2014 a 31. 12.2073 bez qýhrad'
Emitent prohlašuje, že v pľtiběhu úěetního období, zakteré je předkládána uvedená úěetnízávěrka Emitenta,
nedošlo k odstoupení nebo odvolání auditora odpovědného za ověření úěetnízźxěrĘ.

Auditoľ, společnost Morison Patsalides Limited' nemá dle nejlepšího vědomí Emitenta jaĘkoli ýznamný
zájem v Emitentovi. Pro účelytohoto prohlášení Emitent, mimo jiné, zllźůilnásledující skuteěnosti ve vztahu
k auditorovi: případné(i) vlastnictví akcií vydaných Emitentem nebo akcií ěi podílůspolečnostítvořících s
Emitentem koncern, nebo jaĘchkoli opcí k nabyí či upsrání takoých akcií ěi podílů,(ii) zaměstnání u
Emitenta nebo jakoukoli kompenzaci od Emitenta, (iii) ělenství v orgánech Emitenta a (iv) vztah k Hlavnímu
manažerovi ěi přijetí Ceľtifikátů k obchodovźní na Regulovaném trhu BCPP.

Úěetní závérĘ spoleěnosti Rustonka za űčetĺí'období končícík 3l' 12. 2Ol4 a 31' 12. 2015 ověřila
spoleěnost FSG Finaudit, s.r.o., se sídlem olomouc, Třída Svobody 64512, PsC 77200, která je členem
Komory auditorů Českérepubliky a dľžitelemoprávnění ěíslo 154' Auditorem odpovědným za provedení
auditu byl Mgr. oldřich Mrkos, drżiteloprávnění Ko lory auditoľů Českéľepubliky (KAČR) číslo4040.
Výrok auditoľa byl za uvedená úěetníobdobí končící31. 12 2014 a 3l. 12. 2015 bez ýhrad. Emitent
prohlašuje, že v průběhu žádného z účetníchobdobi, za které je předkládána uvędená úěetní závěrka
spoleěnosti Rustonka, nedošlo k odstoupení nebo odvolání auditora odpovědného za ověření úěetnízźtvěrĘ.
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Veškeréz finančníchúdajůuvedených v tomto Prospektu kromě těch, u kteĘŕch je uvedeno, že se vztahují ke
spoleěnosti Rustonka a k účetnímuobdobí končícímu3I' 12.Ż}l3,byly ěerpĺány zűěetnízátvěrky, která byla
ověřena auditorem.

SttÍříposledních tinančních údaj fł Emitenía

Finančníúdaje Emitenta byly naposledy ověřeny za űěetni období koněící3l. 12.2015. od tohoto data
neuveřejnil Emitent żádnédalšíauditované finanění informace.
StlÍřípos ledních Jinančníchúdaj ů sp o leěnosti Ruston ka

Finančníúdaje spoleěnosti Rustonka byly naposledy ověřeny za űěetni období končící3I. 12.2015. od

tohoto data neuveřejnil Emitent ani spoleěnost Rustonka žádné dalšíauditované finanění informace.

Mezilímní a jinétinančníúdaje Emitenta
Emitent neuveřejnil žádnémezitímníani jiné finanění údaje ýkajícíse Emitenta.

,

Mezitímnía jinéJinančníúdaje společnosti Rustonka
Emitent ani společnost Rustonka neuveřejnily žádnémezitímní ani jiné ťrnanění ridaje ýkajícíse spoleěnosti
Rustonka.
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Doplňující údaje
Soudní a rozhoděí řízení
Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí neprobíhají,nehrozí, ani v předešlých 12 měsících před
datem vyhotovení Prospektu neprobíhala Žádná správní, soudní ani rozhoděí Íizeni, která mohla mít nebo
v nedávné minulosti měla ýznamný vliv na fllnanění situaci nebo ziskovost Emitenta nebo spoleěnosti
Rustonka.

Rizikovéfaktory
Rizikové faktory' které mohou ovlivnit schopnost Emitenta plnit jeho zźlvazky zCertiflkáttt společně s
rizikov'ými faktory podstatnými pro Certifikáý jsou uvedeny v kapitole ,,R.izikovéfaktory" tohoto Pľospektu.
Zókladní kapitól
Základni kapiüĺl Emitenta ěiní 26.000,55
každáo jmenovité hodnotě 1,7 l EUR.

EUR

a

je

zce|a splacen' Emitent vydal 15.205

kmenoých akcií,

Stanouy

je zapsánjako veřejná akciová spoleěnost

v registru vedeném Ministerstvem energetiĘ' obchodu,
průmyslu a turistického ruchu, oddělení zápisů spoleěností a oťrciálního zapisovatele a správce Nikósie,
s ľegistračnímčíslemIIE 1993Ż6'

Emitent

Společnost by|azaloźenazakladatelskou listinou ze dne 5.4.2007. Zakladatelská listina je v souladu s
právními předpisy uložena ve sbírce listin registru vedeného Ministerstvem energetiĘ, obchodu, prumyslu a
turistického ruchu' oddělení zápisů spoleěností a oficiálního zapisovatele a správce Nikósie. V souvislosti se
změnou prźxni fo.my byla vydána nová zakladatelská listina ze dne 23. 5.2016, nahrazujici zakladatelskou
listinu ze dne 5. 4.2007.
Předmět ěinnosti: Předmět podnikání Emitenta je upraven v él.2 Spoleěenské smlouvy. Hlavním předmětem
ěinnosti a cílem Emitenta jsou investice a poskýování financování.

Významné smlouvy

Mimo rtlmec běžného podnikání nebyly uzavřeny žádné ýznamné smlouvy, které by mohly vést ke vzniku
dluhu nebo nĺároku Emitenta, kteý by byl podstatný pľo schopnost Emitenta plnit své povinnosti vyplývající
z Ceľtifikátu vůěi VlastníkůmCertiťrkátů.
Emitent v souvislosti s prodejem l00% podílu ve společnosti Development Pobřežní, s.ľ.o. uzavŕel smlouvu
o posĘrtnutí ruěitelského prohlášení se slovenskou pľávnickou osobou (spoleěností) jako ruěitelem.
Předmětem smlouvy je závazek ručitele posĘrtnout ruěitelské prohlášeníkupujícímul00% podílu
Development Pobřežní, s'r.o' za úplatu 6.797.550 Kě jako zźtruku za prohlášení prodávajíciho ze smlouvy o
převodu podílu

Emitent neuzavřel ke dni vydźtníProspektu jiné ýznamné smlouvy'

v rámci své podnikatelské ěinnosti uzavírá řadu smluvních vztahů. Jde zejména o
vztaĘ vyplývající z předmětu její podnikatelské činnosti, tedy zejména smlouvy o dílo a smlouvy o
developerské ěinnosti. Dále se jedná o vztahy související především se zajištěním jejího provozu'
Spoleěnost Rustonka

financování, omezení rizik,využíváníexterních specialistu či poradců apod.
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Úaaie třetích stran

a

prohldšeníznatcfł a prohtdšení o jakémkolív zójmu

Do Pľospektu není zahľnuto žádnéproh|ášení nebo zprtua osoby, kterájednájako znalec. V Prospektu se
kľomě údajůýkajícíchse Emitenta a vybraných informací z auditovaných historicĘch úěetních zźtvěrek za
období od 1. 1.2015 do 3L 12.2015 a od 1. 1. 2014 do3l.12'2014nenachźnejíźádnéjiné údaje, kteľé byly
kontrolovány auditorem.
Informace byly přesně reprodukovány a podle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z
informací zveřejněných příslušnou třetí stranou, nebyly vynechány žádnéskutečnosti, kvůli kte4ým by
reprodukované informace byly nepřesné nebo zavźĺdějíci'
Zveřejněné dokumeníy

Po dobu platnosti Prospektu je možnév sídle společnosti Rustonka a na internetoých stľánkách Emitenta
dostupných na adľese www.gramexo.com' nahlédnout do niże uvedených dokumentů:
l. stanov Emitenta,
2. účetnízáxérĘ Emitenta zpracované ke dni 3L 12.2013 (věetně v-ýroku auditoľa)'
3. úěetnízźxěrĘEmitenta zpracované ke dni 3I.12.2014 (věetně ýroku auditora)'
4. riěetní závěrky Emitenta zpracované ke dni 31 . 12. 20 1 5 (včetně výľoku auditora),
5. účetnízáxěrky společnosti Rustonka zpracované ke dni 3L 12.2013,
6. účetnízáxěrĘ společnosti Rustonka zpracovaĺé ke dni 3l. lŻ.2014 (vč,etně ýroku auditora),
7 . úěetnízźxěrĘ spoleěnosti Rustonka zpracované ke dni 3I . 12. 201 5 (včetně qýroku auditora).
a v sídle J&T BanĘ (J &
také možné nahlédnout do Smlouvy s administrátorem.

V sídle spoleěnosti Rustonka

T BANKA, a's', Pobřežní297l14,l86 00 Praha

8)

je

V sídle spoleěnosti Rustonka a v sídle Emitenta je możnénahlédnout do zakladatelských právních jednání a
stanov Emitenta.

Všechny dokumenty uvedené v této části budou na uvedených místech k dispozici po dobu platnosti tohoto
Prospektu.

l
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znłľĚľÍA DEvIZovÁ nncur,łcn
Tato kapitola ,,Zdanění ą devizová regulace" obsahuje obecné daňové a devizově právní souvislosti českých
právních předpisů ýkajícíchse nab;ývání, vlastnictví' dispozic a přijímání plnění souvisejícíchs Ceľtifikáty.
Toto shrnutí nepopisuje jĘkoli daňové a devizově právní souvislosti vyplývajícíz prálvnich předpisů
jakéhokoli jiného stźúunežČeskérepubliĘ. Toto shmutívycházi ýlučně ,'prarnĺ"l'präapisri ĺoinnýôh k
datu vyhotovení tohoto Prospektu' zejména ze zákona č). 58611992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (,,zákon o daních z příjmů") a zźtkona č. 2l9ll995 Sb., devizoý zákon, ve znění
pozdějších právních předpisů, a jejich převažujícíhoýkladu a můžepodléhat následné změně právních
předpisů nebo jejich ýkladu (i s případnými retroaktivními úěinĘ). Emitent ani jeho poradci neěiní žádné
prohlášení ýkajíci se přesnosti nebo úplnosti infoľmací zde uvedených. Potenciálním nabyvatelům
Certifikátu se doporuěuje, aby se poradili se sými pľávními a daňoými poradci o daňových a devizově
právních důsledcích nabýí, pľo.lsje a drženíCertifikátu a přijimání plnění z Certiťlkáti podle daňových a
devizových předpisů platných v Českérepublice a ve státecň, v nichž jsou potenciální nabyvatelé Ceftifrkátu
daňoými rezidený, jakož i ve státech, v nichž příjmy (ýnosy) z drženi, vypořádání a prodeje Certifikátů
mohou býzdaněny.

Zdanění v českéľepublice
Úrokový příjem

Úrokoý příjem (tj. rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou Emitentem

a nižšíemisní cenou urěenou
nazźkladéemisního kurzu) plynoucí z Certifikátů Ęzické osobě, kteráje česhým daňoým rezidentem (nebo
českéstálé provozovně fyzické osoby, která není česĘmdaňov,ým rezidentem), je součástíjejíhoobecného
základu daně podléhajícíhopříslušnésazbě daně z příjmůĘzicĘch osob (ve v,ýši 15 %ov ľoce 2016). To
znameĺá,, Źe so příjmy nepodléhají českésľážkovédani a ýzická osoba je zdaní pľostřednictvím svého
daňového pÍiznźtní.

V

případě, že úľokoýpříjem (tj. rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou a nižšíemisní cenou uľěenou
na zátk|adě emisního kurzu) plyne právnické osobě, která je českým daňoým rezidentem (nebo ěeské stálé
provozovně právnické osoby, která není českým daňoým rezidentem), přiěemž tato právnická osoba není

investičním fondem, fondem penzijní spoleěnosti nebo institucí penzijniho pojištění, je úrokoý příjem

souěástí jejího obecného základu daně podléhajícíhopříslušnésazbě daně z příjmů právnických osob (19 %

v roce Ż016).

Úrokové příjmy z Ceľtifikátů realizované ěesĘm daňoým nerezidentem podléhají obecně zdanění v zemi,
v nížje tento ľezidentem. Pokud má předmětný stát a Kyperská republika uzavřenou smlouvu o zamezeni
dvojího zdaněni, daní se úľokovépříjmy podle ustanovení takové smlouvy.

osoba' která vyplácí úrokoý příjem (zpravid|a administrátor (platební agent) nebo Emitent) je povinna
podat hlášení příslušnémusprávci daně o přijmu úrokovéhocharakteru kaźdéĘzické osoby, která má
bydliště na inemí jiného ělenského stiátu Evropské unie. Pro účelytohoto hlášeníbude plátce po příjemci
požadovat předložení pasu nebojiného průkazu totožnosti, případně dalšíchdokumentů, ke zjištění a ověření
příjemcova jména' příjmení, bydliště a daňového identifikaěního čísla,případně data amísta narození, pokud
nebylo příjemci daňové identifikační ěíslo přiděleno.
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Příjem z prodeje
Zisky z pľodeje Ceľtifikátu realizované fuzickou osobou, která je českým daňoým rezidentem (nebo stálou
provozovnou daňového nerezidenta - ýzické osoby umístěnou v Českéľepublice) se obecně zahľnujído
běžného zák|adu daně z příjmů ýzických osob podléhajícíhosazbě daně ve ýši 15 %. Pokud Certifikáý
nebyly ffzickou osobou zahmuý do jejího obchodního majetku a pokud doba mezi nabýím a prodejem
Cetiťrkátů přesáhla dobu 3 let, je příjem z prodeje Certifrkátů osvobozen od zdanění. Pokud úhrn příjmů z
prodeje Certiťlkátů nepřesĺíhne u fuzické osoby v jednom kalendářním roce částku 100'000 Kě, bude příjem
z pľodeje ceľtifikátů osvobozen i při nedodržení ýše uvedeného tříletéhočasovéhotestu.

Zisky z prodeje Certifikátu realizované právnickou osobou, která je česĘmdaňov,ým rezidentem (nebo
stálou provozovnou daňového nerezidenta - právnické osoby umístěnou v Českérepublice), se zahrnují do
obecného základu daně podléhajícíhozdanění příslušnou sazbou danéz příjmůprávnicĘch osob (l9 % v
roce 2016)' U základního investiěního fondu je sazba 5%o v roce 2016; u fondu penzijní spoleěnosti a
instituce penzijního pojištění s ýjimkou penzijni spoleěnosti nebo obdobné spoleěnosti obhospodařující
fondy obdobné fondům penzijního pojištění je sazba 0oń v roce 2016). Ztľáý z pľodeje jsou obecně daňově
uznatelné.
Příjmy z pľodeje Ceľtifikátu realizované ěeským daňoqým neľezidentem (kteý je však rezidentem ělenského
státu Evropské unie nebo Evľopského hospodrĺřského prostou), které plynou od ěeského daňového rezidenta
nebo od stálé provozovny ěeského daňového nerezidenta umístěnév Českérepublice, jsou obecně
předmětem zdanéni obecnou sazbou daně z příjmů (l9 % u pľávnických osob, 15 %o u ffzických osob v roce
2016), nestanoví-li příslušná smlouva o zamezeni' dvojího zdaněni uzavtená Českou republikou jinak nebo
nenĹli tento příjem osvobozen od daně z příjmů fyzických osob (viz vyše).
Pokud jsou Ceľtifikáty pľodávány česĘmdaňovým neľezidentem, kteý souěasně není daňoým ľezidentem
členskéhostátu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, nebo pokud příslušná smlouva o
zamezení dvojího zdaněni uzavřená Českou ľepublikou nestanoví jinak, je kupující(ěeský daňoý ľezident)
obecně povinen srazit zajištěnídaně ve ýši l %o z příjmu z prodeje Ceľtifikátů' Toto zajištění daně je
započitatelné na qýslednou daňovou povinnost českéhodaňového nerezidenta v Českérepublice.

Devizová ľegulace
Certifikáty jsou tuzemsĘmi cennými papíry ve smyslu Devizového zátkona. Jejich vydźtvátní a nabývání není
v Ceské republice předmětem devizové regulace. V případě, kdy příslušná mezinźrodní dohoda o ochraně a
podpoře investic uzavřená męzi Českou republikou a státem, jehož rezidentem je příjemce platby, nestanoví
ýhodnějšízacházeni, mohou cizozemšti vlastníci Ceľtifikátu podle ěeshých pľávních předpisů (nestanovĹli
Devizoý zákon nebo zvláštni zźtkonjinak) nakoupit peněžni prostředĘ v cizí měně za ěeskou měnu nebo
naopak bez devizových omezení a tľansferovat tak výnos z Ceĺtiťlkáttl' částĘ zap|acené Emitentem v
souvislosti s uplatněním práva vlastníků Ceľtifikátů na předčasnéodkoupení Certifikátů Emitentem, případně
splacenou jmenovitou hodnotu Certifikátu z ČeskérepubliĘ v cizíéičeskéměně. Na základě Devizového
zttkona můževláda při nepříznivém vyvoji platební bilance, kteý bezprostředně a váůné ohrožuje platební
schopnost vůčizahraniěí nebo vnitřní měnovou rovnováhu ČeskérepubliĘ, vyhlásit nouzoý stav v
devizovém hospodářství' V době nouzového stavu v devizovém hospodářství, je_li bezprostředně a vážně
ohrožena platební schopnost vůěi zahranič,í, je zakázáno: a) nab;ývat devizové hodnoty za ěeskou měnu, b)
provádět veškeľéúhrady z tlnemska do zahraniěí, včetně převodů peněžních prostředků mezi bankami a
jejich pobočkami, c) ukládat peĺěžníprostředĘ na účtechv zahraniěí, nenĹli vydáno devizoým orgánem
zvláštni povolení. V době nouzového stavu v devizovém hospodářství,je-li bezprostředné aváźnéohrožena
vnitřní měnová ľovnováha ČeskérepubliĘ, je zakźnźno:a) prodávat tuzemské cinné papiry cizozemcům, b)
přijímat finanění úvěry od cizozemctl, c) zřizovat v tuzemsku ttěý cizozemcům a ukládat peněžníprostředĘ
na úěý cizozemci, d) převádět peněžníprostředĘ ze zahranićí do tuzemska mezi bankami a jejich
pobočkami, nenĹli vydáno devizoým orgĺnem zvláštní povolení.
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Zdaněni v Kypeľské ľepublice
Daňový režim Emitenta a daňovó rezidence

V následující ěásti jsou obecně popsána urěitá daňová hlediska ve vztahu k Certifrkátům dle Ęperského
pľáva ke dni vydání tohoto Prospektu. Nejedná se o snahu posĘrtnout vyěerpávající přehled všech daňoých
hledisek ve vztahu k Ceľtifikátum' Případní investoři by se měli vę věci jednotlivých daňov'ých dopadů
v souvislosti s Certifikáty obľátit na své daňové poradce.

Ke dni vydźni tohoto Prospektu platila dle kyperského daňového práva následující ustanovení. V

případě

následného uzákonění změn těchto ustanovení platí tato ustanovení ve znění pozdějších změn'

Daňoý režim Emitenta
je zapsźn v Kyperské ľepublice jako veřejná akciová společnost (public company limited by shares)
dle kap. II3 zźtkona o spoleěnostech. Pokud je Emitent daňov''ým rezidentem v Kyperské ľepublice' podléhá
podle ustanovení příslušných daňoých zákonů Kyperské republiĘ korporátní daňové sazbě ve výši 12,5 yo.
Jestliže má společnost dceřiné spoleěnosti nebo stálé provozovny v jiných zemích, můŽe bý zdaněna dle
Emitent

daňových zákonů takových zemi a dle smluv o zamezeni dvojího zdaněni, které Kyperská republika s těmito
zeměmi uzavřela.

Daňoý domicil
Právnická osoba nebo ýzická osoba, která je pro daňové úěely daňoým rezidentem Kyperské republiky,
podléhá v rámci Kypeľské republiĘ dani z celosvětoých příjmů s v'ýhľadou určiých r"ýjimek. Právnické
osoby jsou daňoými rezidenĘ Kyperské republiĘ, jestliŽe jejich faktické Íízenía kontrola probíhá
v Kyperské republice' Fyzické osoby jsou daňoými rezidený Kyperské republiĘ, jestliže jsou fuzicĘ
přítomni v Kyperské republice po dobu, která v kalendářním ľoce úhrnně překľaěuje 183 dnů.
Zdanění příjmu z ílrokůu majitelů CerÍiJiktźtů

osoby, které nejsou daňoými ľezidený Kyperské republiĘ:
Fyzické osoby

DržiteléCeľtifikátu, kteří jsou Ęzické osoby a nejsou daňoví rezidenti Kypeľskéľepubliky, mají nárok na
úroky bez jakékoli srážky daně z příjmu nebo zvláštního příspěvku na obľanu Kyperské republiĘ.
DrźiteléCertifikátů, kteří jsou ýzické osoby a nejsou daňoví rezidenti Kyperské republiĘ, budou zdanéni
podle daňového ľežimuzemé,kteráje daňoým domicilem každéhodržitele Certifikátu. V případě, žę máv
Kyperská ľepublika se zemí, ve které má drŽitel Ceľtiťrkátu daňoý domicil, uzavřenou smlouvu o zamezení
dvojího zdanéní,bude příjem z úrokůzdaněn dle ustanovení smlouvy o zamezeni dvojího zdanění.
Prĺźynickéosoby

DrżiteléCertifikátů, kteří jsou právnické osoby a nejsou daňoví rezidenti Kyperské republiĘ, mají nárok na
úroĘbez jakékoli srážĘ daně zpříjmu nebo zvláštního příspěvku na obranu Kyperské republiĘ'
Drtitelé Ceľtifikátů, kteří jsou právnické osoby a nejsou daňoví rezidenti Kyperské republiky, budou zdaněni
podle daňového režimu země, kteľá je daňoým domicilem každéhodržitele Ceľtiťrkátu. V případě, że mźt
Kyperská republika se zemí, ve které má dľtitel Certifikátu daňoý domicil, uzavřenou smlouvu o zamezeĺí
dvojího zdanění, bude příjem z úrokůzdaněn dle ustanovení smlouvy o zamezeni dvojího zdanéni.
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osoby, které jsou daňoými ľezidenĘ Kyperské republiĘ:
Fyzické osoby
Podle zákona ě. 118 (I) zľoku 2002 o dani zpÍfjmu, ve zrrění pozdějších dodatků, jsou úroĘobdržené
dľžitelem Ceľtiťrkátu (ýzickou osobou), kteý je daňoým rezidentem v Kyperské republice, osvobozeny od
daĺéz přijmu.
(UroĘ obdržené osobou' která t5rto úroĘdostává v rámci běžnéěinnosti, nejsou osvobozeny, ale jsou
zahmllĘ do ýpoětu příjmu dané osoby pro daňové ílčely.)
Zvláštní příspěvek na obranu
D|e zátkonač,. 1I7 (I) zr.2002 o zvlźśtnimpříspěvku na obľanu, ve zrění pozdějších předpisů, podléhají
držiteléCertifikátů (fuzické osoby), kteří jsou daňoví rezidenti Kyperské republiĘ' jimž je připsán nebo
kteří obdľžíúrok, zvláštnímu příspěvku na obranu.
Je třeba upozornit na to, že dle zátkona č). I17 (I) zr. 2002 o zvláštním příspěvku na obranu, ve zněni
pozdějších předpisů, każdá osoba, která vyplácí úrok, musí srazit takoý příspěvek na obranu azaplatit jej
správci daně s uvedením všech informací o podmínkách, dle kteĘŕch ke srážce došlo a jak byla vypočítána.

Prhlnické osoby
Daň z příjmu

Podle zákona č. 1l8(I) zr.2002 o dani zpříjmu, ve znéni pozdějších předpisů, jsou úroĘ obdržené od
pľávnicĘch osob, které jsou daňoqýmirezidenĘ Kyperské ľepubliĘ, osvobozeny od daně z příjmu.
UroĘ vzniklé v rámci béžnéčinnosti právnické osoby, včetně úrokůúzce spojených s běžnou ěinností, jsou
zdanitelným příjmem společnosti, přičemžna kypeľskéspoleěnosti je uvalena daň z příjmu ve ýši I2,5 %o.
Speciální příspěvek na obranu
Podle zákona ě' II7 (I) z r. Ż002 o zvláštním příspěvku na obranu, ve znění pozdějších předpisů, podléhají
drźiteléCertifikátů (právnické osoby), kteří jsou daňoví rezidenti KypeľskérepubliĘ, jimž je připsán nebo
kteří obdržíúrok, zvláštnímu příspěvku na obranu ve ýši 30 %'
Je třeba upozoľnit na to, źe dle zźtkona č,. ll7 (I) z r. 200Ż o zv|áštĺímpříspěvku na obľanu, ve zněni
pozdějších předpisů, každá osoba, kteľá vyplácí urok, musí srazit takoý příspěvek na obranu azaplatit jej
správci daně s uvedením všech infoľmací o podmínkách, dle kteých ke srážce došlo a jak byla vypoěítána.
(UroĘ vzniklé v rámci běžnéěinnosti, věetně úrokůúzce spojených s běžnou ěinností, nepodléhají
příspěvku na obľanu.)
ZaooatÍovací fondv

-+

UroĘ získanézaopatÍovacími fondy v Kyperské republice
wši3 %.

rovněž podléhají příspěvku na obranu, a to ve

Zisk z prodeje Certijikótů
Podle zákona ě. 118(I) zr.2002 o dani zpřijmu, ve anění pozdějších předpisů, jsou,,zisĘ z prodeje cenných
papíľů"zcela osvobozeny od daně z příjmu. ,,Cenné papíry" dle č1. 2 tohoto zákona a příslušnýchoběžníků
vydaných daňov'ým úřadem znamená akcie, obligace, CertifikźtĘ a jiné cenné papíry společnostínebo jiných
právnicĘch osob, které byly podle práva za|oteny v Kypeľské republice nebo v zahraniěí, a práua na ně.

Zisky z prodeje Ceľtifikátů tedy v Kyperské republice nepodléhajízdanění.
KoIkovné
Zátkon222(I) zľoku200Ż(Dodatek)(č' Ż),č,źtst4zźtkona
okolkovném 19zroku 1963 (vezněnípozdějších
předpisů) stanoví, že:
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,,(I) každý nástľoj uvedený v prvním dodatku podléhá kolkovnému ve výši uvedené v daném dodatku jako
příslušnéřádné kolkovné, jestliže se ýká majetku, kteý se nachází vľepublice nebo záleżitostí nebo věcí
které budou plněny nebo uskutečněny v ľepublice bez ohledu na místo, kde je dokument .ĺ.ytvoren'jl
Vsouladu sustanoveními zélkona o kolkovném' ve znénípozdějšíchpředpisů, platí: l.Na smlouvy o
hodnotě 1 EUR _ 5.000 EUR není uvaleno žádnékolkovné. 2. Na smlouvy o hodnotě 5'000 EUR _ 170 o0o
EUR je uvaleno kolkovné ve výši EllR 1,50 za každých 1 000 EUR nebo za ěást z 1.000 EUR. 3. Na
smlouvy o hodnotě převyšující170.000 EIJR je uvaleno kolkovné ve ýši 2,00 EUR zakażdých 1.000 EUR
nebo ěást z 1.000 EUR, přiěemź maximáilní kolkovné (strop) činí20.000 EUR. Nicméně podle ustanovení
zátkona o kolkovném nepodléhá kolkovnému transakce, která se ýká převodu převoditelných cenných papíru
přijatých k obchodovźnínalznáryaném akciovém trhu, kteý transakci potvrzuje.
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vYMÁIIÁNÍ sournonĺopnÁvľÍcrĺľÁnorŮ vŮčI EMITENTovI
Tato kapitola ,,Vymóhání soukromopráłních náľokůvůčiEmitentovi" je pouze shrnutím urěiých právních
souvislostí ěeského a kyperského práva ýkajícíchse vymáhání soukromopľávních nároků spojených s
Ceľtifikáý vůěi Emitentovi. Toto shľnutí nepopisuje jakékoli právní souvislosti vymáhźni uvedených nároků
vyplyvajicí z ptźtvníchpředpisů jakéhokoli jiného státu než Českérepubliky nebo Kyperské republiky. Toto
shrnutí vychéuíz prźxnich předpisů úěinných k datu vyhotovení tohoto Prospektu a jejich převažujícího
ýkladu a můžepodléhat následné změně (i s případnými retroaktivními úěinĘ). Infoľmace, uvedené v této
kapitole jsou předloženy jenjako všeobecnéinformace pro charakteristiku právní situace, a byly získány z
veřejně přístupných dokumentů' Emitent ani jeho poradci neěiní žádnéprohlášení, ýkajícíse přesnosti nebo
úplnosti informací zde uvedených' Potenciální nabyvatelé Certifikátů by se neměli spoléhat na informace zde
uvedené a doporuěuje se jim posoudit se sými právními poradci otázky vymáhání soukromoprávních
závazků vůěi Emitentovi v každém příslušnémstátě'

Vymáhání náľoků v českéľepublice
Certifikáý jsou.vydány podle českéhopráva. Pro soudní řízení v souvislosti s Ceľtifikáty jsou příslušné
obecné soudy Českérepubliky. Emitent, jakožto ĘpersĘ subjekt, udělil souhlas, že v souvislosti s
jakýmkoli soudním Íízenímzahájeným v souvislosti s Certifikáty budou rozhodovat obecné (stlátní) soudy
ČeskéRepubliĘ, přiěemž pokud má v pľvnímstupni ľozhodovat krajsĘ soud, bude místně příśhšným
MěstsĘ soud v Praze, v ostatních případech bude místně příslušným soudem obvodní soud pro Prahu 1.
Emitent neudělil souhlas s příslušnosti zahraniěního soudu v souvislosti s Certifikáty ani nejmenoval
tádného zástupce pro soudní řizení v jakémkoliv zahraniěním státě. V důsledku ýše uvedeného můžebý
pro nabyvatele Ceľtifikátu nemožnépodat v zahraniéi žalobu nebo zahźtjit jakékoli řízení proti Emitentovi
nebo požadovat u zabraniéních soudů vydźni soudních rozhodnutí proti Emitentovi nebo plnění soudních
ľozhodnutí vydaných takovými soudy, které jsou za|oženy na ustanoveních zahraničníchprávních předpisů.
_o
Emitent upozoľňuje, že podle jeho vědomostí soudy Českérepubliky by meritoľně näjednaly
zaloue
vznesené v Ceské republice na zák|adé jakéhokoli porušeníveřejnoprávních předpisů kteréhokoli státu
kľomě ČeskérepubliĘ ze strany Emitenta, zejména ol*etolĺ źa|obě iro porušeníjakéhokoli zahľaniěního
zttkona o cenných papírech.

V
o

případech, kdy Česká republika uzavÍela s určĘmstátem (mimo členskéstáý EU) mezinárodní smlouvu
:uznźnía ýkonu soudních rozhodnutí, řídíse ýkon soudních rozhodnutí takového státu příslušnými

ustanoveními dané mezinárodní smlouvy. Při neexistenci takové smlouvy mohou bý rozhodnutí cizích
soudů uzntna a vykonána v Ceské republice za podmínek stanovených v zákonu ě. ě. 9Il20I2 Sb. o
mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (,,zMPs").
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Podle ZMPS nelze ľozhodnutísoudů cizího státu a rozhodnutí úřadůcizího státu o právech a povinnostech, o
kteých by podle jejich soukľomoprávní povahy rozhodovaly v Českérepublice soudy, sĘně jako cizí
soudní smíry a cizí notářské a jiné veřejné listiny v těchto věcech (spoleěně dále pro účelytohoto odstavce
také jen ,,cizí rozhodnutí") uznat ani vykonat, jestliže (i) věc náleží do ýlučnépravomoci česĘchsoudů,
nebo jestliže by Íizeni nemohlo bý provedeno u źádnéhoorgánu ciziho státu, kdyby se ustanovení o
příslušnosti ěeských soudů použilo na posouzení pravomoci ciziho orgánu, ledaże se úěastníkřízení,proti
němuŽ cizí rozhodnutí směřuje, pravomoci ciziho orgánu dobľovolně podrobil; nebo (ii) o témžeprávním
poměru se vede ŕizeni u českéhosoudu atoto řizeníbylo zahź|eno dříve, než bylo zahájeno řizeni v cizině, v
němž bylo vydáno rozhodnutí, jehož uznání se navľhuje; nebo (iii) o témźeprávním poměru bylo ěesĘm
soudem vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bylo-li v Českérepublice jiż, uznáno pravomocné rozhodnutí
orgánu třetího státu; nebo (iv) úěastníku Íizení,vůčiněmuž má bý rozhodnutí uznttno, byla odňata postupem
ciziho oľgánu možnost řádně se účastnitřizení, zejména nebylo- li mu doruěeno předvolání nebo návrh na
zahájeniřízení; nebo (v) lznáni by se zjevně příčiloveřejnému pořádku; nebo (vi) není zaručena vzájemnost;
vzájemnost se nevyžaduje, nesměřuje-licizí rozhodnutí proti státnímu oběanu ČeskéľepubliĘ nebo ěeské
právnické osobě. Ministerstvo spravedlnosti posĘrtne soudu najeho żádost sdělení o vzájemnosti ze strany
ciziho státu. Takové sdělení není pro sold zźryazné,soud však k němu přihlédne jako k jakémukoliv jinému
důkazu.

V

souvislosti s ělenstvím ČeskérepubliĘ v EU je v Českérepublice přímo aplikovatelné naÍizení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a lznttvttní a
ýkonu soudních rozhodnutí v občansĘch a obchodních věcech (,,Nařízení Bľusel I bis"). Na základě
tohoto naÍízenijsou soudní ľozhodnutí vydaná soudními orgány v člensĘch státech EU v oběanských a
obchodních věcech vykonatelná v Českérepublice.
Vymáhání náľokův Kypeľskéľepublice

V této ěásti jsou pouze shľnuta hlediska příslušnosti a vykonavatelnosti podle Ępeľskéhopľáva ýkajícíse
držitelůcertifikátů ve vztahu k emisi Certifikátů a nejedná se o snahu poskýnout vyěeľpávajícípřehled
všech právních hledisek,která se mohou ýkat držitelůCenifikátů. Toto shrnutí je za|oženo na legislativě
platné ke dni vydĺínítohoto Prospektu, přiěemž zákony mohou bý změněny dodatĘ a v takovém případě
p|atí zźtkon ve znění pozdějších dodatků. Emitent ani jeho poradci neěiní iádná prohlášení ohledně přesnosti
nebo úplnosti informací zde uvedených. DľžiteléCertifikátů by se měli obrátit na své právní zástupce
s žádostío právní radu ohledně případných nároků vůěi Emitentovi.
Ndroky proti Emítentovína územíKyperské ľepubliky

Nelze posĘrtnout jasné vodítko ohledně kolizních noľem' kteľése mohou ýkat Ęperského, českéhonebo
jiného právního režimu, a jejich aplikace na spory mezi Emitentem a drtiteli Certifikátů. Dle Ęperského a
evropského prźxa také neexisĘí żádnéz:llźštníkolizní norÍny' které by platily konkrétně pro emise
Certifikátů.
Soudní příslušnost v rámci Kyperské ľepubliky dle Ęperského práva je pľimáľně zaloźena na místě bydliště
žalovanéstľany. V případě právnicĘch osob se jedná obvykle o sídlo. Kypeľskésoudy v rámci
občanskoprávní příslušnosti také rozhodují o žalobách,jejichž důvod vznikl v oblasti, kde je soud umístěn.
Evropské nařízení, které urěuje soudní příslušnost, tj' Nďízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ě.
l2l5lŻ012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti auznávtní a ýkonu soudních ľozhodnutí v občanských a
obchodních věcech (,,nařízeni (EU) l2I5/20I2*), kteľéje přepracovanou verzí Nařízení Rady (ES) ě.
44l200I, platí také pro Kyperskou ľepubliku. Dle tohoto nařízeni mohou byt Ęperskésoudy příslušnétaké
v následuj ícíchzáležitostech:
a. pokud předmět sporu tvoří smlouva: jestliže je Kypeľská republika místem plnění doýěného závazku;
b. pokud předmět sporu tvoří odpovědnost zanezákonnéjednání _ oběanskoprávní deliktje v místě, kde
došlo nebo můžedojít ke škodnéudálosti.
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Kypeľskésoudy, které uplatňují Nařízení(EU) I2I5l20lŻ,by se měly prohlásit za nepříslušnéu sporů, na
které se vztahlýe klauzule o ýhradní příslušnosti uvedená v prospektu, která stanoví, že spory mezi stranami
budou řešeny soudy Českérepubliky. Kyperské soudy mohou nicméně zváźit svou pravomoc neprosazovat
dodrženíklauzule o ýhradní příslušnosti a mohou se pľohlásit za příslušnév potenciálním sporu mezi
Emitentem a držitelem Cetifikátu' jestliže se budou pokládat za soud vhodný k rozhodování takového sporu.
Je třeba upozoľnit na to, že jelikož byl Emitent za|oźen a

zÍízeĺdle práva Kyperské republiky a v souladu s
kap. 1l3 Ęperského zákona o spoleěnostech, řídíse alespoň některá práxa drtitelů Cenifikátů právem
Kyperské republiky a stanovami Emitenta.

Také je třeba upozornit na to, że navzdory klauzuli o

ýhľadnípříslušnosti mohou kyperské soudy vyhlásit
svou příslušnost v ŕizeníchproti emitentovi v zźiežitostech,na které ýslovně odkazuje ĘpersĘ zákon o

spoleěnostech, věetně návrhů dle práva spoleěností.

Kyperské soudy také mohou vyhlásit ýhradní příslušnost v řízeních proti Emitentovi ohledně:

a.
b.
c.

sporu o firemní zäznamy Emitenta (včetně rejstříku držitelůCertifikátů atd.), stanov a společenské
smlouvy Emitenta;

likvidace nebo zrušení Emitenta;
platnosti zápisů ve veřejných rejstřících ve vztahu k emitentovi' jako jsou zípisy v obchodním
rejstříku na Kypeľské ľepublice.

Výkon rozhodnutí českých soudů v rómci Kyperské repabliky
Soudní rozhodnutí ěeských soudů mohou bý vykonávána v Kyperské ľepublice na zźlkladéNařízení (EU)
l2l5l20l2 platného od I0/ll20I5 o příslušnosti a uznávání a ýkonu soudních rozhodnutí v občansĘch a
obchodních věcech, které je přepracovanou verzi Nařízení Rady (ES) č). 44l200I' Podle Nařízení (EU)
I2I5l201Ż se soudní ľozhodnutí ěeského soudu vůčiEmitentovi uzná a vykoná v Kyperské ľepublice na
zźil<Iadě žádosti zainteresované strany bez nutnosti j akéhokol i zvláštního postupu.
Soudní ľozhodnutí ale nebude v Kyperské ľepublice uznáno,jestliže (a) takové lznánije zjevně v rozpoľu s
veřejným pořádkem Kyperské republiĘ; (b) žalovanéstraně nebyl soudní obsílkou doručen dokument
kteým bylo řízenízahźljeno,věas a takoým způsobem, aby si mohla žalovanástrana zajistitobranu; (c) je
nesluěitelné se soudním rozhodnutím vydaným ve sporu mezi stejnými stľanami v Kyperské republice; (d) je
nesluěitelné s dřívějšímsoudním rozhodnutím vydaným v jiné členskézemi EU nebo v zemi mimo EU, které
se ýká stejných důvodůźaloby a stejných stran.
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INTERPRETACE
Seznam použitých definĺc a zkľatek
Pojmy uvozené velĘm počátečnímpísmenem mají v tomto Pľospektu následuj
znamená J&T IB and Capital Markets, a.S.'
uÄĺanźér"
ĺČo:ząl 66 259;

,,BCPP"

íciýznam:

Se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8,

znamená společnost Burza cenných papíru Prahą a's., sídlem Praha

47115629, organizźúottrhu s cennými papíry;

,'CeľtifikáĘ" máýznam

l'

PSČ l8ó

00,

Rybná 141682, ICo

deťrnovaný v úvodu tohoto Prospektu;

,,čNB" znamenáprávnickou

osobu (centrální banku ČR; zřízenou zákonem č,.6/1993 Sb., o Českénárodní
bance, ve znění pozdějšíchpředpisů;

,,I)evizový zákon" znamenázákonč).2I9/I995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů;

,,Emise" máýznam definovaný v úvodu tohoto Prospektu;

',Emisní

podmínĘ" znamęná emisní podmínky Certifikátů, jejichź zněni je

podmínky" tohoto Prospektu;

uvedené v kapitole ,,Emisní

,'Emitent" mávýznam definovaný v úvodu tohoto Prospektu;
,,Insolvenční zźlkon" znamená zétkon ě. 182lŻ006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění

pozdějších předpisů

znamęná, J & T BANKA, a.s.' se sídlem Pobřežní297/14, PSČ 186 00 Praha 8, IČo:
47lI5378' Zapsanou v obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlożka l73l;

,,J&T Banka"

,,Nařízení o prospektu" Znamená naÍízeniKomise (Es) ě. 8o9lŻo04, kteým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/7llBs, pokud jde o údaje obsaženév prospektech a o jejich formát,
uvádění odkazů a zveřejňování těchto prospektu a z:leŕejňovální reklam;

,,občansĘ zźlkoníK'znamená,zákonč,.89/20l2sb., občanský zétkonik,ve znéni pozdějších předpisů;
,,Podíl" mávýznam definovaný v úvodu tohoto Pľospektu;
,,Pľospekt" znamená tento Prospekt;

,,Skupina" znamená společně Emitenta

a veškeľéjím ovládané spoleěnosti, tj. spoleěnost Rustonka a

SPV'

,,Směľnice o pľospektu" znamená směrnici Evropského parlamentu a Rady 2oo3/7L/Es, pokud jde o údaje
obsažené v prospektech, úpľavu pľospektů, uvádění údajůve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření
inzerźúű1'

,,společnost Rustonka" mávýznam definovaný v úvodu tohoto Prospektu;

,,sPv"

znamená, společnost založenou nebo pořízenou Emitentem

ďnebo spoleěnost za|oženou nebo

pořízenou Rustonkou' která nabude ěásti majetku a dluhů spoleěnosti Rustonka.
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,,Zákon o dluhopisech" znamená zákon č,' 190/2004 Sb', o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisri;

,,ZMPS" znamená

zálkon č)' 9ll20I2 Sb', o mezinárodním právu soukromém' ve znění pozdějších předpisů;

,,Zo]Iľ' znamená zétkon č,. 90l20I2 Sb',
korporacích).

o obchodních spoleěnostech a družstvech (zákon o obchodních

,,ZPKÍ" nebo ,,Zźlkon o podnikání na kapitálovém tľhu" znamenázélkon ě.256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Pojmy a zkratĘ uvedené v Emisních podmínlcĺch
Zněni Emisních podmínek Certifikátu v kapitole ,,Emisní podmínĘ Ceľtifikótlź" tohoto Prospektu obsahuje
vlastní definice a d<ratĘ.
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GRAMEXO LIMITED
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors presents its report and audited financial statements of the Company for the year ended 31
December 2013.

fncorporation

The Company Gramexo Limited was incorporated in Cyprus on 14 May 2007 as a private limited liabĺliĘ company
under the Cyprus Companĺes Law, Cap. 113.

Pľincipal aďivities

The principal actĺvities of the Company, whĺch are unchanged from last year, are those of investments and provision
of finance.

Review of cuľrent position, future developments and significant risks
During the year the Company incurred a loss of eK20.572.560 (2012: profit of C2K24.937.391) and as at 31

December 2013 its liabilities exceeded its assets by C2K62.899 (2012: net asset position of C2K20.509.661). The
financial position, development and performance of the Company as presented in the financial statements are not
considered satiďactory and the Board of Directors is making an effort to reduce the Company losses'

The Cyprus economy has been adversely affected over the last few years by the international credit crisis and the
ĺnstabiliĘ in the flnancial markets. During 2012 there was a considerable reduction of the available liquidiý in the
market. The Company's management evaluates continuously all developments that could have an impact on the
Cyprus economy and consequently, what effect they could have on future financial peŕormance, cash flows and
financĺal position of the Company. The Board of Directors shall take all measures necessary forthe contĺnued smooth
runnĺng of the Company and deal with all the ľisks and problems that arlse as a result of recent developments in the
banking system and the economy of Cyprus.

Additional details that relate to the operating environment of the Company as well as other risks and unceftainties
are descrĺbed in notes 3 and 18 ofthe financial statements.

Results

The Company's results for the year are set out on page

6' The

net loss for the year ĺs carried fonľard.

Share capital

There were no changes in the share capital of the Company during the year under review.

Board of Directors

The member of the Company's Board of Directors as at 31 December 2013 and at the date of this repoń is presented
on page 1.
In accordance with the Company's Articles of Assocĺation the sole direďor presently member of the Board continues
in office.

There were no signĺficant changes in the assignment of responsibilities and remuneration of the Board of Directors.

Operating Environment of the Gompany
Any signiflcant events that relate to the operating environment of the Company are described in note 18 to the
financial statements.

Events after the repoľting period

Any significant events that occurred after the end of the repofting period are described in note 23 to the financial
statements.

GRAMEXO LIMITED
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
Indcpendcnt Audltors

The lndependent Auditors, Morĺson Patsalldes Llmlted, have expressed thelr willlngness to contlnue ln offlce and a
resolutlon glvlng

auüorĘ to the

Board of Dlrectors to flx thelr remuneratlon will be proposed at the Annual General

Eoard of Dlľectoľs,

(,)

Independent

a

Morison

Auditors

Patsalides
Lim ited

Tax Consultants

Accountants

|

ą"

l

rul.jon"ti"'rnutional

Business Adviseľs

uditor's ľepoľt

To the Members of Gľamexo Limited
Repoft on the ílnancIaI statements
We have audited the accompanying financial statements of the parent company Gramexo Limited (the "Company"),
which comprise the statement of financial position as at 31 December 2013, and the statements of comprehensive

income, chänges in equiý and cash flows for the year then ended, and a summary of signĺficant accounting policies
and other o<planatory information.
Board of Dirxtors'responsibĺliĘ for the financbl statements

The Board of Direďors is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in

accordance with Internationat Financial Repofting Standards as adopted by the European Union and the requirements
of the Cyprus Companies Law, Cap. 113, and for such internal control as the Board of Directors determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatemenĘ whether due to
fraud or enor.

Auditorśrcsponsibility

our responsibiliý is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conduđedour audit
in accoidance with Inteinational Standards on Auditing. Those Standards requĺre that we comply with ethical
requirements and ptan and peŕorm the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements

are free from material mĺsstatement'

An audit lnvolves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements' The procedureš seleďed depend on the auditor's JudgmenĘ including the assessment of the risks of
material misstatement of the financial statements, whďher due to fraud or error. In making those risk assessments,
the auditor considers ĺnternal control relevant to the entiĘ's preparation of financial statements that give a true and
fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
oń tne effectiveness of the entiý's internal control. An audit also includes evaluating the
expressing an opĺnion
'of
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of
apiropria[eness
Diređors'as well as evaluating the overall presentation of the financial sbatements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.

opĺnĺon
In our opinion, the financial statemenĽs give a true and fair view of the financial position of parent company Gramexo
Limited as at 31 December 2013, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in
accordance with International Financial Repońing Standards as adopted by the European Union and the requirements

ofthe Cyprus Companies Law, Cap.

113.

Emphasĺs of matter

We draw attention to note 2 to the financial statements which indicates that the Company incurred a loss of
ęK2o.572.560 durĺng the year ended 31 December 2013 (2012: profit of czK24.937.391), and, as at that date its
liabilities exceeded its assets by C2K62.899 (2012: net asset position of C2K20.509.661). These conditions, along with
other matters as set fońh in note 2 indicate the existence of a material uncertainý which may cast significant doubt
about the Company's ablliĘ to contlnue as a going concern. our opinion is not qualified in respect of this matter.

Athalassis Tower 2

.

Telephone: +357 Ż23l l948

.

Fax: +357

.

4

office 40 l ' P.o. Box Ż8796' 2082 Nicosia ' CyPrus
ŻŻ3l1947. e-mail: reception@ptcy.com ' lnteľnet:http://www.ptcy.com

95 Athalassis Avenue

Morison

Patsalides ,

,-

'Qĺ

fu'ndťFtcnlmr.'ŕJlol

Morison lnternational

Limited

Repoft on other legal ľequlrements
Pursuant to the additlonal requlrements of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts
Laws of 2009 and 2013, we report the following:
We have obtainď all the information and o<planations we considered necessary for the purposes of our
audit.

o
.
.
.
.

In our opinion, proper books of account have been kept by the Company, so far as appears'from our

examination of these books.
The Company's financlal statements are in agreement with the books of account.
In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial
statements give the information required by the Ĺ\7prus Companies Law, Cap. 113' in the manner so
required.

In our opinion, the informatlon given in the repoft of the Board of Directors is consistent wĺth the financial
statements.

Other matter
This repoft, including the opinion, has been preparcd fur and only for the Company's members as a body

in

accordance with Seđion34 of the Auditors and Stafutory Audits of Annual and Consolidated Accounts Laws of 2009
and 2013 and for no other purpose. We do noĘ in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other

Stel ios Th-eophanous FCCA

Certified Public Accountant and Regĺstered Auditor
for and on behalfof

Morlson Patsalldes Llmlted
Certifled Publlc Accountants and Reglstered Auditorc

Athalassis Tower 2
95 Athalassis Avenue
4th Floor, Offtce 401
2013 Nicosia, Cyprus
2 January 2015

GRAMEXO LIMITED
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Year ended 31 December 2013

Note

Interest income
Profit from disposal of subsidiaries

Net income
Administration expenses
Other expenses

2013
2012
CZR
CZK
1.543.831
17.594.486
19.138.317
(5lo.7Ż4) (342'529)
í22.583.134) (8.930)

(23.093.8s8)

Operating (loss)/ profit

2.697.Ĺ22

Fĺnance income
Finance costs
Net finance income

(r7s.824)
2.52Ĺ.298

(20.s72.s60)

(Loss)/profit before tax

18.786.8s8
6'57L.877
(189.771)
6.382.106
2s.168.964
(231.573)

Tax

Net (loss)/profit foľ the year

(2O.572.s6O)

24.937.391

Other comprehensive income
Total comprehensive income for the year

(20.572.560)

24.937.39L

The notes on pages 10 to 20 form an integral part of these financial statements.
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GRAMEXO TIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 December 2013

2013
Note

ASSETS
Non-current assets

Investments in subsidiaries
Available'for-sale fi nancial assets

10
11

Cuľrent assets

Trade and other receivables
Cash and cash equivalents

Ĺ2
13

2012

czK

CZK

400.000

400.000
320.393.060

400.000

320.793.060

20.820

27.915

so-232

50.295

7a-2Ío

47'..052

Total assets

320.871.270

EQUITY AND LIABILľÍIES

Equity
L4

Share capital

Accumulated losses /retained earnings

45.520 45.520
-- í108.419) Ż0.464.14I
í62.899) 20.509.661

TotalequiĘ
Non-current liabllltles

t27.495
L27.495

Borrowings

Current liabilities

Trade and other payables

16
15

Borrowings
Current tax liabilities

t7

358.587

295.123.038
5.194.9s5

47.469

43.616

Total llabilities

406.056
533.951

300.361.609
300.361.609

Total equiĘ and llabllitles

47l.o52

320.87Ĺ.270

The notes

on

pages 10 to 20 form an integral part of these financial statements.
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GRAMEXO LIMITED
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Year ended 31 December 2013

Accumulated
losses/retained
Share capital
earnings

czK

Balance at

1

January 2012

45.520

Total comprehensive income for the year

Balance at 31 December

20l2l I January

Total comprehensive income for the year

45.520

2013

45.520

Balance at 31 December 2013

czK

Total

czK

3.250) (4.427.730)
24,937.391 24.937.39L
20.464.14! 20.509.661

(4.47

(20.572.s60\ (20.s72.s60)

í108.419)

í62.899)

Companies which do not distribute 70o/o of their profits after tax, as defined by the relevant tax law, within two years
after the end of the relevant tax year, will be deemed to have distributed as divĺdends 70o/o of these profits. Special
contribution for defence at20o/o for the tax years 2012 and 2013 and l7o/o for 20ĹĄ and thereafter will be payable on
such deemed dividends to the extent that the shareholders (companies and individuals) are Cyprus tax residents. The
amount of deemed disÜibution is reduced by any actual dividends paid out of the profits of the relevant year at any
time. This special contribution for defence is payable by the Company for the account of the shareholders.

The notes on pages 10 to 20 form an integral pat ofthese flnancial statements.
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GRAMEXO LIMITED
STATEMENT OF CASH FLOWS

Year ended 31 December 2013

Note

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

2013
CZR

Ż072
CZK

(20.572.s6O)

(Loss)/profit before tax

Adjustments for:
Loss from the sale of available-for-sale financial assets
Profit from the sale of investments in subsidiaries
Profit from the sale of intangible assets
Exchange dĺfference on decrease of share capital of avaĺlable-for-sale
financial assets
Interest income
Interest expense
Exchange difference on borrowings
Exchange difference on tax

22.574.0!6

-

I
8

25.168.964

(312.434.307)
(6.3s2.638)

3.755.439

-

(1.s4s.867)

Ĺ75.624

187.990
81.441

150.548

3.853

Cash flows from/(used in) opeľations befoľe working capital

5.795

6.086.920 (294.866.622)

changes

7.0es

Decrease/(increase) in trade and other recelvables
(Decrease)/increase in trade and other payables

(294,764,4511

(23.7s3)

294.878.827
(288.670.436) (11,s48)
(193.999)
-

Cash flows used in operations
Tax paid

Í288'670.436) (205.547\

Net cash flows used in opeľating aďivities

CASH FTOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

-

Payment for purchase of available-for-sale financial assets
Decrease of share capital of available-for-sale financial assets
Loans granted
Loans repayments received
Proceeds from sale of available-for-sale ŕinancial assets
Proceeds from sale of investments in subsidiary undeľtakĺngs
Interest received

161.674.86r
13238,4.744

(320.393.060)
(313.2s0,92s)
319.595.088

3I2.434.349

294.063.60s

Net cash flows from/(used in) investing activities

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

(s.138.2s3)

Repayments of borrowings
Proceeds from borrowings
Interest paid

450.310

(70s.289)

1,532.341

(82.207\

(228.960)
515,730

í5.393.232) 286.770

Net cash flows (used in)/from financing activities

(63)

Net decrease in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents;
At beginning ofthe year

At end of the year

13

The notes on pages 10 to 20 form an integral paĺt ofthese financial statements'
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50.295
50.232

(s84)
5t.279
50.295

GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2013
1. Incorporation and principal

ađivities

Countra of incorporation
The Company Gramexo Limited (the "Company") was incorporated in Cyprus on 14 May 2007 as a private limited
liabiliĘ company under the Cyprus Companies Law, Cap, 113. Its registered office is at Akropoleos 59-61, Sawides
Center, lst floor, Flaýoffice 102, P.C' 2012 Nicosia' cyprus.

Principal aďivities
The principal activities of the Company, which are unchanged from last year, are those of investments and provision
of finance.

2. Accounting policies

The principal accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below. These
policies have been consistently applied to all years presented in these financial statements unless otherwise stated.

Going concern basis

The Company incurred a loss of ęK20.572.560 for the year ended 31 December 2013 (2ot2: profit of

C2K24.937.391), and, as at that date its liabilities exceeded its assets by C2K62.899 (2012: net asset position of
cZK20'509.661)' These conditions, ĺndicate the existence of a material uncertainĘ which may cast significant doubt
about the Company's ability to continue as a going concern.

Basis of preparation
The financiaĺ statements of the Company have been prepared in accordance with International Financial Repofting
Standards (IFRS) as adopted by the European Union (EU) and the requirements of the Cyprus Companies Law, Cap.
1

13.

The Company is not required by the Cyprus Companies Law, Cap.113, to prepare consolidated financial statements
because the Company and its subsidiaries constitute a small sized group as defined by the Law and the Company
does not intend to issue consolidated financial statements for the year ended 31 December 2013.

The European Union has concluded that since its 4th Direďive requires parent companies to prepare separate
f|nancial statements, and since the Cyprus Companĺes Law, Cap. 113, requĺres the preparation of such financial

statements in accordance with IFRS as adopted by the European Union, the provisions of International Accounting
Standard 27 "Consolidated and separate financial statements" that require the preparation of consolidated financial
statements in accordance with IFRS do not apply.

The financial statements have been prepared under the historĺcal cost convention.

The preparation of financial statements in conformiĘ with IFRSs requires the use of certaĺn critical accounting

estimates and requires Management to exercise its judgment in the process of applying the Company's accounting
policies. It also requires the use of assumptions that affeď the reported amounts of assets and liabilities and
disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of
revenues and expenses during the reportĺng period. Although these estimates are based on Management's best
knowledge of current events and aďions, ađualresults may ultimately differ from those estimates.

Adoption of new and ľevised IFRSs
During the cunent year the Company adopted all the new and revised International Financial Reporting Standards
(IFRS) that are relevant to its operations and are effeđive for accounting periods beginning on 1 January 2013. This
adoption did not have a materĺal effect on the accounting policies of the Company.

10

GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Year ended 31 December 2013
2. Accounting policies (continued)

Adoptlon of new and revised IFRSs (continued)
At the date of approval of these financĺal statements, standards and interpretations were issued by the International
Accounting Standards Board which Were not yet effective' Some of them were adopted by the European Unĺon and
others not yet' The Board of Direďoľs expects that the adoption of these accounting standards in future periods will
not have a materiaĺ effect on the financial statements of the Company.

Subsidiary companies
Investments in subsĺdiary companies are stated at cost less provision for impairment in value, which ĺs recognised as
an expense in the period in which the impairment is identified.

Revenue recognition
Revenues earned by the Company are recognised on the following bases:

.

fncome from investments in securities
Dividend from investments in securities is recognised when the rĺght to receive payment is established,
Withheld taxes are transferred to profit or loss. Interest from investments in securĺties is recognised on an
accruals basis.
Profits or losses from the sale of investments in securities represent the difference between the net proceeds
and the carrying amount of the investments sold and is transferred to profit or loss.

The difference between the faĺr value of investments at fair value through profit or loss as at 31 December
2013 and the mid cost price represents unrealised gains and losses and is included in profit or loss in the
period in which it arises. Unrealised gains and losses arising from changes in the fair value of available-forsale financial assets are recognised in equiĘ' When availab|e-for-sale financial assets are sold or impaired,
the accumulated fair value adjustments are included in profit or loss as fair value gains or losses on
investments, taking into account any amounts charged or credited to profit or loss in previous periods.

Finance income
Finance income lncludes interest income which is recognised based on an accrual basis.

Finance costs
Interest expense and other borrowing costs are charged to pĺofit or loss as incurred'

Foreign currency translation

(1)
(Z)

Funđionaland oresentation currencv
Items included in the Company's financial statements are measured using the currency of the primary
economic environment in which the entiĘ operates ('the functional currency'). The financial statements
are presented in Czech Korona (CZK), which is the Company's funđionaland presentation currency.
Transactions and balances

Foreĺgn currency transaďions are translated into the functional currency using the exchange rates
prevailing at the dates of the transađions'Foreign exchange gains and losses resulting from the
settlement of such transactions and írom the translation at year-end exchange rates oí monetary assets
and liabĺlitles denominated in foreign currencies are recognised in proÍit or loss.
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GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2013
2. Accounting policies (continued)

Tax
Income tax expense represents the sum ofthe tax currently payable and deferred tax.

current tax liabilities and assets are measured at the amount expeďed to be paid to or recovered from the taxation
authorities, using the tax rates and laws that have been enaďed, or substantĺvely enacted, by the reporting date.
Deferred tax is provided in full, using the liabiliĘ method. on temporary differences arising between the tax bases of

assets and liabiĺities and their carrying amounts in the financial statements. Currently enacted tax rates are used in
the determination of deferred tax.

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against
which the temporary differences can be utilised.

Financial instruments
Financial assets and financial liabilities are recognised ĺn the Company's statement of financial position when the
Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.
Cash and cash eouivalents
For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents comprise cash at bank.
Borrowinqs

Borrowings are recorded initially at the proceeds received, net of transaďion costs incurred. Borrowings are
subsequently stated at amortised cost. Any difference between the proceeds (net of transaďion costs) and the
redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effeđiveinterest method.

Derecognition of financial assets and liabilities
Financial assets

A financial asset (or, where applicable a part of a

f]nancial asset or paĺt of a group of similar financial assets) is

derecognised when:
the rights to receĺve cash flows from the asset have expired;
the Company retains the right to receive cash flows from the asseĘ but has assumed an obligation to pay
them in full without material delay to a third party under a 'pass through' arrangement; or
the Company has transferred its rights to receive cash flows fľom the asset and either (a) has tranďerred
substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) has neithertransferred nor retained substantially all
the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

.
.
.

Fĺnancial liabilities
A financial liability is derecognised when the obligation under the liabiliĘ is discharged or cancelled or expires.

L2

GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Year ended 31 December 2013
2. Accounting policies (continued)

rmpairment of ašsets
Assets that have an indefinite useful life are not subjeđto amortisation and are tested annually for impairment'
Assets that are subject to depreclation or amoftisation are reviewed for impaĺrment whenever events or changes in
circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the

amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher
of an asset's fair value less costs to sell and value in use, For the purposes of assessing impairment, assets are
grouped at the lowest levels for which there are separately identifiabĺe cash flows (cash-generating units).

Share capital
ordinary shares are classified as equĺĘ.

Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, and it is probable
that the Company will be required to settle that obligation. Provisions are measured at the diređors' beď estimate of
the expenditure required to settle the obligation at the reporting date, and are discounted to present value where the
effect is material.

Comparatives
Where necessary, comparative figures have been adjusted to conform to changes in presentation in the current year.

3, Financial risk management

Financial risk factors
The Company is exposed to interest rate risk, liquidiý risk and currency risk arising from the financial instruments it
holds. The risk management policies employed by the Company to manage these risks are discussed below:

3.1 Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the value of financial instruments will fluctuate due to changes in market interest
rates. The Company's income and operating cash flows are substantially independent of changes in market interest
rates as the Company has no significant interest-bearing assets. The Company is exposed to interest rate risk in
relation to ĺts boriowings. Borrowings lssued at variable rates expose the Company to cash flow interest rate risk.
Borrowings issued at fixed rates expose the Company to fair value interest rate risk. The Company's management
monitors the interest rate fluctuation5 on a continuous basis and ađsaccordingly.
At the reporting date the interest rate profile of interest- bearing financial instruments was:

2013

czK

Fixed ľate instruments

L27.sO3

Financial liabilities

127.503

SensitiviW analvsis
trlo sensitivity analysis has been peŕormed because all f'inancial instruments bear fixed interest rate.

13

2012
CZK
4.680.113
4.680.113

GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2013
3. Financial risk management (continued)
3.2 Liquidity risk

Uquidity risk is the risk that arises when the maturĺĘ of assets and liabilities does not match. An unmatched position
potentially enhances profitabiliĘ, but can also increase the risk of losses. The Company incurred a loss of
aK2o.572'56o for the year ended 31 December 20L3 (Ż0L2:. profit of CŻKz4.937.391), and, as at that date its
liabilities exceeded its assets by QK62.899 (2012: net asset position of CZK20.509.661). These conditĺons indicate
the existence of a material uncertainĘ which may cast significant doubt about the Company's abiliĘ to continue as a
going concern.

The following tables detail the Company's remaining contractual maturiý for ĺts flnancial liabilitjes. The tables have
been drawn up based on the undĺscounted cash flows of flnancial liabilities based on the earlĺest date on which the
Company can be required to pay. The table includes both interest and principal cash flows.

Grrying

31 December 2013
Credit

amounts

CZK
r27.895

íaciliý

Trade and other payables
!--:::::

31 December 2012
Credit faciliĘ

Trade and other payables

Contraďual cash
flows

3 months

':*

CZK

737.622
358.587

358.587
486.4A2

or

Between
months

less 3-12

3s8.587

':*

Between
1-5 years

B?:á5

137.622
'
496.209 s58.s8z
Between Between
Grrying Contractual cash 3 months or
less 3-12 months 1-5 years
amounts flows
QK
CZK
CZK
CZK
QK
- 5.391.s20
5.194.955 s.391,520
295.123.038 29s.123.038 295'123.038--

300.317.993 300.5t4.558 295.123.038--5.39]1.Ęq

:=a-:::

3.3 Currency risk

Currency risk is the risk that the value of financial instruments will fluđuatedue to changes in foreign exchange rates.
Currency risk arises when future commercial transactions and recognised assets and liabilities are denominated in a
currency that is not the Company's measurement currency. The Company is exposed to foreign exchange risk arising
from various currency exposures primarily with respect to the Euro. The Company's management monitors the
exchange rate fluctuations on a continuous basis and aďs accordingly.

-

The carrying amounts of the Company's foreign currency denominated monetary assets and monetary lĺabilities at the
repońing date are as

follows:

Euro

Liabilities

Assets

2013
2012
2013
czK
CZK
CZK
533.9st 5.478.412 22.449
s33.9sr 5.478.412 22.449

.iiiiii.;iiiii..---:

2012

czK

216.898
216.898

SensitĺviW analvsis

1oo/o strengthening of the Czech Koruna against the following currencles at 31 December 2013 would have
increased (decreased) equiĘ and profit or loss by the amounts shown below. This analysis assumes that all other
variables, in particular interest rates, remain constant. For a 10o/o weakening of the Czech Koruna against the relevant
currency/ there would be an equal and opposite impact on the profit and other equity'

A

20t3
CZK

51.150

sl.lso

T4

EquiĘ

2012

CZK
s26.151

Profit or loss

2013
CZK

51.150

s26.15! 51.1s0

20L2
CZK

526.151

526.1s1

GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2013
4. Critical accounting estimates and judgments
Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including
expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Company makes estimates and assumptĺons concerning the future. The resultĺng accounting estimates will, by
definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a signiflcant ľisk of
causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are
discussed below:

Income taxes
Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are transactions and
calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The
Company recognises liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of whether additional taxes
will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially
recorded, such differences will impact the income tax and deferred tax provisĺons in the period in which such
determination is made.

.

Impairment of investments in subsidiaries
The Company follows the guidance of IAS 36 in determining when an investment is other-than-temporarily
impaired. This determination requires significant judgement, In making this judgement, the Company

evaluates, among other factors, the duration and extent to which the fair value of an investment is less than
its cost and the financial health and near-term business outlook for the investee, including faďors such as
industry and sector performance, changes in technology and operational and financing cash flow.

5. Other income

2012
2013
CZK
CZK
- 312'Ą34.307

Profit from sale of investments in subsidiaries
Cost of reimbursement of project profits

-

(294.839.821)

17.594.486

During 2012 the Company disposed all of its shares in the company Prosek PoinĘ s.r'o, as shown in note 10, for
czK3Í2.434.349 (EUR12.562.7oo). Through this disposal the Company is committed to pay the amount of
CZK294'839,821 based on the agreement with a third paĘ for the preparation and execution of the project ''Prosek
Point" which was realĺsed during the year.

-

6. Other expenses

2013

20L2

9.091
27

8.930

czK

Annual Company fee
Projeđfee (1)
Loss from assignment of available-for-sale financial assets (note 11)

AK

22.574.016

_-22.58!!J!Ľ--8.930

(1) During the year the Company acquired from Terliz Management Limited, its rights and obligations towards
''Projeď Sokolovska 9'' for the amount oÍ CZKŻ7 (EURl).
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7. Expenses by natuľe
2013

z0L2

16.601

L6.224

czK

Directors'fees

czK

226.53L

Auditorś remuneration

130.728

233.3Ĺ7

Administration services
Accounting serulces
Annual company fee
Loss from sale of available Íor sale financial assets
Projeď fee
Other expenses

t59.739
30.288
8.930

32.976

9.091
22.574.016

27

1.299
23.093.858

Tota! expenses

5.550
351.459

8. Finance income/cost

-:

Interest income
Exchange profit

Finance income

2013
CZK
-36

20L2
CŻ;K

2.697.122
2.697.L22

6.571.841

6.57r.877

(''7s.624)
(200)
75.82Ą

Interest expense
Other finance expenses

Finance costs

(187.es0)
(1.781)

Í89.77I)

Net finance income

-2,52Ĺ.298-6.382.106

9. Tax

2013

":*

Defence contribution - current year

Charge foľ the year

2012

,312tr\
231.573

The tax on the Company's results before tax differs from the theoretical amount that would arise using the applicable
tax rates as follows:

2013

CZR

(20.s72.560)

(Loss)/profit before tax

(2.s71.s70)

Tax calculated at the applicable tax rates
Tax effect of expenses not deductible for tax purposes
Tax effect of allowances and income not subject to tax
Defence contribution current year

2012
CZK

25,168.964

2.908.710
(337,l4o)

2.s16.896
54.120

(2.ý].01Đ

Ż3t.573

Tax chaľge
The corporation tax rate is t2,5o/o (20l2:t0o/o).

Under certain condĺtions interest income may be subject to defence contributĺon at the rate of 300/o (2012:15olo). In
such cases this interest will be exempt from corporation tax. In ceftain cases, dividends received from abroad may be
subjeđto defence contribution at the rate of 20o/o for the tax years 2012 and 2013 and l7o/o for 20t4 and thereafter.
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1O. Investments in

subsldlaries
2013

z012

400.000

400.042

czK

Balance at 1 January
Disposals

Balance at 31 December

CŹ:K

'
400.000

400.000

2013
Holding

Holdĺng

G2\

The details of the subsĺdiaries are as follows:
Name

Countrv of
incorporation

Princioal activities

Prosek Court s.r.o.
Development Pobrezni, s.r,o.

Czech Republic
Czech Republic

Real Estate
Real Estate

20L2

o/o

o/o

100
100

100

100

Details of the disposal are presented in note 5.

11. Available-for-sale financial assets

2013

2012

czK

czK

320.393.O60

ry

Balance at 1 January
Additions
Decrease of share capital

(161.674.861)

Assignment

Balance at 31 December

320.393.060

320.393.060

During the year the nominal value of the shares held in Ceeta a.s. were decreased by C2K161,674.86t
(EUR6.365.152), and then were assigned to Kotipas Equiý Limited for a consideration amounting to CZK136.I44'I84
(EURs.266.700).
Available for sale financial assets relate to non-listed securities carried at cost, because the íair value cannot be
reliably measured. Available for sale financial assets are tested for ĺmpairment annually.
Available-for-sale financial assets are classified as non-current assets, unless they are expected to be realised within
twelve months from the balance sheet date or unless they will need to be sold to raise operating capital,
12. Trade and other receivables

2013
czK
20.820
20.820

Deposits and prepayments

2012

czK

27.9L5
Ż7.915

The fair values of trade and other receivables due within one year approximate to their carrying amounts as
presented above,
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13. Cash and cash equivalents
Cash balances are analysed as follows:

2013
CZK
50.23Ż
so.232

Cash at bank

2012

CZK

50'295
50.295

14. Share capital

1.000

2013
CZK
4s.520

1.000
1.000

45.520
45.520

2013
Number of
shares
Authorised

ordinary shares of €1,71

each

:::-

fssued and fully paid
Balance at 1 January

Balance at 31 December

r€!--:-

20L2

z0L2

shares

CZK

Number of

1.000
1.000
1.000

45.s20

45.520
45.520

15. Borrowings

2013
Cz'R
curřent borrowings

Credit faciliý
Credit facility - accrued interest

Non current borrowings

Credit faciliĘ
Credit faciliĘ - accrued interest

Total
The weighted average effeđive interest rates at the reporting date were as follows:
Credit faciliĘ

-

-

20rZ

CZK

4.680.113

5I4.8Ąz

s.194.955

t27.503
392
L27.895

L27,895

2013
5rl0o/o

5.194.955

2012
4,20o/o

16. Trade and other payables

Accruals
Other creditors

20L2
2013
CZK
CZK
268.ss8 294.992.55t
90.029 130.487
_3s8.s87 _29s.123.039

The fair values of trade and other payables due within one year approximate to their carrying amounts as presented
above.

GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Year ended 31 December 2013
17. cuľľenttax liabilities

2oĹ3
CZK

47.469
47.469

Special contribution for defence

20Lz
CZK
43.616
43.616

18. opeřating Environment of the Company
The Cyprus economy has been adversely affected from the crisis in the Cyprus banking systęm in conjunđion with
tne inábility of the Ŕepublic of Cyprus to borrow from international markets. As a result, the Republic of Cyprus
-:and the International Monetary
entered intô negotiations with the European Commission, the European Central Bank
and
the
Eurogroup decisĺon of 25 March
an
agreement
into
resulted
Fund (the "TroiŘaJ, for financial support, which
2013.Ťhe decisĺoń included the restructuring of the two largest banks in Cyprus through "bail in". During 2013 the
Cyprus economy contracted further with a decrease in the Gross Domestic Produđ.
Following the positive outcome of the first and second quarterly reviews of Cyprus's economic programme by the
Europeaň Commission, the European Central Bank and the International Monetary Fund during 2013' the Eurogroup
endorsed the disbursement of the scheduled tranches of financial assistance to Cyprus'

The Company's management is unable to predict all developments which could have an impaď on the Cyprus

economy'and'consequěntly, what effect, if any, they could have on the future financial peŕormance, cash flows and
financial position of the Company.

On the basis of the evaluation performed, the Company's management has concluded that no provisions or
ĺmpairment charges are necessary.

The Company's management believes that ĺt is taking all the necessary measures to maĺntain the viabiliĘ of the
Company'and the development of its business in the current business and economic environment.
19. Geneľal events

The negotiations of the Cyprus Government with the European Commission, the European Central Bank and the
International Monetary funA 6ne YroikaJ, in order to obtain financial support, resulted in an agreement and
decision of the Eurogroup on
programme which
proir.nr'" aims to
ihehnancĺal sector,
years.

intlud
addr
with

Z-5

March 2013 on the key elements necessary for a future macroeconomic adjustment
istance to the Republic of Cyprus of up to €10 billion. The
allenges that Cyprus is facing, and to restore the viabiliĘ of
economic growth and sound public finances in the coming

The Eurogroup decision on Cyprus includes plans for the restructuring of the financial seďor and safeguards deposits
below etoo.ooo in accordance with European Union legislation. In addition, the Cypľiot authorities have reaffirmed
their commitment to step up efforts in the areas of flscal consolidatĺon, structural reforms and privatizations'

On 12 April 2013 the Eurogroup welcomed the agreement that was reached between Cyprus and the Troika
instituüońs regarding the ńacroeconomic adjustment programme for Cyprus. Subsequently all the necessary

approval of the Board of Diređors of the European StabiliĘ Mechanism were completed,
by
Eurozone member sťates. Following the completion of the above procedures, the first
äs well as the ratification
tranche of the financing of t'he Republic of Cyprus was released in lĺne with the provisions of the Memorandum'
procedures

ĺoitne fórmal

On 22 March 2013 legislation was enacted by the House of Representatives concerning restrictive measures

in

respeď of transactions executed through the banking institutions operating in Cyprus. The extent and duration of the
restriďive measures are decided by thđMinister of Finance and the Governor of the Central Bank of Cyprus and were
enforced on 28 March 2013. The temporary restrictive measures, with respect to banking and cash transaďions
include restrictions on cash wĺthdrawals. the cashĺng of cheques and tranďers of funds to other credit institutions in
Cyprus and abroad. They also provide for the compulsory pańial renewal oÍ ceftain maturing deposits.
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19. General events (continued)

On 29 March 2013 the Central Bank of Cyprus issued decrees relating to Laiki Bank and Bank of

Cyprus,
implementĺng measures for these two banks under the Resolution of Credit and other Institutions Law of 2013.

on the basis of the relevant decrees, Laiki Bank was placed into resolution. What remaĺned in Laiki Bank were mainly
the uninsured deposits and assets outside Cyprus. The assets of Laiki Bank ĺn C}prus, the insured deposits and the
Eurosystem Íinancing have been transŕerred to Bank of Cyprus, with compensation for the value of the net assets
transferred, the issue of shares by Bank of Cyprus to Laiki Bank.
The recapitalization process for the Bank of Cyprus was completed in accordance with the relevant decrees of the
Resolution Authońty through "bail-in", that is through the paftial conversion of uninsured deposits into shares. In
addĺtion, the holders of shares and debt instruments in Bank of Cyprus on 29 March 2013 have contributed to the
recapitalization of Bank of Cyprus through the absorption of losses.

20. Related party transactions
As at 31 December 2013 the Company's shares are held by PA.TY. Nominees Limited, a company incorporated in
Cyprus, on behalf of foreign individual.

The following transađions were carried out Wlth related parties:

20.1 Direďols' remuneration
The remuneration of Diređorsand other members of key management was as follows:

2013

2012

16.601

16.224

czK

Direďors'fees

16.601

czK

16.224

21. Contingent liabilities
The Company had no contingent lĺabilities as at 31 December 2013.
22. Commitments

As at the year end the Company has an agreements with RESR Real Estate Management Anstalt for Project
Development Probrezni and Project Sokolovska 9, where the Company is committed to pay to RESR Real Estate
Management Anstalt the 95% ofthe net profit of the projects.

23. Events after the reporting period
There were no material events afterthe reporting period, which have a bearing on the understanding of the financial
statements.

Independent auditor's report on pages 4 and 5
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2013
Page

z0J2

czK

CZK

Interest Income
Profit from sale of investments ln subsidiaries

17.594.486

Net income

19.138.317

1.543.831

Operating expenses

(5Ĺo.7z4| (342.529]'
Fro.724) 18.79s.788

Administration expenses

other opeľating expenses

(e.0e1)

Annual Company fee
Project fee
Loss from sale of available-for-sale financĺal assets

(27)

(8.e30)

(22.574.0161

Operating (!oss)/profit
Flnance lncome
Finance costs

23

23

Net (loss)/profit for the year before tax

27

(23.093.8s8) 18.786.8s8
2,697.Ĺ2,2 6'57I.877

75.A241

(20.s72,s60)

fl89.77r)

2s.168.964

GRAMEI(O LIMITED
OPERATING EXPENSES

Year ended 31 December 2013

Administration expenses

16.601
22'6.531
32.976
r.299
233,3t7

Directors'fees

Auditoľs remuneration
Accounting fees
other prďessional fees
Admĺnistratlon seruices

t6,2zĄ
730.728
30,288
5,550
159.739

-5Ĺo:l4'-342.5n

O
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FTNANCE TNCOME/COST
Year ended 31 December 2013

Finance income

-36

Interest on bank current accounts
Exchange profit

2-697.1Ż2
2.697.LŻ2

6.577.a47

6.57t.877

Finance costs

(-)

lnterest expense
Loan interest

Other finance expenses
Bank charges

23

Ĺ75.624

187.990

200
Ĺ75.az4

1.781

Ĺ89.77t

GRAMEXO LIMITED
COMPUTATION OF CORPORATION TAX

Year ended 31 December 2013

Page

Net loss per income statement
Add:

CZK

2T

Project fee
Loss from sale of available-for-sale financial assets
Dĺsallowed ĺnterest
Expenses relating to non taxable income
Annual company fee

CZK
(20.s72.s60)

27

22.574.016

t75.624

510.924
9.091

23,269.682
2.697.L22
Less:
Exchange differences relating to shares

()

2,697.122

Chaľgeable income for the year
Conveĺted into € at CZK27,427000 = €I
Loss brought forward

Loss

Unutilised loss of the year 2008 not carried forward

Net loss carried forward

()

24

(2.697.122\
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GRAMEXO LIMITED

GRAMEXO LIMITED
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors presents its report and audited financial statements of the Oompany for the year ended 31
December 2014.

Incorporation

The Company Gramexo Lĺmĺtedwas incorporated ĺn Cyprus on 14 May 2007 as a private limited liabiliĘ company
underthe Cyprus Companies Law, Cap. 113.

Principal ađivities

The principal aďivities of the Company, which are unchanged from last year, are that of investments and provision
finance.

oí

Review of current position, future developments and significant risks

During the year the Company incurred a loss of C2K94.039.661 (2013: C2K20.572.560) and as at 31 December 20L4
its liabilities o<ceeded its assets by CŻK94.702.560 (2013: cZK62.899). These conditions indicate the existence of a
material uncertainĘ which may cast significant doubt about the Company's abiliý to continue as a going concern.

Additional details that relate to the operating environment of the Company as well as other risks and uncertaĺnties
are described in notes 3 and 17 of the financial statements.

Results

The Company's resuĺts for the year are set out on page 5. The net loss for the year is carried forward.

Share capital

There were no changes in the share capital of the Company during the year under review.

Board of Directors

The member of the Company's Board of Directors as at 31 December 2014 and at the date of thĺs report is presented
on page 1.

In accordance with the Company's Aĺtĺcles of Association the sole diređorpresently member of the Board continues
in office.

There were no significant changes in the assignment of responsibilities and remuneration of the Board of Directors.

Operating Envlronment of the Company
Any significant events that relate to the operating environment of the Company are described in note 17 to the
financial statements.

Events afterthe repoľting period

Any significant events that occurred after the end of the reportĺng period are described in note 21 to the financial
sťatements.

Independent Auditorc

The Independent Auditors, Morison Patsalides Limited, have expressed their willingness to continue in office and a
resolution giving authorify to the Board of Directors to fix their remuneration will be proposed at the Annual General
Meeting.
By order offtĘę Board of Directoľs,

Ivana Tollaiovlc

Director

Nicosia, 26 May 2016

Morison

Auditors

Patsalides
Lim ited

Tax Consultants

l

Accountants

ą"

I

ĺłľl.;"""tiá'.nutionul

Business Adviseľs

Independent auditoľ's ľepoft
To the Membeľs of Gramexo Limited
RepoÉon the financial statements
We have audited the accompanying financial statements of the parent company Gramexo Limited (the "Company")
which comprise the statement óĺ financial position as at 31 December 20L4, and the statements of comprehensive
policies
income, chänges in equiĘ and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting
and other explanatory information.

Board of Dĺrectors'responsibiliĘ for the frnancial statements

The Board of Directors is responsible íor the preparation of financial statements that give a true and fair view in

accordance w1h Internatlonal Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and the requirements
of the Cyprus Companies Law, Cap. 113, and for such internal control as the Board of Directors determines is
n"."'56ry'to enable the preparátion'of Íinancial statements that are free from material misstatement, whether due to
fraud or error.
A

Ę

uditorś responsi bi ĺi

our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conduđed our audit
in accordance w1h Inteŕnational śtandards on Auditing. Those Standards require that we comply with ethical
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
are free from material misstatement.

An audit involves peŕorming procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedureš śelected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of
material misstateňent of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments,
that give a true and
's
the auditor considers
t for the purpose of
ropriate
fair view in order to
udes evaluating the
s
expressing an opinion
appropria[eness'of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of

preparat
in
internal

inter
desig
on

Diieďors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is suÍficient and appropriate to provide a basis íor our audit
opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of parent company Gramgxo

Limited äs at'31 December 2oI4, and-of its financial peŕormance and its cash flows for the year then ended in
accordance with Internatĺonal Financĺal Repoftlng Standards as adopted by the European Union and the requirements
ofthe Cyprus Companies Law, Cap. 113.
Emphasis of matter

We draw attention to note 2 to the financial statements which indicates that the Company ĺncurred a loss of
czK94.o39.661 during the year ended 31 December 2014 (2013: ęK20.572.560), and, as at that date its liabilities
exceeded its assets uý czróą.roz.560 (2013: czK62.899). These conditions, along with other m9ttery as set fońh in
note 2 indicate the existence of a material uncertainĘ which may cast sĺgniÍicantdoubt about the Company's abiliý
to continue as a going concern. our opinion is not qualified in respeď of this matter.
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RepoÉon otheľ legal requirements
Pursuant to the additional requirements of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts

Laws of 2009 and 2013, we report the following:

.
.
.
o
.

We have obtained all the iníormation and explanations we considered necessary for the purposes of our
audit.

In our opinion, proper books of account have been kept by the Company, so far as appears from our
examination of these books.
The Company's financial statemenĽs are in agreement with the books of account.
In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial
statements give the informatĺon rąuired by the Cyprus Companies Law, Cap. 113, ĺn the manner so
required.

In our opinion, the ĺnformation gĺven in the report of the Boaľd of Directors is consistent With the financial
statements.

Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for the Company's members as a body

in

accordance with Section 34 of the Auditors and Statutory Audibs of Annual and Consolidated Accounts Laws of 2009
and 2013 and for no other purpose. We do noĘ in giving this opinion, accept or assume responsibiliĘ for any other
purpose or to any other person to whose knowledge this report may come to.

Certified Public Accountant and Registered Auditor
for and on behalf of

Morison Patsalides Llmited

CeÉified Public Accountants and Registered Auditorc

Athalassis Tower 2
95 Athalassis Avenue
4th Floor, Office 401
2013 Nicosia, Cyprus
26 May 2O16

GRAMEXO LIMITED
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Year ended 31 December 2014

2014
Note

czK

(s72.348)

Admĺnistration expenses
Other expenses

(s10.724)

í93.079.392) (22.583't34\
(93.6s1.740) (23.0s3.8s8)

Operating loss

-

Finance income
Finance costs
Net finance (costs)/income

(3a7,921|
í387.921)

Loss before tax

()

2013

czK

2.697.122

Í75.824)

2'52L.298

(e4.o3e.661)

(20.s72.s60)

(94.039.66ĺ)

(20.572.560)

(94.039.661):

í20.572'560)

Tax

Net loss for the year

otheľ comprehensive income
Total comprehenďve lncoľne for the year

()

The notes on pages 9 to 19 form an ĺntąral part of these financial statements.
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GRAMEXO LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 December 2014

zoL4
Note

czK

2013

czK

ASSETS
Non-current assets

Investments in subsidiaries

Current assets

Trade and other receivables
Cash and cash equivalents

Total assets
EQUITYAND LTABILMES
Equity

13

Share capital
Accumulated (losses)

Total equiĘ

ą5.520

L4-ffi

Non-current liabilltles
Borrowings

Current liabilities

ls
L4
16

Trade and other payables
Borrowings
Current tax liabilities

Total liabilities
Total equiĘ and liabilities
On 26 May

45.520

(94.148.080) (108.419)
í94.102.560'| (62.899)

93.874.706
696.354
26s
94.s71.325
94.571.325
:- 46a.765

Board of Directors oÍ Gramexo Limited authorised these financial statements for issue.

The notes on pages 9 to 19 form an integral part ofthese financial statements.
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358.587
47.469
406.0s6
533.951

47L05Ż

GRAMEXO LIMITED
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Year ended 31 December 2014

Shaľe

1

3l

czK

Total

czK

20.509.661
Q0572.560\
(108.419) (62.899)

eo57z.56o\

45.s2O

January 2014

(94.039.661)

Total comprehensive income for the year

Balance at

czK

45.520 20.464.141

Balance at I January 2013

Total comprehensive income for the year

Balance at 31 Decembeľ 2013/

Accumulated
(losses)

capital

December 2014

-

(94.039.661)

45.520 í94.148.080): (94.1o2.560)

Companies which do not distribute 70o/o oÍ their profits after tax, as defined by the relevant tax law, within two years
after the end of the relevant tax year, will be deemed to have distributed as dividends 70o/o oÍ these profits. Specĺal
contribution for defence atłOo/o for the tax years 2012 and 2013 and 17o/ofor 20L4 and thereafter will be payable on
such deemed dividends to the extent that the shareholders (companies and ĺndividuals) are Cyprus tax residents. The
amount oí deemed distribution is reduced by any aďual dividends paid out of the profiĽs of the relevant year at any
time. This special contribution íor defence is payable by the Company for the account of the shareholders.

The notes on pages 9 to 19 form an integral paft ofthese financial statements.
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GRAMEXO LIMITED
STATEMENT OF CASH FLOWS

Year ended 31 December 2014

2014
Note

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTWTTIES
Loss before tax

2013

czK

cz(

(e4.03e.661)

Adjustments for:
Loss from the sale of available-for-sale financial assets
Exchange difference on decrease of share capital of available-for-sale

financial assets
Interest expense
Exchange dlfference on borrowings
Exchange difíerence on tax

(20.s72.s60)

22.574.0L6
3.755.439
26.77L L75.624
4.597 150.s48
80
3.853

(94.008.213)

Ghanges in working capital:

(228)

(Increase)/decrease in trade and other receivables
Increase/(Decrease) in trade and other payables

6.086.920

7.Oss

93.516.119 Q94.764.45n
(492.322) (288. 670.436)
G7.2aĐ
í539.606) (288.670.436)

Cash used in operations

Tax paid

Net cash used in operatlng activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVTTIES

Decrease of share capital of available-for-sale financial assets
Proceeds from sale of available-for-sale financial assets

Net cash generated from investing aďivities

-

161.674.861

l32.388.7Ą4
294.063.605

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

(r10.606)

Repayments of borrowings
Proceeds from borrowings
Interest paid

(s.138.2s3)
4s0.310
(70s.289)

652.908
(s.211)

Net cash generated from/(used in) financing activities

Net decreasein cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents at beginning ofthe year

Cash and cash equivalents at end of the yeaľ

The notes on pages 9 to 19 form an integral part ofthese financial statements.

I

s37.O91

(2.s1s)
so.z32
47.7Ĺ7

(s.393.232')
(63)
50,295

50.232

GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Year ended 31 December 2014

l. Incorporatlon

and principal activities

Country of incorporation
The Company Gramexo Limited (the "Company") was incorporated in Cyprus on 14 May 2007 as a private limited
liabiliĘ company underthe Cyprus Companies Law, Cap. 113. Its registered office is atAkropoleos 59-61, Sawides
Center, lst floor, FlaVOffice 702, P,C.2012 Nicosia, Cyprus.

Principal aďivities
The prĺncipal activities of the Company, which are unchanged from last year, are that of investments and provision of
finance.
2. Accounting

policies

The principal accounting policies adoptď in the preparation of these financial statements are set out below. These
policies have been consistently applied to all years presented in these financial statements unless otherwise stated.

Going concern basis
The Company incurred a loss of C2K94.039.661 for the year ended 31 December 2014 (2013: C2K20.572.560), and,
as at that date its liabilities exceeded its assets by CZK9Ą'I02.560 (2013: czK62.899). These conditions, indicate the
existence of a material uncertainty which may cast significant doubt about the Company's abiliĘ to continue as a
going concern.

Basis of pľeparation
The financial statements of the Company have been prepared in accordance with International Financial Reporting
Standards (IFRS) as adopted by the European Unlon (EU) and the requirements of the Cyprus Companies Law, Cap.
113.

The Company is not required by the Cyprus Companies Law, Cap.113, to prepare consolidated financial statements
because the Company and its subsidiaries constitute a small sized group as defined by the Law and the Company
does not intend to issue consolidated financial statements for the year ended 31 December 2014.

The European Union has concluded that since its 4th Directive requires parent companies to prepare separate
financial statemenĘ and since the Cyprus Companies Law, Cap. 113, requires the preparation of such financial

statements in accordance with IFRS as adopted by the European Union, the provisions of International Accounting
Standard 27 ''Consolidated and sepaľate flnancial statements'' that ľequire the preparation of consolidated financial
statements in accordance with IFRS do not apply.

The financial statements have been prepared under the historical cost convention.

The preparation of financial statements in conformiĘ with IFRSs requires the use of ceftain critical accounting

estimates and requires Management to exercise its judgment in the process of applying the Company's accounting
policies. It also requires the use of assumptions that affect the repońed amounts of assets and liabilities and
dĺsclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of
revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based on Management's best
knowledge of current events and actions, actual results may ultimately differ from those estimates,

Adoption of new and revised IFRSs
During the current year the Company adopted all the new and revised International Financial Repofting Standards
(IFRS) that are relevant to its operations and are effective for accounting periods beginning on 1 January 2014. This
adoption did not have a material effeď on the accounting policies of the Company'

GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December20t4
2. Accounting policies (continued)

Adoption of new and revised IFRSs (continued)
At the date of approval of these financial statements, standards and ĺnterpretations were issued by the International
Accounting Standards Board which were not yet effective. Some of them were adopted by the European Union and
others not yet. The Board of Directors expects that the adoption of these accounting standards ln future periods will
not have a material effect on the financial statements of the Company.

Subsidiary companies
Subsidiaries are entities controlled by the Group. Control exists where the Group is exposed, or has rights, to variable
returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the
investee.

Investments in subsĺdiary companies are stated at cost less provision for impairment in value, which is recognised as
an expense in the period in which the impairment is identified.

Revenue recognition
Revenues earned by the Company are recognised on the following bases:

.

Income fľom investments in subsidiaries
Dividend from investments in subsidiaries is recognĺsed when the right to receive payment is established.
Withheld taxes are transferred to profit or loss. Interest from investmen[s in securities is recognised on an
accruals basĺs.

Profits or losses from the sale of investments in subsidiaries represent the difference between the net

proceeds and the carrying amount of the subsidiaries sold and is transferred to profit or loss.

Finance costs
Interest expense and other borrowing costs are charged to profit or loss as incurred.

Foreign currency translation

(1)

(2)

Functional and oresentation currencv
Items included in the Company's financial statements are measured using the currency of the primary
economic environment in which the entiĘ operates ('the íunctional currency')' The financial statements
are presented in Czech Koruna (CZK), which is the Company's ŕunctional and presentation currency.

Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into the funďional currency using the exchange rates
prevailing at the dates of the transactions' Foreign exchange gaĺns and losses resulting from the
settlement of such transactions and from the translatĺon at year-end exchange rates of monetary assets
and liabilities denominated in foreign currencies are recognised ln profit or loss.

Tax
Income tax expense represents the sum ofthe tax currently payable and deferred tax.
Current tax liabilities and assets are measured at the amount expeđedto be paid to or recovered from the taxation
authorities, using the tax rates and laws that have been enacted, or substantively enacted, by the reporting date.
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GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Year ended 31 December 2014
2. Accounting policies (continued)

Tax (continued)
Deíerred tax is provided in full, using the liabiliý method, on temporary dĺfferences arising between the tax bases of
assets and lĺabilities and theír carrying amounts in the financial statements. Currently enađedtax rates are used in
the determination of deferred tax.
Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against
which the temporary differences can be utilised.

Financial instruments
Financial assets and financial liabilĺties are recognised in the Company's statement of financial position when the
Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.
Cash and cash eouivalents

Forthe purpose ofthe statement ofcash flows, cash and cash equivalents comprise cash at bank,
Borrowinqs

Borrowings are recorded initially at the proceeds received, net of transaction costs incurred. Borrowings are
subsequently stated at amortised cost. Any difference between the proceeds (net of transaďion costs) and the
redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Derecognition of financia! assets and liabilities
Financial assets

A financial asset (or, where applicable a part of a financial asset or paft of a group of similar financial assets)

is
derecognised when:
the rights to receive cash flows from the asset have expiredl
the Company retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay
them in full without material delay to a third paĘ under a 'pass through' arrangement; or
the Company has tranďerred its rĺghts to receive cash flows from the asset and either (a) has transferred
substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) has neither transferred nor retained substantially all
the risk and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

.
.
.

Financial liabilities
A Íinancial liabiliý is derecognised when the obligatĺon under the liability is discharged or cancelled or expires.
When an existing financial liabiliĘ ĺs replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the
terms of an existing liabiliĘ are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition
of the original liablliĘ and the recognition of a new liabiliý' and the difference in the respeđive carrying amounts is
recognised ln profit or loss.

fmpairment of assets
Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation and are tested annually for ĺmpairment.
Assets that are subjeđto depreciation or amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in
circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An ĺmpairment loss is recognised for the
amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher
of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are
grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generaUng units).
11

GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Year ended 31 December 2014
2. Accounting policies (continued)

Shaľe caplta!
ordinary shares are classified as equiĘ.

Pľovisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, and it is probable
that the Company will be required to settle that obligation' Provisions are measured at the diređors' best estimate of
the expenditure required to settle the oblĺgation at the repođingdate, and are discounted to present value where the
efíeđis material.

Comparatives
Where necessary. comparative figures have been adjusted to conform to changes in presentation in the current year.

3. Financial ľisk management
Financial risk fađorc

The Company is exposed to interest rate risk, liquidiý risk and currency risk arising from the financial ĺnstruments it
holds. The risk management policies employed by the Company to manage these risks are discussed below:

3.1 Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the value of financial instrumenLs will fluctuate due to changes in market interest

rates. The Company's income and operating cash flows are substantially independent of changes in market interest
rates as the Company has no signiflcant interest-bearing assets. The Company is exposed to interest rate risk in
relation to its borrowings. Borrowings issued at variable rates expose the Company to cash flow interest rate risk.
Borrowings issued at fixed rates expose the Company to fair value interest rate rĺsk. The Company's management
monitors the interest rate fluctuations on a continuous basis and ađsaccordingly'

At the reporting date the interest rate profile of interest- bearĺng financial instruments was:

2014

czK

Fixed rate instruments

674.2A5
674.2A5

Financial liabilities

2013

czK

127.503

p7s03

Sensitivitv analvsis
No sensitiviĘ analysis has been peľformed because all financial instruments bear fixed interest rate,

3.2 Liquidity risk

LiquidiĘ risk ĺs the risk that arises when the maturiĘ of assets and liabilities does not match. An unmatched positlon
potentially enhances profitabĺliĘ, but can also increase the risk of losses. The Company incurred a loss of
CŻK94.o39'661 for the year ended 31 December Ż0t4 (20L3: czK20'572.560), and, as at that date its liabilities
exceeded its assets by CZK94'IO2.560 (2013: cZK62.899). These conditions indicate the existence of a materĺal
uncertainý which may cast significant doubt about the Company's abiliĘ to continue as a going concern'
The following tables detail the Company's remaining contractual maturiĘ for its financial liabilities. The tables have
been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the
Company can be required to pay. The table ĺncludes both interest and prĺncipal cash flows.

t2

GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 20Ĺ4
3. Financial risk management (continued)
3.2 LlquldlĘ rlsk (contlnued)

31 December 2Ol4
Credit íaciliĘ

Trade and other payables

31 December 2013
Credit faciliý

Trade and other payables

Carrying Contraďual

or Between Between
months 1-5 years
CZK
CZK
CZK
713.407

3 months

flows
CfK
CZK
696.354 7t3.407

amounts

cash

less 3-12

93.874.706 93.874.706 93.874.706
94.571.060 94.588.113 93.A74.706 7t3.407
Carrying Contrađual 3

or Between Between
months 1-5 years
czK
czK
ęK

months

flows
cŻK
cZK
127.895 137.622

amounts

cash

less 3-12

137.622

358.587 358.587 358.587
486.482 496.209 358.587

-

L37.622

3.3 Currency risk

Currenry risk is the risk that the value of financial instruments will fluđuate due to changes in foreign exchange rates.
Currency risk arises when future commercial transađions and recognised assets and liabilities are denominated in a
currency that is not the Company's measurement currency. The Company is exposed to foreign exchange risk arising
from various currency exposures primarily with respect to the Euro. The Company's management monitors the
exchange rate fluctuations on a continuous basis and acts accordingly.
The carrying amounts of the Company's foreign currency denominated monetary assets and monetary lĺabilities at the
reporting date are as follows:

Liabilities

20t4
Euro

\

czK

2013

EK

94.57'..322 533.951
94.571.322 533.951

Assets

20t4

2013

czK

22.667
22.667

QK

22.449
22.449

Sensĺtivitv analvsis

A

10o/o strengthening of the Czech Koruna against the following currencies at 31 December 2013 would have
increased (decreased) equiĘ and profit or loss by the amounts shown below. Thĺs analysis assumes that al] other
variables, in particular interest rates, remain constant. For a 10o/o weakening of the Czech Koruna againstthe relevant
currency, there would be an equal and opposite impađon the profit and other equiý.

Euro

20t4
CZK
9.4s4.866
9.454.866

EquiĘ
2013

EK

Profit or loss

zoĹ4
CZR

9.4s4.866
51.150 9.454.866
51_150

2oL3

QK

51.150
51.150

4. Critlcal accountlng estlmates and ludgements
Estimates and Judgements are contĺnually evaluated and are based on historical experience and other factors,

including expectations of future events that are believed to be ľeasonable under the clrcumstances.
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GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Year ended 31 December 2014

4. Crltlcal accounting estimates and judgements (continued)
The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates wĺll' by
definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptĺons that have a significant risk of
causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are
discussed below:

Income taxes
Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are transađionsand
calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The
Company recognises liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of whether additional taxes
will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially
recorded, such differences will impact the income tax and deferred tax provisions in the period in which such
determination is made.

r

Impairment of investments in subsidiaries
The Company follows the guidance of IAS 36 in determining when an investment is other-than-temporarily
impaired. This determination requires significant judgement. In making this judgemenĘ the Company
evaluates, among other fađors,the duration and extent to which the fair value of an investment is less than
its cost and the finanđal health and near-term business outlook for the investee, including factors such as
industry and seđorpeŕormance, changes in technology and operational and fĺnancing cash flow'

5. Other expenses

2014

2073

93.069.788
9.604

9.091

czK

Reimbursement of projeď profit (1)
Annual company fee
Projeđfee
Loss from sale of available-for-sale financial assets

CZK

27
22.574.016

ą_93.079.392

22.583.134

(1) The Company had entered into an agreement with Ambresbury Corporation for a project which would be carried
out by the company's wholly owned subsidiary Development Pobrezni, s.r.o.. Based on that agreement, the 95o/o of
the net proÍit that the subsidiary would have from the project, should had been paid to Ambresbury Corporation.
During the year ended 31 December 2014, Gramo<o Limited decided to withdraw from the aforementioned
agreemenĘ and an amount of CZK93.069 '788,24 (EUR3.369.652) which is related to the 95% of the expected net
profit of the projeđ,was paid as a reimbursement of project profit to Ambresbury Corporation. The actual payment
was made in 2015.

6. Expenses by nature
2013
20L4
czK
czK
24.465 16.601
338.125 226.53Ĺ
163.420 233.377
33.270 32.976
9.604
9.091
22.574.0t6
93.069.788
'27
1.299
13.068

Directors'fees
Auditors' remuneratlon
Adminiďration services
Accounting services
Annual company fee
Loss from sale of available for sale financial assets
Reimbursement of project fee
Projeđfee
Other expenses

"."*r*Torr.r$

Total expenses
14

-

GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Year ended 31 December 2014
7. Finance income/cost

20t4
czK

2013

Exchange profit

CZK
2.697.r22

Finance income

2.697.r22

(361.12s)

Net foreign exchange transaďion losses
Interest expense
Other finance expenses

(26.771) (t7s.624)
(200)
(2s)
í387.921) í75'824\
í387.921) 2'52L.298

Finance costs
Net finance (costs)/income
8. Tax

The tax on the Company's results before tax differs from the theoretical amountthat would arise using the applicable
tax rates as follows:

20L4
CZK

:-í94.o39.661)

Loss before tax

2013

CZK

(20.572.560)

(r1.7s4.es8)
L!.754.954

Tax calculated at the applicable tax rates
Tax effect of expenses not deductible for tax purposes
Tax effect of allowances and income not subject to tax

Tax charge
The corporation tax rate is IŻ,5o/o,
Under ceftain conditions interest income may be subject to defence contribution at the rate of 30%. In such cases
this interest will be exempt from corporation tax. In certain cases, dividends received from abroad may be subjeď to
defence contribution at the rate of 2Oo/o for the tax years 2012 and 2013 and L7olo Íor 2014 and thereafter.

9. Investments in subsidiaries

2014
CZK
400.000
400.000

Balance at 1 January

Balance at 31 December

2013

CZK

400,000
400,000

The details of the subsidiaries are as follows:
Name

PROSEK COURT S.r.O.
Development Pobrezni, s.r.o.

Countĺv of

Principaĺ aďivities

incorooration

Czech
Czech

Republic
Republic

15

Real Estate
Real Estate

2014
Holding
o/o
100
100

2013
Holding
o/o

100
100

GRAMEXO LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Year ended 31 December2014
1o. Avallable-for-sale

fi

nancial assets

2íJt{

'1*

Balance at I January
Decrease of share capital

2013

czK

320.393.060
(161.674.861)

í158.718.199)

Assĺ9nment

Balance at 31 December
During 2012 the Company acquired the 25,75o/o share capital of CEETA a. s. a company incorporated in Slovakia. In

the same year CEETA a. s. increased ĺts share capital and the Company did not pańicipate in the increase of share
capital, decreasing the percentage held as at the year end to 11,51o/o.

During 2013 the nomĺnal value of the shares held ĺn CEEľA a. s. Was decreased by CZKL6L.674.861 (EUR6.365.152),
and then the shares were assigned to KOTIPAS EQUFV UMITED for a consideration amounting to C2K136.144.184
(EURs.266.700).
Available for sale financial assets relate to non-listed securities carrĺed at cost, because the fair value cannot be
relĺably measured. Available for sale financial assets are tested for impairment annually.
Avaĺlable-for_sale Íinancial assets are classified as non-current assets, unless they are expeďed to be realised within
twelve months from the balance sheet date or unless they will need to be sold to raise operating capital.

11. Trade and other ľeceivables

2014
czK
21.048
21.048

Deposĺts and prepayments

2013

CŻK

20.820
20.820

The fair values of trade and other receivables due within one year approximate to their carrying amounts as
presented above.

12. Cash and cash equivalents
Cash balances are analysed as follows:

20L4
CZK
47.717
47.7t7

Cash at bank

2013

EK

50.232
50.232

13. Share capltal

2o'4
shares
1.000

Number of

Authoľised

ordĺnary shares of€1,71

each

fssued and fully pald

1.000

Balance at 1 January

1.OOO

Balance at 31 December

16

2oĹ4
CZR
Ą5,520

45.520
45.520

2013
shares
1.000
1.000

Number of

2013

cŻK
45.520

45.520
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GRAMEXO LIMITED
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Year ended 31 December20t4
14. Borľowings

2íJ14

czK

cuľrent borrowings

2013

CŻK

674.285

Credit faciliĘ
Credit facility - accrued interest

22.O69

Non_current borľowings

Credit faciliý
Credit faciliĘ - accrued interest

Total
The weighted average effective interest rates at the reporting date were as follows:
2013
Credit faciliĘ - accrued interest

15. Trade and other payables

5rl0o/o

5,10%

zot4
czK

2013

93.423.602

Trade payables for reimbursement of project profit (1)

242.697
20a.407
93.874.706

Accruals
Other creditors

czK

268,531

90.0s6
3s8.587

(1) For details of trade payables for reimbursement of project profit refer to Note 5. The difference between the two
amounts is due to foreign exchange differences.

The fair values of trade and other payables due within one year approximate to their carrying amounts as presented
above.

16. Current tax liabilities

Special contribution for defence
l::::::::::ll!!!l-=

2014
CZK
265
26s

2013

CZK
47.469
47.469

17. Operating Environment of the Company
The Cyprus economy has been adversely affeđedfrom the crisis in the Cyprus banking system in conjunďion with
tne inäbility of the Ŕepublic of Cyprus to borrow from international markets. As a result, the Republic of Cyprus

entered into negotiations with the'European Commlssion, the European Central Bank and the International Monetary
Fund (the YroiŘal, for financial suppoĘ which resulted into an agreement and the Euľogroup decision of 25 March
2013. The decisioń lncluded the restructuring of the two largest banks in Cyprus through "bail in". During 2014 the
Cyprus economy contracted further with a decrease in the Gross Domestĺc Product.
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17. operating Enviľonment of the Company (continued)
Following the positive outcome of the reviews of Cyprus's economic programme by the European Commission, the
European Central Bank and the International Monetary Fund during 2013 and 2014, the Euľogroup endorsed the
disbursement of the scheduled tranches of financial assistance to Cyprus.

The Company's management is unable to predict all developments which could have an impact on the Cyprus

economy and consequently, what effeď, if any, they could have on the future financial performance, cash flows and
financial position of the Company.

on the basis of the evaluatĺon performed, the Company's

management has concluded that no provisions or

impairment charges are necessary.

The Company's management believes that it is taking all the necessary measures to maintain the viabiliĘ of the
Company and the development of its business in the current business and economic envĺronment.

18. Related parĘ transactions
The Company is owned by PA.TY. Nominees Limited, a company incorporated in Cyprus, which holds 100% of the
Company's shares, on behalf of foreign individual.

The following transaďions were carried out with related parties:

18.1 Direďols' remuneration
The remuneration of Direďors and other members of key management was as follows;

20t4

czK

Direďors'fees

18.2 Transaďions with ľelated parties under common management

16.601

24.465

16.601

20t4

2013

93.069.788

93.O69.788
For details of reimbursement fee refer to note 5 oí the financial statements.

19. Contingent liabilities
The Company had no contĺngent liabilities as at 31 December 2014'
2O. Commitments

The Company had no capital or other commitments as at 31 December 2014.

18

czK

24-465

czK

Reimbursement of projeď profit

2013

CZK

GRAMEXo LIMľTED

O

GRAMEXO LIMTTED
DETAILED INCOME STATEMENT
Year ended 31 December 20t4
2oĹ4

z0L3

czK

Operating expenses

7234A)

2L

Administration expenses

czK

(572.348)

Other operating expenses

(e3.06e.788)

Reimbursement of projeđproflt
Annual company fee

(9.604)

Projeď fee
Loss from sale of available-for-sale financial assets

(s10,724\

(sr0.724)

o

ä}]

(22.574.016)

(93.6s1.740)

Operating loss

zz

Net loss for the year befoľe tax

-

í94.o39.661) í20.572.560)

-

r)

20

(23,093.8s8)

Ż.697.122
í387.921) í175.824)

22

Finance income
Finance costs

GRAMEXO LIMITED
SELLING AND DISTRIBUTION T(PENSES

Year ended 31 December 201.4

2014

czK

Admlnistration €xpenses

24.465
338.125
33,270
13.068
-

Dlrectorď fees
Auditors'remuneratlon
Accounting fees
Legal fees
Other
Ad'ln

.
'

-;;:ĺÍ3

o

-

2L

2013

czK

16.601

ZZ6,53L
32,976
1.299

233.3L7

GRAMEXO LIMITED
FTNANCE TNCOME/COST

Year ended 31 December 2014

2014

czK

Flnance costs

fl
\ ..'/

fnterestexpense
Loan lnterest
Interest on taxes

Sundry flnance expenses
Bank charges

Net forelgn exchange transaction losses

21.560
5.211

I75,624

25

200

361_125

Exchange loss

3a7.9Ż1

C]

22

L75'824

GRAMEXO LIMITED
COMPUTATION OF CORPORATION TAX

Year ended 31 December 2014

Page

Net loss per income statement
Add:
Reimbursement of project profit
Interest on taxes
Disallowed ĺnterest
Annual company fee
Expenses relatlng to investments
Exchange difíerences relating to investments

93.069.788
5,211
21.560
9.604

572.373
361.12s

Chargeable income for the year

O

CZK

Convefted into € at CZK27,735a00 = €I

Ĺ)

23

CZK
(s4,0s9.661)
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GRAMEXO PLC (FORMER GRAMEXO LrMrrED)
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors presents its report and audited financial statements of the Company for the year ended 31
December 2015.

Incorporation
The C'ompany Gramexo Plc (Former Gľamexo Limited) was incorporated in Cyprus on 14 May 2007 as a private
limited liabiliĘ company under the Cyprus Companies Law, Cap. l13.

Principal aďivities

The prlncipal aďivities of the Company, which are unchanged from last year, are those of investments and provision
of finance.

Change of Company name
on 23 May 2016, the ćompany changed its name from Gramexo Limited to Gramexo

Plc.

Review of current position, future developments and significant risks
The Company's devélopment to date, financial results and position as presented in the financial ďatements are
considered satĺďactory.

Additĺonal details that relate to the operating environment of the Company as well as other risks and uncertainties
are described in notes 3 and 17 of the financial statements.

Results and Dividends

payment
The Company's results for the year are set out on page 6, The Board of Direďors does not recommend the
of a dividend and the net profit for the year is retained.

Share capital
Authorised capital

5 May 20Ĺ6ihrough a shareholder's resolution, it was decided to increase the Company's authorised share capital
from 1.000 ordinary shares of€1,71 each to 15'205 ordinary shares of€1,71 each.

on

Issued capital
on 5 May 2016, the Company's issued share capital was increased from 1.000 ordinary shares of €1,71 each to
15.205 ordinary shares of€1,71

each, with the issue of 14.205 new ordinary shares at par'

Board of Diređors
The members of the Company's Board of Diređorsas at 31 December 2015 and at the date of this report are
presented on page 1.

In accordance with the Company's Articles of Association all directors presently members of the Board continue in
office.
There were no significant changes in the assignment of responsibilities and remuneration of the Board of Directors.

Operating Environment of the Company

Rńy signifi-cant events that relate to tńe operating environment of the Company are described in note 17 to the
financial statements.

Events after the rePorting Period

There were no material events- afteľ the reporting period, which have a bearing on the understanding of the financial
statements,

GRAMEXO PLC (FORMER GRAMEXO LTMITED)
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
Independent Auditorc

The lndependent Audltors, Moľlson Patsalides Limited, have o<pessed thelr wllllngness to contlnue ln ofílce and a
resolut]on glvlng authorlĘ to the Board of Dlrectors to fix thelr remuneratlon wIll be proposed at the Annual General
Board of Directors,

Morison

Audĺtors
Accountants
Tax Consultants

Patsalides
Lim ited

Business Advisers

Independent auditoľ's repoft
To the Membeľs of Gramexo Plc (Foľmer Gramexo Limited)
Report on the financial statements
We have audited the financial statemenb of the parent company Gramexo Plc (Former Gramexo Limited) (the

"Company") on pages 6 to 19 which comprise the statement of financial position as at 31 Dccember z015, anä ihe
statements of comprehensive income, changes in equiý and cash flows Íor the year then ended, and a summary of
significant accounting policies and other explanatory infoľmatlon.
Board of Dĺrectors' responsĺbĺĺiýfor the frnancĺal statements

The Board of Dlređorsis responsible for the preparation of financiat statements that give a true and fair view

in

accordance wĺth International Flnancia] Reporting Standards as adopted by the European Unlon and the requirements

of the Cýprus Companies Law, Cap. 1l3, and for such lnternal control as the Board of Directors determines is

necessary to enable the preparation ot finanđalstatements that are free fľom material misstatement, whether due to
fraud or error.
A

udi torśresponsĺbĺliý

our responsibiliry is to oQress an opinion on these financlal sřatements based on our audit. We conducted our audit
in accordance with Intemational Standards on Auditĺng. Those Standards requlre that we comply with ethical

requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Íinanilal statemenĽs
are free from material misstatement.

An audit involves peŕorming procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor's judgmenĘ including the assessment of the risks of
material misstatement of the.flnancial statements, whether due to fraud or error. Iń making those risk a5sessments,
the auditor considers internal control relevant to the
nd
fair view in order to design audit procedures that
of
expressing an opinion on the eŕfectiveness of the
he
appropriateness of accounting policies used and the
of

e
are
entiĘ
reas

Directors, as well as evaluatĺng the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evĺdence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.

opinĺon
In our opinion, the financial statements glve a true and fair view of the financial position of parent company Gramexo
Plc (Former Gramexo Llmited) as at 31 December 2015, and of its financial peŕormance ana rc cash'flows for the
year then ended in accordance with Internatlonal Financiat Repofting Standards as adopted by the European
Union
and the requirements of the Cyprus Companies Law, Cap. 113.

Athalassis Toweĺ 2
Tel.:+357 22311948

l

95 Athalassis AVenUe

r

Fax:+357 22311947

4
r ofÍice 40l r P.o.Box 28796

l

2082
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r Email:reception@ptcy.com . lnternetihttp;//www.ptcy,com

Morison KSi
lndependent member

Morison

Patsalides
Limited

Auditors
Accountants
Tax Consultants
Business Advisers

RepoÉ on other legal requirements
Puľsuant to the additional requirements of the Auditors and statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts

Laws of 2009 and 2013, we report the following:

.
.
.
.

examination of these books.
The Company's Íinancial statements are in agľeement with the books of account.
In our opinion and to the best of our information and according to the explanations gĺven to us, the financial

.

In our opinion, the information given in the repoft of the Board oŕ Directors is consistent with the financial

We have obtalned all the information and explanations we considered necessary for the purposes of our
audit.

In our opinion, proper books of account have been kept by the Company. so far as appears from our

statements give the information required by the Cyprus Companies Law, Cap. 113, in the manner so
required,

statements.

otheľ matter
This repoĘ includĺng the opinion, has been prepared for and only for the Company's members as a body ĺn
accordance with Section 34 of the Auditors and Statutory Audits of Annual and Consolidatď Accounts Laws of 2009
and 2013 and for no other purpose. We do not, in givlng this opinion, accept or assume responsibiliĘ for any other
purpose or to any other person to whose knowledge this report may come to.

CeńiÍied Public Accountant and Registered Auditor
for and on behalf of

Morison Patsalides Limited

CeÉified Public Accountants and Registeľed Auditorc

Athalassis Tower 2
95 Athalassis Avenue
4th Floor, oíÍice401
2013 Nicosia, Cyprus
14 June 2016

Morison KSi

lndepmdent membeí

GRAMEXO PLC (FORMER GRAMEXO LTMITED)
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Year ended 31 December 2015

zot4

2015

czK

Profit from sale of ĺnvestment in subsidiary
Admĺnistration expenses
Other expenses

5

CZK

101.420.198

(406.082)

(s72.348)

operating pľofit/ (loss)

í1.859.577) (93.079.392)
99.154.539 (93.6s1.740)

Finance income
Finance costs
Net finance costs

(1.114.640)
(140.464)

Profit/ (loss) befoľe tax

99.O14.075

(94.039.661)

Net profit/(loss) for the year

99.014.07s

(94.039.661)

Other comprehensive income
Total comprehensive income for the year

99.014.075

(94.039.661)

6

974,176

(387.921)
(387.921'l

Tax

The notes on pages 10 to 19 form an integral pań of these financial statements.
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GRAMEXO PLC (FORMER GRAMEXO LTMITED)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 December 2015

2015
Note

2014
CZK

czK

ASSETS
Non-current assets

10

Investments in subsidiaries

200_ooo

200.ooo
Current assets

11

Trade and other receivables
Cash and cash equivalents

12

Total assets
EQUITY AND LIABILITIES

EquiĘ

13

Share capital
Retalnď earnings /(accumulated losses)

Total equiĘ

Curent llabilities

15
L4

Trade and other payables
Bonowings
Current tax liabllities

16

45.520

4.865.995
4-911-515
291.647
259
291.906

ĺ1

í94.102.560)

93.874.706
696.354
265

94.57t.325

5-203.421

Total equiĘ and liabilitles

On 14 Jun

45.520
í94.148.080)

Board of Diređorsof Gramexo Plc (Former Gramexo Umited) authorised these financial

statements

Ivana Tollaro

Direďor

The notes on pages 10 to 19 form an integral part ofthese financial statemenE.
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GRAMEXO PLC (FORMER GRAMEXO LTMITED)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Year ended 31 December 2015

Share

Balance at I January 2014

3l

czK

45.520

czK

(108.41e)

Total

czK

(62.8se)

(94'039.661) í94.039.661)
(94.
148.080) (e4. 102.s60)
4s.s20

Total comprehensive income for the year

Balance at

Accumulated
(losses)

capital

December 20t4l I January 2015

99.014.07s

Total comprehensive income for the year

99.014.075

45.520 4.86s.995 4.91l.s15

Balance at 31 December 2O15

Companies which do not distribute 700/o of their profits after tax, as defined by the relevant tax law, within two years
after the end of the relevant tax year, will be deemed to have distributed as dĺvidends 70o/o of these profits' Special
contribution íor defence at2}o/o for the tax years 2012 and 2013 and l7o/o Íor 2014 and thereafter will be payable on
such deemed dividends to the extent that the shareholders (companies and individuals) are Cyprus tax residents. The
amount of deemed distribution ĺs reduced by any aďual dividends paid out of the profits of the relevant year at any
time. This special contribution for defence is payable by the Company for the account of the shareholders.

The notes on pages 10 to 19 form an ĺntegral pań ofthese financial statements.
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GRAMEXO PLC (FORMER GRAMEXO LTMITED)
STATEMENT OF CASH FLOWS

Year ended 31 December 2015

2015
CZK

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTN'TTIES

99.014.07s

Proflt/(loss) before tax

Adjustments for:

AK

(94.039.661)

(101.420.198)

(Profit) from the sale of investments in subsidiaľies
Interest expense
Exchange difference on borrowlngs
Exchange difference on tax

r.111.373
(5.632)
í6)

(1.300.388)

Changes In working capital:

ĺ)

20L4

26.77r
Ą.597
80

(94.008.213)

(4.937.181)

Increase ln trade and other receivables
(Decrease)/increase in trade and other payables

(93.s83.Os9)

(228)

93.516.119

Cash used in operations

(99.820.628)

Net cash used in operating activities

í99.820.628) (539.606)

Tax paid

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

G7.Ż84)

(143.336.ss6)
244.956.754

Payment for purchase of investments in subsidiaries
Proceeds from sale of investments in subsidiary undertakings

-

Net cash generated frcm investing aďivities

cAsH FLoWs FRoM ĘINANCING AcTIvmEs

101.620.198

(13s.238.47s)

Repayments of borrowings
Proceeds from borrowings
Interest paid

138.569.489

(110.606)
652,908

í1.133.109)

Net cash (used in)/geneľated from financing activities
Net d€creasein

(4e2.322)

cash and cash equivalents

í1-8o2.095)

537.091

(2.s2s)

(2.srs)

47-717

Cash and cash equivalents at beginning ofthe year

L2

Cash and cash equlvalents at end of the year

{)

The notes on pages 10 to 19 form an integral part ofthese finanđalstatements.
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GRAMEXO PLC (FORMER GRAMEXO LTMITED)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Year ended 31 December 2015
1. Incorporation and principal

activities

Country of incorporation
The Company Gramexo Plc (Former Gramexo Limited) (the "Company") was incorporated in Cyprus on 14 May 2007
as a private limited liabilĺĘ company under the Cyprus Companies Law, Cap. 113. Its registered office is at
Akopoleos 59-61, Sawides Center, 1st floor, FlaVOffice 102, P.C. 2012 Nicosia, Cyprus.

Change of Gompany name
On 23 May 2016, the Company changed its name from Gramexo Limited to Gramexo Plc.

Principal activities
The principal activities of the Company, which are unchanged from last year, are those of investments and provision
of finance,
2. Accounting

policies

The principal accountĺng policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below. These
policies have been consistently applied to all years presented in these financial statements unless otherwise stated.

Basis of preparation
The Íinancial statements of the Company have been prepared in accordance with Internatĺonal Fĺnancial Reporting

Standards (IFRS) as adopted by the European Union (EU) and the requirements of the Cyprus Companies Law, Cap.
113,

The Company is not required by the Cyprus Companies Law, Cap.113, to prepare consoĺidated financial statements
because the Company and its subsidiaries constitute a small sized group as defined by the Law and the Company
does not intend to issue consolidated financĺal statements for the year ended 31 December 2015.

The European Union has concluded that since its 4th Direďive requires parent companies to prepare separate
financial statements, and since the Cyprus Companĺes Law, Cap. 113, requires the preparation of such financial
statements in accordance with IFRS as adopted by the European Union, the provisions of International Fĺnancĺal
Reporting Standard 10 'Consolidated Financial Statements' that require the preparation of consolidated financial
statements in accordance with IFRS do not apply.

The financĺal statements have been prepared under the historical cost convention.

The preparation of financial statements in conformiý with IFRSs requires the use of ceftain critical accounting

estimates and requires Management to exercise its judgment in the process of applying the Company's accounting
policies. It also requires the use of assumptions that affect the repoľted amounts of assets and liabilities and

dĺsclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of
revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based on Management's best
knowledge of current events and actions, actual results may ultimately differ from those estĺmates.

Adoption of new and revised IFRSs
During the current year the Company adopted all the new and revised International Financial Reporting Standards
(IFRS) that are relevant to its operations and are effective for accounting periods beginning on 1 January 2015. This
adoption did not have a material effeď on the accounting policies of the Company.

At the date of approval of these financial statements, standards and interpretations were issued by the International
Accounting Standards Board which were not yet effective. Some of them were adopted by the European Union and
others not yet. The Board of Directors expects that the adoption of these accounting standards in future periods will
not have a material effect on the financĺal statements of the Company.
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GRAMEXO PLC (FORMER GRAMEXO LTMITED)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2015
2. Accountlng policies (continued)

Subsidiary companles
Subsidĺaries are entities contrclled by the Group. Control exists where the Group is exposed, or has rights, to variable
returns from its involvement with the investee and has the abiliĘ to affect those returns through its power over the
investee.

Investments in subsidiary companles are stated at cost less provision for impairment in value, which is recognised as
in the period in which the impairment ĺs identified.

an exp€nse

Revenue recognition
Revenues earned by the Company are recognised on the following bases:

.

fncome from investments in subsidiaries
Dividend from investments in subsidiaries ls recognised when the right to receive payment is established.
Withheld taxes are transferred to profit or loss. Interest from investments in securities is recognised on an
accruals basis.

Profits or losses from the sale of investmenb in subsidiaries represent the difference between the net

proceeds and the carrying amount of the subsidlaries sold and is transferred to profit or loss.

Finance income
Finance income includes interest income which is recognised based on an accrual basis.

Finance costs
Interest expense and other borrowing costs are charged to profit or loss as incurred.

Foreign currency translation

(1)
(2)

Functlonal and oresentation currencv

Items included in the C.ompany's financĺal statements are measured using the currency of the primary
economic environment in which the entity operates ('the íunđionalcurrency'). The financial statements
are presented in Czech Korona (CZK), which is the Company's functional and presentation currency.

Transađionsand balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates
prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the
settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets
and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

Tax
Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Current tax liabilities and assets are measured at the amount expeđed to be pald to or recovered from the taxation
authorlties, using the tax rates and laws that have been enađed, or substantively enacted, by the reporting date.
Deferred tax ls provided in full, using the liabiliĘ method, on temporary differences arising between the tax bases of
assets and llabllities and their carrying amounts in the financial statements. Currently enacted tax rates are used in
the determĺnation of deferred tax.
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GRAMEXO pLC (FORMER GRAMEXO LrMrrED)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2015
2. Accounting policies (continued)

Tax (continued)
Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against
which the temporary differences can be utilised.

Financial instruments
Financial assets and financial liabilĺties are recognised in the Company's statement of financĺal position when the
Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.
Cash and cash eouivalents
For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents comprise cash at bank.

Borrowinos
Borrowings are recorded initially at the proceeds received, net of transaction costs incurred. Borrowings are
subsequently stated at amońised cost. Any dĺfference between the proceeds (net of transaction costs) and the
redemption value is recognised ln proÍit or loss over the period oŕ the borrowings using the effective interest method.

Deľecognition of financiaI assets and liabiIities
Financial assets

A financial asset (or, where applicable a pań of a financial

asseL or part of a group of similar financial assets) is
derecognised when:
the rights to receive cash flows from the asset have expired;
the Company retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay
them in full without material delay to a thĺrd paĘ under a 'pass through'arrangement; or
the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (a) has tranďerred
subshntially all the risks and rewards of the asset, or (b) has neither transferred nor retained substantially all
the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

.
.
.

Financial lĺabilities

A financial liabiliý is derecognised when the obligation under the liability ĺs dĺscharged or cancelled or expires.
When an exlsting financial liabiliý is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the
terms of an existing liabiliĘ are substantially modified, such an exchange or modiÍication is treated as a derecognition
of the original liabiliĘ and the recognition of a new liabiliý, and the difference in the respeďive carrying amounts is
recognlsed ln profit or loss.

Impalrment of assets
Assets that have an indefinite useľul life are not subJect to amo]tisation and are tested annually for impaĺrment.
Assets that are subJect to depreciation or amortisation are revĺewed for impairment whenever events or changes in
circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An Impalrment loss ls recognised for the
amount by whiďr the asseťs carryĺng amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher
of an asset's fair value less costs to sell and value ln use. For the purposes of assessing impairment, assets are
grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generatlng units).

Shaľe capltal
Ordinary shares are classified as equlty.
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GRAMEXO PLC (FORMER GRAMEXO LTMITED)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Year ended 31 December 2015
2. Accounting policies (continued)

Provlslons
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, and it is probable
that the Company will be requiľed to settle that obligation. Provisions are measured at the directors' best estimate of
the expenditure required to setüe the obligation at the reporting date, and are discounted to present value where the
effect is material.

Comparatives
Where necessary, comparative figures have been adjusted to confurm to changes in presentaüon in the current year.

3. Flnancia! risk management

Financial risk factorc

The Company is o<posed to liquidiý risk and currency risk ańsing ftom the financial instruments it holds. The risk
management policles employed by the Company to manage these risks are discussed below:

3.1 LiquidiĘ risk

LiquidiĘ risk is the risk that ańses when the maturiĘ of assets and liabilities does not match. An unmatched position
potentially enhances profitability, but can also increase he ľisk of losses. The Company has procedures with the

object of minimising such losses such as maintaining sufficient cash and other highly liquid current assets.

The followlng tables debil the Company's remalning conbađtlaImaturiý for ib financial liabilities. The tables have
been drawn up based on the undiscountď cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the
Company can be required to pay.The table indudes both interest and principal cash flows.

31 December 2015
Trade and other payables

31 December 2014
Credit faciliý
Trade and other payables

Carrying Contractual

amounts

QK

cash

or Between Between
months 1-5 years
CŹK
CZK
EK

3 months

flows
CZK

less 3-12

291.647 29I.647 29r.647
29t.647 29'..647 29L.647
Carrying Gontractual
cash

or
QK
-

3 months

flows
AK
AK
696.354 7I3.4o7

amounts

Between Between
months 1-5 years
EK
EK

less 3-12

713.Ą07

93.87ą.706 93.874.706 93.874.706
94.571.060 94.588.113 93.A74.706 713'407

3.2 Currency risk

Currency rĺsk is the risk that the va|ue of financial instruments will fluđuate due to changes in fureign exchange ntes.
Currency ńsk arises when frrture commercia| tnnsactions and recognised assets and liabilities are denominated in a
currency that is not the Company's measur€ment cu]Tency. The Company is o<posed to foreign exchange risk arising
from varlous currency oeosures primarily with respect to the Euro. The Company's management monitors the
o<change rate fluctuations on a continuous baďs and acts accoľdingý.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2015
3. Financial risk management (continued)
The carrying amounts of the Company's foreign currency denominated monetary assets and monetary liabilities at the
repońing date are as follows:

Assets

Liabilities

2015
czK

291.903

Euro

2015
CZK
94.57L.3z2 t2.t'84
20L4
CŻK

291.903

QK

Ż2.667

I'3z2

-94'57

Sensĺtivitv analvsis

2014

-n,Ĺ84

A

-22.667-

10% strengthening of the Czech Korona against the following currencies at 31 December 2015 would have
increased (decreased) equity and profit or loss by the amounts shown below. This analysis assumes that all other
variables, in particularinterestrates, remain constant. Fora 10o/oweakening of theCzech Korona againstthe relevant
currencY/ there would be an equal and opposite impaď on the profit and other equiĘ.

2015

czK

EquiĘ

2014

czK

27.97Ż 9.454'866

Euro

Profit or loss

2015
CZK

27.972
27s72

20L4

CZK

9'454.866

9.454.866

4. Critlcal accounting estimates and judgements

-ZI-.972--9.4ýL8€ś

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other fađors,
including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.
The Company makes estimates and assumptions concerning the future, The resulting accounting estimates will' by
definition, seldom equal the related aďual results, The eďimates and assumptions that have a significant risk of
causĺng a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities wĺthin the next financial year are
discussed below:

Income taxes
Sĺgnificant judgment is required in determining the provision for ĺncome taxes. There are transaďions and
calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The
Company recognises liabĺlĺties for anticipated tax audit ĺssues based on estimates of whether additional taxes
will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially
recorded, such differences will impaď the income tax and deferred tax provisions in the period in which such
determination is made.

Impairment of investments in subsidiaries
The Company follows the guidance of IAS 36 in determining when an investment is other-than-temporarily
impaired. This determination requires significant judgement. In making this judgement, the Company

evaluates, among other factors, the duration and extent to which the fair value of an investment is less than
its cost and the financial health and near-term business outlook for the investee, including factors such as
industry and sector performance, changes in technology and operational and financing cash flow.
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GRAMEXO PLC (FORMER GRAMEXO LTMITED)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Year ended 31 December 2015

5. Profit from sale of investment in subsidiary
2015

czK

(200.000)
(138.437.421)
(4.8e9.13s)

Acquisĺtion cost
Other capital contribution
Mediatory fee
Dĺsposal proceeds

20t4

CZK

244.956'.75,4

101.420.198

Net profit from sale of investment in subsidiary
6. Other expenses

2015
CZK
Reimbursement of project fee

Annual company fee
Guarantee expenses (1)

20L4
CZK

s.s5o

93.069,788
9.604

1.859.577

93.079.392

L.849.927

(1) Guarantee declaration details are shown in note 20.

7. Expenses by nature
2014
2015
czK
czK
24.Ą65
368
I97.2a3 338.125
176.001 163.420
32.430 33.270
9.604
9.650
- 93.069.788

Director's fees
Auditors' remuneration
Administration services
Accounting seruices
Annual company fee
Reimbursement of project fee
Guarantee expenses
Mediatory fee
Other expenses

L449.927

4.899.13s

3.267

Total expenses

13.068

7.168.061

93.651.740

2015
CZK

2074

8. Finance income/cost

974.L76
974,L76

Exchange profit

Finance income

CZK

(361.12s)
(r.r11.373) (26.771)
(25)
8.2671

Net foreign exchange transaction losses
Interest expense
Sundry finance expenses

í1.r14.640) (387.921)

Finance costs
Net finance costs

-(140.46,Đ -!B7'n!)

15
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2015
9. Tax
The tax on the Company's profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the applicable
tax rates as follows:

201s

20L4

czK
czK (94.039.661)

ProfiV(loss) before tax

99.014.O7s

Tax calculated at the applicable tax rates
Tax effect of expenses not deduďible for tax purposes
Tax effect of allowances and income not subject to tax

Ĺ2.376,759

(11.754.958)
11.754.958

422.538

(t2.799.2971

Tax chalge

-:

The corporation tax rate is L2,5o/o.
Under certain conditions interest income may be subject to defence contribution at the rate of 30o/o. In such cases
this interest will be exempt from coľporation tax. In certain cases, dlvldends received from abroad may be subjeď to
defence contribution at the rate of 20o/o for the tax years 2012 and 2013 and I7olo for 2014 and thereafter.

t0. rnvestments in subsidlaľies

Balance at 1 January
other capital contrĺbution
Disposals

2015
CZK
400.000

400.000

200.000

400.000

L38.437.421
ír38.637.421)

Balance at 31 December

20L4

AK

The details of the subsidiaries are as foĺlows:
Countrv of
incorooratlon

Name

PROSEK COURT s.r.o.
Development Pobrezni,

s,

r.o.

Czech Republic
Czech Republic

activitĺes 2015
Holding
o/o
100
Real Estate
Real Estate
Princioal

2014
Holding

olo

100
100

During the year 2015 the Company made an additional capital contribution of C2K138.437.421 to the subsidiary
Development Pobrezni, s.r.o. which were used for repayment of the subsidiary's financing liabilities (note 18.3).
11. Trade and other receivables

2015
CZK
31s

Deposits and prepayments
Deferred expenses
Other receivables

4.947.623

20L4

AK

21.048

10.291

to their carrying amounts as
-4.958.229-Ł!Ęg
The faĺr values of trade and other recelvables due within one year approxĺmate
presented above.
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Year ended 31 December 2015
12. Cash and cash equivalents
Cash balances are analysed as follows:

2015
czK
4s.192
4s.192

Cash at bank

2014

czK

47.717
47.7L7

13. Share capital

2015

Number of

shares

Authoľised

ordinary shares of €1,71 each

fssued and fully paid
Balance at 1 January

2ot5
CZK
-E

20IĄ
shares

Number of

20LĄ
CZK

l.ooo

4s.s3g_J999__4s.s2q

1.O00

4s.s20

1.000

45.520

Balance at 3t December
Authorised capital
on 5 May 2016 through a shareholdeťs resolution, it was decided to increase the Company's authorisď share capital
from 1.000 ordinary shares of€1,7l each to 15.205 ordinary shares of €1171 each.
Issued capital

May 2ot6, the Company's issued share capital was lncreased from 1.000 ordinary shares of €1,71
15.205 ordinary shares of €1,71 each, with the issue of 14.205 new ordinary shares at par.

on 5

each to

14. Borrowings

2015

czK

cu]]ent boľrowings

20L4

ęK

674.285
22.069

Credit facility
Credit faciliĘ - accrued interest

696.354
The above credit faciliý was unsecured.
The weighted average effeđiveinterest rates at the reporting date were as follows:

2015

20L4
5,10o/o

Credit faciliĘ
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Year ended 31 December 2015
15. Trade and other paYables

Trade payables
Accruals
Other creditors

::

ZOL4
2015
EK
CZK
93.423.602
zo5.7LĹ 242'697
85.936 208'Ą07

29Ĺ.647

93'87Ą.706

The fair values of trade and other payables due within one year approximate to their carrying amounts as presented
above.

16. Current tax liabilities

Special contribution for defence

:-

2015
CZK
259
259

20L4

CZK
265

26s

17. opeľating Environment of the Company

The C}prus economy has been adversely affeďed from the crisis in the Cyprus banking system in conjunction with
tľle inä'uility of the Ŕepublic of Cyprus to borrow from international markets. As a result, the Republic of Cyprus

entered intô negotiations with the'European Commission, the European Central Bank and the International Monetary
Fund (the YroiŘa'), for financial support, which resulted into an agreement and the Eurogroup decision of 25 March
2013. Ťhe decisioń included the restiuďuring of the two largest bank in Cyprus through ''bail in", During 2014 the
Cyprus economy contracted further with a decrease in the Gross Domestic Product.
Following the positĺve outcome of the reviews of Cyprus's economic programme by the European Commission, the
Europeań Central Bank and the International Monetary Fund during 2013 and 2014, the Eurogroup endorsed the
disbursement of the scheduled tranches of financial assistance to Cyprus'

The Company's management is unable to predict all developments which could have an impaď on the Cyprus
economy and'consequéntly, what effeĘ if any, they could have on the future financial performance, cash flows and
financial position of the ComPanY.

on the basis of the evaluation peŕormed, the Company's

management has concluded that no provisions or

impairment charges are necessary.

The Company's management believes that it is taking all the necessary measures to maintain the viabiliĘ of the
Company and the development of its business in the current business and economic environment.

18. Related parĘ transactions
As at 31 December 2015, the Company is controlled by PA.TY. Nominees Limited, a company incorporated in Cyprus,
which holds 100% of the Company's shares, on behalf of foreign individual.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2015
18. Related parĘ transaďions (continued)
The following transactions were carried out with related parties:

18.1 Directors' remuneration
The remuneration of Direďors and other members of key management was as follows:

2015

czK

368

Diređors'fees

368

18.2 Transactions with ľelated pańies under common management

2015
czK
-

Reimbursement of projeď profit

2014

AK

24.465
24.46s

Żot4

ęK

93.069.788
93.069.788

During the year ended 31 December 2014, the Company withdraw from a profit share agreement related to a project
which was carried out by its subsidiary Development Pobrezni, s.r.o. The termination of the agreement was a result
100o/o shares in the subsidiary. The contractĺng parties agreed on payment of a
respective reimbursement amounting to CZK 93.069.788,24 (EUR 3.369.652) determined as a percentage of the
expected přoject profit and the transaction profit respectively. The Company paid the reimbursement in 2015

oÍ the contemplated sale of

following the sale of the shares in the subsidiary

18.3 Transactions with subsidiary

2015

czK

Ĺ38.437.42L
t34.437.42L

Other capital contribution

(,1

2074

AK

For deľails refer to note 10.

19. Contingent liabilities
The Company had no contingent liabilitĺes as at 31 December 2015.

20. Commitments

A guarantee declaration was issued by a Slovak legal entiĘ (as the guarantor) in favour of the buyer of the 100%
sháres ln Development Pobrezni, s.r.o' In the event that in the future, Gramexo Plc. as the seller will not be able to
meet its obligations arising from the agreement on tranďer of shares, if any, the guarantor wlll meet the obligations
instead. The guarantee declaration ĺs limited up to the selllng price amount and by time.

21. Events after the reportlng period
There were no material events after the reporting period, which have a bearing on the understanding of the financlal
statements.

Independent audltor's report on Pag€s 4 and 5
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GRAMEXO PLC (FORMER GRAMEXO LlMrrED)
DETAILED INCOME STATEMENT

Year ended 31 December 2015

2015
Page

Revenue

EK

101.420.198

Profit from sale of investments in subsidiaries

101.420.198

Operating expenses

(406.082)

Administration expenses

101.014.116
-

Other operating exPenses

(r

20LĄ

czK

(572.348)
(572.348)

- (e3.06e.788)
(e.604)
(1.849.92D

(e.6so)

Reimbursement of projeď fee
Annual comPanY fee
Guarantee expenses

99.1s4.s39

Operating Prcfit/(loss)

22
22

Finance income
Finance costs

Net proÍlt/(toss) for the year before tax

974.Ĺ76

(93.651.740)

í1.114.640)

(387.921)

-Ě4rll4zE-elgJggqu

()
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GRAMEXO PLC (FORMER GRAMEXO LrMrrED)
ADMINISTRATIVE EXPENSES
Yearended 31 December 2015

201s
czt(
Admlnistration expenses

368
197.283
32.rBO
176.001
406.082

Dlreďors'fees
Audibrď remuneľatlon
Accountlng fees
Legal fees

Admlnistrative o<penses

(J

2L

2014

CZK
24.465
338.125

33.270
13.068
163.420
572.348

GRAMEXO PLC (FORMER GRAMEXO LIMITED)
FTNANCE TNCOME/COST
Year ended 31 December 2015
2015

czK

Finance income

20t4

czK

974.L76974.176 :

Exchange profit

Finance costs

()

Interest expense
Loan interest
Interest on taxes

1.111.373
-

.

21.560
5.211

Sundry finance expenses
Bank charges

Net foreign exchange transaction losses

1.114.640

Exchange loss

()

22

361,125

387.92r

(

GRAMEXO PLC (FORMER GRAMEXO LIMTTED)
COMPUTATION OF CORPORATION TAX

Year ended 31 December 2015

Page
20

Net profit per income statement
Add:
Guarantee expenses
Disallowed interest
Annual company fee
Bpenses relating to investments

czK

cŻK
99.014.075

t.849.927
1.111.373

9.650
409.349
s.380.299
r02.394.374

Less:
Profit from sale of Investments in subsidiaries
Exchange differences

I
\

101.420.198
974'176

Chargeable income for the year
Converted into € at CZK27'023000 =

€l

()
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l.

oBECNÉÚołĺn

t.l

Żaloźeni a charakteľistika společnosti

Společnost Rustonka Development s.ľ.o, (dále jen,,společnost") byla zalożBnajako společnost sručenÍm
dĺę 22. sľpna 2006 a vanikla zĺpsiínĺmdo obchodního Ęstříku Městským soudem v Praze dne
22.8'2006' Předmětem podnikání společností je pronájem nemovitostí, býů a nebytoých prostor bez
poskýovánĺ jiných než ákladnĺch služeb zajišťujĺcíchřádný provoz nemovitosti bytů a nebyových pĺostor'
omezen1ým

Sídlo společnosti je Pobřežní620l3,Praha 8, l8ó 00.
Společnost měIa základnĺ kapitál ve výši 29 890 tis' Kč'
Účetní ávěľka společnosti byla sesüavena k rozvahovému dni 3l.l2.20l3 za kalendĺĺřnĺrok 20l3.

Fyzické aprávlrické osobypodĺlejĺcĺse více než,ZO%o na základním kapitálu společnosti avýše jejichpodĺlu jsou
uvedeny v následující tabulce:

Společníci

STADIUM ARcADILn\,t LMITED, Nicosia' P.C 210l, kmakos, Flaŕ/oífice301' Aglantzia

%

oodíl na rákladním kaoltálu

60' Kypenká republfta

J&T REAL ESTATE CZ, a.s., Praha 8, Pobřeźní297/L4,

l.2
V

186@

Zmény a dodatky v obchodnim rejstříku v uplynulém ŕrěetním období

roce 2013 nebyly do obchodnĺho rejstřĺku zĺľsány ädnéaněny.

13 oľganizačnístľuktura společnosti
Společnost nerněla tvořenu organizačnĺstrukturu, neĘla vnitřně členěna, neměla zaměstnance.
Managementem společ'nosti byla jednatel společnosti..

1.4 Statutáľní oľgán

Funkce
Jednatel

Jméno
Ing. arch. RenataFialová'

2. ÚčpľľÍľrľľoDY
A oľtcľÉ
ÚčntľÍzÁsłoy
Úcetrictvĺ společnosti je vedeno a účetnĺzźpěrka byla sęstavena vsouladu se źkonem č. 5ó3ll99l
sb.,
o účehictvĺvplatném zněnĺ, vyhláškou č. 50012002 Sb., kÍeľou se provádějÍ něktęrá ustanovenĺ zÄkona
ć. 56311991 Sb., o účetnicľvi,pro účetnĺjednotĘ které jsou podnikateli ličtujĺcímiv sousüavě podvojného

účetnictvi, v planrém anění a Čeĺcyĺniúčetlímistandardy pĺo pođrrikatele v platném
aněnĺ.

Úcetnictvĺ respektuje obecné ŕrčetnĺzásadn předevšÍm zásadu o oceňování majetku historickými
cenani (nenĺ-li
dále uvędenojinak) ve věoné a časovésouvislostí, zásadu opatmosti a předpoklad o schopnásti
ričetníjednotĘ
pokľačovat ve svých aktivitach.
Úda.1e v této účetnictvĺzávěľce

(')

jsou q,jádřeny v tislcich korunácb česĘch (Kě).

3.

pŘorrr,nn

výzľłľrľÝcnÚčnľľÍcIIPRÁvIDnl ł posľupťl

3.1 Dlouhodobý hmotný

a

nehmotný maJetek

Dlouhođobýmmajetkem se rozutní majetek, jehoŽ doba použitelnosti je delši neŽ jeden rok a jehoŽ ocenění je
v jednoĺlivémpřípadě vyššínež 40 tĺs. Kč u hmotného rnajetku a 60 tis. Kč u nehmohrého majetku.
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
a pffpadné opravné

je

oceňován pořizovacĺ cenou sníženou o opľávky

poloŽky'

Pořízovací cena dlouhodobého hmotnébo a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených
investic, je odpisována po dobu předpokládané doby Životnosti majetku lineáľní metodou náslďujícím
způsobem:

Druh maietłu

Počet lét
30 - 50 let

Budovy

3-5let
3-5let

Počítačovésystémy

Dopĺavníprostředky
lnventář
Jiný dlouhodobý hmotný maietek

Software

3-10let
5-20 let
3 roky

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

1- 6let

odpisy jsou účtovány rovnoměrně měsĺčně,pľvníodpis se uplatňuje v měsĺci nrĺsledujĺcim po datu zalazenĹ
majetku do užĺvánía odpisoviĺĺríje ukončeno v měsíci vyŕazenl daného majetku. V případě provedeného
technického zhodnocení, kteľé se stłĺvásouěástí odpísovaného majetku" se doba odpisovánĺ stanoví od měsíce
uvedeni technického zľrodnoceni do uävánĺ.

Zisky

či ztráty

zprodeje nebo v'řazení majetku jsou určeny jako rozdil mezi výnosy zpľodeje a úěetrÍ

zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje ajsou úětovány do výkazu zisku a ztráty.

3.2 Pohledávky

PohledávĘ jsou při vaniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženouo opravné poloŽĘ

k pochybným a nedobymým častkám. (PohledávĘ nabyté za úplatu nebo vkladem jsou oceněny pořizovacĺ
cenou snĺženouo opravnou položku kpochybným a nedobyhým částlcám.) Vpřípadě, že je pohledávka po
splatnosti déle neŽ 1 ľoĘjewořena l00%účetnĺopravnápoložka'

3.3 Zĺvtzky z obchodních vztahů

Zävazky jsou zaiŕtovány vejmenovĺtéhodnotě.

3.4 Úvěľy

Úvěry jsou zaúčtoványve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěľse povafuje i část dlouhodobýclr úvěrů, kteľá
je splatná do jednoho roku od data, ke kteľémuje stanovena účetníávěľka.

3.5 Přepočty údajův cizích měnách na českou měnu

Účemí operace v cizĺch měnáchpľováděné během rokujsou ričtovány kurzem čęskénárodní banky platným ke
dni uskuteěnění účetnĺhopřĺpadu' K daĺu účeErízávěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem
českénárodní banĘ platným k danĄ ke lĺĺerémuje rič etĺi ztlvěrkasestavena'

3.6 Daně

Daňové odpisy dlouhodobého maj eÍku
Pro účelyvýpočtu daňovych odpísůje použita lineární metoda.

3.7 Výnosy

a náklady

Výnosy a náklady spotečnost zachycuje na zikladě akruáIního pľincipu, to znamenĄ Že se účtujiv okamŽiku,
kdy vznikly bez ohledu na to, zda k nim nastal příďušný příjem nebo ribýek peněžníchprostředků.
Výnosy a náklady společnost zachytila podle těchto zísad:

-

Výnosy a niíkladyjsou účtoványzásadně do období, s nĺm Ž časově a věcně souvisejÍ,
opravy výnosů nebo nákladů minulých ričetnÍchoMobĺ se ričtujína účtechvýnosů a náklady, kteých
se týkají; jen vpřípadě, że jde o význaľnnou částku těchto oprav' sę považujÍ za minořádné náklady
nebo výnosy,

Výnosy a příjmy, ktęľése týkají budoucich období, jsou časově rozlišeny ve formě výnosů příštích

období nebo přÍjmů příštíchobdobĺ, náklady a rĺýdaje, které se ýkají budoucĺch období, jsou časově
ľozlišenyve fomlě nákladů nebo vydajů přĺšťlchobdobÍ; časovéhorozlišení není použito v případě, jde_
-li o neýznamné částky, kdy jejich ponechání v nákladęch nebo výnosech bez časovéhorozlišení není
dotčen účelčasovéhoľozlišenía společnost tím pľokazatelně nesleduje zíměméupravování výsledku
hospodaření

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, ktęré bude příjato' a představujĺ pohtedávky za
zboži a služby posĘtnuté v průběhu běžnéčinnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoľy a dďších daní
souvisejícíchs prodeji.

3.8 Použitíodhadů

Sestavení účetnízávěrky vyŽaduje, aby vedení společnosti používaloodhady a pl-edpoklady, jeŽ mají vliv na
vykazovarré hodnoý majetku a zÁvazkťl k datu účetnĺávěľky a na vykazovanou ýši výnosů a nákladů za
sledované obdobĺ Vedení společnosti stanovilo Ęrto odhady a předpoklady na zĺkladě všechjemu dostupných
relevarrtnĺch infoľmacĺ' Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od
těchto odhadů odlišovat.

3,9 Zmény způsobu oceňovánÍ, postupů účtováníoproti předcházejĺcÍmu účetnímuobdobí
Společnost v průběhu účętníhoobdobí, zaĺějż,je účetnízívěľka předkládána nezměnila účetnÍmetody.

4.

DoPLŇUJÍCÍ

Únłĺr KRozv^ZEł v'ýxłzu zIsKUł zľnÁľy

4.1 Dlouhodobý majetek

4.r.1

Dlouhodobý nehmotný mĺjetek

Goodwill v pořizovací ceně 329 7ó0 tis. Kč byl plně odepsán

4.',2

jižv roce2072.

Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací ceny
.ĺdlie vlbďč

Stav k
31.12.2011

PřÍrŮstĘ

Úlytry

Stav k

3t.u.2012

PřÍtůstĘ

Úlyttĺy

Stau k

3L12.20t3

PozemkV

189 590

0

0

189

sqt

0

0

189 590

Nedokončený DHM

23L702

!2965

0

264 667

28822

0

293 Ą89

6m

72l4

0

1320

0

720

4Ż1a92

33 58s

435577

Ż8a22

Poskytnuté zálohy na DHM

600

483679

Vnávaznosti napostupy účtovánĺbyly součástípořizovacĺclr nakladů úroĘzinvestičnĺho úvěru vę výši32Ż40
tis. Kč.

Nemovitosti ve vlastnictvĺ společnosti jsou zastaveny vůčikľátkodobému bankovnímu Íinancovánĺ přiiatému od
společnosti J&T BANKA, a.s.

4.2 Pohledávky

Věková struktura pohledónĺek z obchodních vztahů
üdeje v tiś. Kč

Rok Kategođe Dosplatnostĺ

20138Íutto0000
opí.položkY
Netto0O0D
zo12

0

Po splatnosü

0-1E0dní 1B1-360dní 1-2rokv

0

o

o

2 a více

let

Celkem po

splatńostl

Celkem

0

0

0

0

0

0

0

o

256

Ż56

0

Břutto

0

o

68

opr. položky

0

o

0

0

0

0

Netto

0

o

158

0

2s6

256

K 31,l2'20l3 nebyly v úěetnictvĺspolečnosti Žádné pohledávky.

182

Stĺźt_ daňov é pohledávlry
údej. v tb. xě

Stav k
31.r2.2013

Náĺok na odpočet za4.Q.2oĹ2

Stav k

It.rLzotz

67L

ŻIg1

ŻĹ9l

Krót Ia dob é po s lcy t nuté zá
údaj. v

tb

lo

hy

Kć

Stav k
31.L2.Ż0L2

Stav k
31.12.2013
Daňové poĺadenství

10

6

1

o

6 s62

0

lntern€t
Projektové dokumentace a inženýrskéčinnostĺ

6 573

4.3 Vlastní kapĺtál
Spolďnost Rustonka Development s'ľ.o. měla základnÍ kapitĺl ve výši 29 890 tis. Kč, ktery se skládąI z 90%
podílu společnosti STADIUM ARCADIUM LIMITED a z |0o/o podĺlu společnosti J&T REAL ESTATE cZ'
a.s.. Złkladníkapitál byl plně splacen.
Společnost dosĺĺülar"ýsledku hospodďenĺ běžného obđobĺnráty L7 639 tis.

Kč'

Na ákladě rońodnutí valné hromady společnosti konané dne 26.6'2013 bylo schváleno následující rozdělení
výsledku hospodďení za rok 20 12:

Výs|edek hospodařenĺ k 31'12'2012 ve V\išĺ

- 28

301

rozdě|eno:

-Ż83DI

- převod do neuhraroných ztrát minuĺých let

- 28 301

Vyjádřenĺ vedení společnosti Rustonka Development s.r.o. k zĺpomému vlastní kapitálu
- 63 216 tis.

Kč;

k3l'l2.20l3

ve rnýši

Po dokončenĺpľojektů bude priĺľĺrnĺmzdľojem výnosri společnosti pronájem kancelářských a komeľčnich
prostor individuálnĺĺn zájemcrlm' Aktivní účastspoleěností na realizaci těchto projektů je předpokladem
pokračování její ekonomické čirurosti i v dalším období'

4.4 Kľátkodobézávazky

Věkovd strukÍurą zóvazků z obchodních vztahů

0o splatnostl
2013

20L2

1

Po splatnosü
0 - 180

dní

Celkem po

181.3E0 dní

1- 2 ÍokY

z a více let

splamosü

496

496

0

0

0

496

496

560

0

0

0

0

0

I s60

Zävazek ve výši 49ó tis. Kč byl v okamžiku sestavenĺ účetnízávěľlśysplacen.
Dohadné účtypasivnĺ ve vyši 552 tis. Kč (k 3l.12'2012 ve rýši 7 tis' Kč) bylytvořeny dohadovanými nĺklady
výší8 tis. Kč, konsolidační poradenství ve výši l43 tis' Kč a auditní sluŽby v rámci
auditu holdingu dle IFRS ve výši 40l tis' Kč.
na daňové poľadenství ve

4.5 Bankovnĺ úvěry a výpomoci

Příjaté bankovní úvěry krátkodobé
nebankovn

Í

Stav k

Stav k

5r2324

483 123

flnancovánĺ krátkodobé

Krátkodobý bankovní úvěr přijaý od společnosti J&T BANKA, as. byl poskytnut dĺe2l.2.2006' byl urďen 8%
splatĺrý 19.12.2014. Úvěr byl zajištěn đizenÍmzástavníhopĺáva k nemovitostem.

p.a. a je

Společnosti byly poskytnuý dvě knłtkodobé půjčkyz nebankovnĺho sektoru. obě půjky byly přijaté od

společnosti J&T Real Estate Pľívate EquiýB.V.

První půjčkabyla poskýnuta dĺe 26.10,201 l, byla uroč ena

4,2o/o

p'a.

Druhá půjčkabyla poskytnuta dne l l.l0.2013, byla úročena 4,2o/o p,a'

a

je splatná 26.10.2014.
a

je splatná 31.12'2014.

4.ó Daň z příjmů

Splatnĺi daň

ztŕáta
Rozdíly mezi účetnímí
a daňovými odpisy
ostatní (nedaňové služby, úĺoky.',)
Zdanitelný příjem
5azba daně

Stav k

Stav k
17.L2.2oĹ2

-17 639

-28 301

-62

t6 520

131

0

-L7 570

-11 781

t9%

L9%

0

0

Daň
na dani

0

0

daň

0

0

odloźend daň

Společnost kalkulova]a ođloženoudaňovou pohledávku k31.12.2013 ve yýŠi 258 tis.
pohledávka nebyla s ohledem na ásadu opaÍrnosti do účetnictvípľotlčtována'

Kč. odloŽená

4.7 Výnosy

a náklady z běžnéčinnostĺ

Výnosy a náklady se účfujĺčasově rozlišené, tj. do oMobĺ s nĺmžvěcně

i

časově souvisejí a účtujíse

v okamžiku, kdy vznikly, bez ohledu na to, zda k nim nastal příslušný přĺjem rrebo výdaj peněäĺchprostředků.

Rok 2013

nájemné a s|užby související

Rok 2012

30

29

vedení účetnictvía administrace

642

367

audit IFRS

401

ą4

daňové poradenství

I

6

pŕávní poradenství

6

7

stužby notáře

ostatnĺ
1

6

3

52

1

145

457

ostatní ťnančnírĺ.ýnosy z-arokŻDl3 ve výši 30 tis. Kč (za ľok 2012 vę výši 4ó3 tís. Kč) byly tvořeny kurzovými
přljatébo krátkodobého financování od společnostĺJ&T Real Estate Privat€ Equity B'V'

zisĘ z titulu

ostatnĺ finančnínáĺ<lady za rok2oL3 ve

Úši

3 072 tis.Kč (za rok 20l'2 ve \.ýši 2 tis. Kč) byly tvořeny kuľzovými

ztrálIami z titulu přijatého krátkodobého ťlnancování od společnosti J&T Real Estate Pľivate Equity

B.V.

4.8 Zaměstnancĺ, vedenÍ společnosti a statutáľní oľgány
Společnost Rustonka Development s.r'o. neměla zarrěstnance.
Jednatęlům společnosti ani osobám blízkým, neplynuly v roce 2013 ani 2012 ädnéjiné vyhody (prljčky/rivěry,
poskytnuté záruky, příspěvky na životnĺa důchodovépojištění, cenné papĺry představujícĺ podíl na společnosti,
opce apod.)

4.9

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditoľovi a celkové výdaje vynaloženéna výzkum a vývoj

Spoleěnost v roce 20l3 nebyla auđitovánaSpolečnost nevynaložila výdaje na výzJ<um a vyvoj.

4.l0 Podrozvahové opeľace (majetek

l

závazky nevylcízané v rozvaze)

V podľozvaze společnosti byl zaúčtován přijaý příslib ve výši 55 912 tís' Kč (k 3l'l2.20l2 ve ýši 1l 234 tis.
Kč) z tiĺrlu přijatého krátkodobého Íinancovłfulíod společnosti J&T Real Estate Private Equity B'V.
Společnost evidovala ođepsanou pohledávku vůčispolečnosti ROCKSTONE s'r.o. ve výši 18 tis. Kě'

Dále společnost evidovala zÁstavnl ptävo k neĺnovitostem ve výši slz 324 tis. Kč (k 31
'12.2012 ve
tis. Kč), to se vztahovalo k bankovnímu úvěĺupřijatého od společnosti J&T BANKA, a.s.

4.ll

Soudní spoľy

K 3l.12.20l3
spoIečnost'

(r

(.r

výši 483 123

se společnost neúčastnílažádného soudního sporu,

jehož mzhodnutí by mělo podsüatný dopad na

5.

UDÁLosTI, KTERÉNASTÁLY Po DATU ÚČnľľÍzÁvĚnnv

Po dafu účetnĺzávěrĘ nedošlo kžádným událostem, které by měly ýznamný dopad na ričetnízávěrku.

v tl!. Kč

P

EHIED o zMĚNÁcH vtAsTNĺHo KAPITÁIU sPotEčNosTl K 31.12.2013

Zákĺadníkapitál tbpi ílovéfondy

Stav h 31.12.2011

29 890

256 536

*ä#ľ:'-ä *'Tffľ;i:l

.

*.*'"r1"ł vtAsrľĺrłnrÁt
'ľ'l*:"íběžnélrc
lÍčetnĺho

zt'aE mlnulYcn
-24,656

GELKEM

{9

046

-L7 216

Rozdělenĺ rnsledku hospoda ení

0

o

0

0

-69 0rt6

69946

0

Změna zákĺadního kapitálu

0

0

0

0

o

0

0

Vyplacené dividendy

0

0

0

o

0

0

0

v'Ídaje z kapitálov ch fondti

0

o

0

0

o

o

0

V,l'sledek hospoda ení za běžné období

0

o

0

0

0

3m

-28 300

Zaokrouhĺení

0

o

0

0

o

-1

-1

29 890

266 536

-3l370Ż

-2B 301

-45 577

Stav k 31.12.2012

-28

0

0

0

o

-28 301

28 301

0

Změna základnĺho kapĺtálu

0

0

o

0

0

0

0

Vyplacené dividendy

o

0

o

0

0

o

0

0

0

o

0

o

0

0

o

o

o

0

o

-17 639

-17 639

29 890

266 536

-!t4z oo3

-ĺ7 6?9

- 63 216

Rozdělenĺ

0V daje

v sledku hospoda enł

z kapitá|ouich

fondti

vrisledek hosooda ení za běžné obdobi
Stav k 31.12.2013

F

l'Til+áąqjEłF'F

Zpráva nezávislého au ditora

()

určená společníkůma statutárnímu orgánu
účetníjednotĘ

Rustonka Development s.r.o.
o ověření řádné účetnízávěrky
k rozvahovému dni

3ĺ.lz.zoĺ4

za ověřované období od ĺ.ĺ'zot4da3l'lz.zol4

Fs t

rľł\ilŁt'!iiĺT

ii

ťi \i ĺ; lt

ŕł

7:1

ľ:'tľ.Ą ä tÍ j Ě

oBsAH ZPRÁVY
ĺ. Vykonavatel auditu

z.Předmět a účelověření
3.Příjemce zprávy
4Právní rámec činnosti auditora
5.Auditorská zpráva

pŘíloľY
Roaĺaha

Výkaz zisku a nráý
PřÍĺoha k účetnízávěrce

ĺ. Vykonavate! auditu

ověřenĺ účetnízávěrlg provedla auditorská společnost FSG Finaudit. s.l..o., se sĺdlem
olomouci, zapsaná v seznamu vedeném Komorou auditorů ČeskérepubliĘ s číslem

v

auditorského oprávnění 54 a zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v ostravě, oddíl C, vložka :ng8g,lČ: fug474o7.
ověření provedlým pracovníků ve složení:
odpovědný auditor:
lng. Jakub štelnĺeld
členovéskupiny:
lng. Vojtěch Marada
lng. Lenka Petříková
lng. Tomáš Dvořáček

z. Předmět a účelověření
z.ĺ Účetní jednotka

Řaona účetnízávěrka nepodléhajícípovĺnnému auditu

Předmět ověřenÍ:

dle $ :o zákona č'.56g/199l Sb., o účetnictví

za účetníobdobí:
provedena ke dni:

2O14

31.12,2014

společnosti:
právní forma:
sídlo společnosti:

Rustonka Development s.r.o.
společnost s ručenímomezeným
Pobřežní6zo/3, ĺ86 oo Praha 8
z75gtoz6
Městslým soudem v Pľaze, oddíl C, vložka ĺ7458

IC:

zapsanál

z.z Předmět podnikání

o

.

pronájem nemovitostí. bytů a nebytoých prostoĘ
ýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách ĺ aŽ 3 živnostenského zákona

z.3 Den rrmiku společnosti

zz.8.zoo6

I

:ií'ź

.'r.#

r

Đ

.:źŕź

"-iF+

l

,F;
ĺ

E

-?,ź

r

.#

I

FsG !,iłłľł[iłłi?

í*-l

tłÍ'ť ti

ĺłt,

'í,^

!:í,,ĺłt+

[:r'

if.

z.4 Statutární orgán
lng. arch. Renata

Fialová

jednatel

z.5Základní kapitál
z9.89o.ooo Kč

3. Příjemce zprávy
Statutární orgán společnosti Rustonka Development s'r.o.
Příjemce zpráuy je povinen o obsahu této zpráqy informovat společníĘspolečnosti.

4, Pĺávnírámec činnosti auditora
(

.

zákon č. 56g/tggl Sb., o účetnicwí,vyhláška č. 5oo/zooz Sb. a Českéúčetnístandardy pro
podnikatele,
o zákon o auditorech a Komoře auditorů ČR, Mezinárodní audĺtorskéstandardy a související
aplikačnídoĺožkyKomory auditorů ČR.
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Zpráva nezávislého aud
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určená společníkůma statutárnímu orgánu společnosti

Rustonka Development s.r.o.
Provedli jsme audit přiloženéúčetnízávěrky společnosti Rustonka Devetopment s.r.o., lČ: z759ĺoz6,
sídlem PobřežnÍ 6zo/g, 186 oo Praha 8, která se skládá z rozvahy k 3t.'lz.zol4, ýkazu zisku a ztráý
za účetnÍobdobí od ĺ'ĺ.zoĺ4do 3'l.lz.zo'l4 a přílohy ktéto účetnízävěľce,včetně popisu použitých
podstatných účetníchmetod a dalšÍchVysvětlujÍcÍch informacĺ. HlavnÍm předmětem podnikánÍ
společnostije pronájem nemovitostÍ, bytů a nebytor4ých prostor.
odpovědnosż statutárnÍho orgúnu účetníjednotlły za účetnízávěrku
Statutámi orgán ýše uvedené společnosti je odpovědný za sestavení účetnízávěrky, která podává věrný
a pocti\ý obraz v souladu s českými rjčetnímipředpisy, a za takoý vnitřnÍ kontrolnÍ systém, kteý
považuje za nezbýný pro sestavení účetnĺzávěrky tak, aby neobsahova|a rĺ.Ęnamné(materiální)
nesprávnostĺ způsobené podvodem nebo chybou.
odpověďnost duditom
Našíodpovědnostĺ je ryjádřit na základě našeho audĺtu ýrok k této účetnízávěrce' Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o audĺtorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejÍcími aplikačními
doložkaľni Komory auditorů ČeskérepubliĘ. V souladu s těmiio předpisy jsme povinnidodržovat etické
požadavĘ a naplánovat a provést audít tak, abychom získalípřiměřenou jistotu, že účetnízávěrka
neobsahuje významné (materiál ní) nespľávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorsých postupů kzískánídůkamích informací o částkách a údajích
aneřejněných v účetnízávěrce. Výběr postuptl závísÍ na úsudku auditora, zahmujícím i r,ryhodnocení rizik

ýznamné (materiálnQ nesprávnosti údajůuvedených

v účetnízávěrce způsobenépodvodem nebo
chybou. Při riyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřnĺ kontrolnĺ systém relevantní pro sestavení
účetnízávěrky podávající věmý a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navľhnout vhodné auditorské
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnostivnitřního kontrolního systému účetníjednotĘ. Audit téžzahmuje
posouzenĺ vhodnosti použiých účetníchmetod, příměřenosti účetníchodhadů provedených vedením

i posouzení celkové prez€ntace

účetnízávěd<y.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytujĺ dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření našeho ýroku.

Výrok ouditora
Podle našeho názoru účetnízávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv spoIečnosti Rustonka
Development s.r.o. k gl.tz,zot4 a nákladrj' výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetníobdobí
od ĺ.ĺ.zoĺ4do 3ĺ.ĺz.zoĺ4v souladu s českými účetnímipředpisy.

tiné skuteěnosti

Za ověřované účetníobdobí od ĺ.t'zoĺ4do 3ĺ,lz.zoĺ4již byla sestavena neauditovaná účetnízávěrka dne
25-3-2oĺ5, která byla zveřejněna ve SbÍrce listin obchodnÍho rejstřÍku. Tato nově sestavená účetní
závěrka
ze dne z8.3'zo'l6 byla sestavena a ověřena auditorem v souvis|ostĺ s emisÍ dluhopisů a požadavkem České
národní banky na provedení ověření účetnĺzávěrky spo|ečnosti Rustonka Development s.r.o. za účetní
období od r.l.zot4 do 3l.ĺz.zoĺ4audĺtorem.
auditorem, Provedlijsme prověrku stavů minulého účetníhoobdobÍ.

V Praze dne eĺ. dubna zoĺ6
Finaudit, s.r.o.
třída Svobody 64ýz, olomouc,
audĺtorské oprávněnĺ společnosti KRČR č. l54
lng. Jakub Šteinfeld
auditor odpovědný za vypracování
zprávy jménem společnosti'
auditorské oprávnění KAČR č. zoĺ4
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K 31. PROSINCI 2014

Název

společnostĺ:

Rustonka Development s. ľ. o.

Sídlo:

Pobřežní 62013, Pľaha 8' 186 00

Pľávní foľma:

společnost s ľučenímomezeným

Ič:

27591026

Zaűěetni období od 1.l.2014 do 31.I2,20l4 jižbyla sestavena neauditovaná účetnízávěľka
dĺe25.3.20l5, kteľá byla zveřejnělra ve Sbírce listin obchodního rejstříku. Tato nově
sestavená úěetnízźtvěrkabyla sestavena v souvislostí s ęmisí dluhopisů a požadavkem České
náĺodníbanky na provedení ověření účehrízávěľĘ společnosti Rustonka Development s.r.o.
zaűěetní období od 1.l .2014 do 3I.12,2014 auditorem.
Vyhotoveno dne:

28.3.2016
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osoba odpovědná za účetnízávérku:

Statutární orgán;

Veronika Chvtllová

lng. Aľch. Renata Fialová
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Příloha úěetnízávěrĘ zarck2014

1.

oBEcNÉ Úołĺa

1.1.

Za|oźenía chaľakteľistika společnosti

Společnost Rustonka Development s. ľ. o. (dale jen ,,spoleěnost') byla zaloŽena jako
společnost s ručenímomezeným dne 22.8.2006 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku
soudu v Pruze dne22.8.2006 Přędmětem podnikĺfurí společnosti je pľonájem nemovitostí, bytů
a nebytových pľostor a vyľobą obchod a služby neuvedené v pfflohách l až3 Živnostenského
zákona
Společnost má'základnikapitál ve ýší29'890 tís. Kč.
závěrka společnosti je sestavena k ľozvahovémudni 31. prosinc e 20t4 za kalendářní
ľok 20ĺ4.

Úcetĺ

Fyzické a pľávnické osoby podílejícíse více než 20 %
uýšejejich podílujsou uvedeny v nasledujícítabulce:
Společníł
SHOWY HOLDINGS LIMITED
Nicosią Akopoleos,59_6l, SAWIDES CENTE& lst Roor'
FłaVoffice

l.2.

102

'

ĺa zÁklaÄním kapitĺíluspolečnosti a
%podfl nazákladním kapltálu
l00o/o

Kn9Ĺ

Zmény a dodatĘ v obchodním rejstřĺku v uplynulém účetnímobdobí

Dne 2.7 .2014 by| doplněn předmět činnostĺa v obchodním ľejstříku bylo poznamenáno, że se
obchodní korporace podřídilazákonujako celku postupem podle 777 odst. 5 zákonač.
$
9a/20l2 Sb., o obchodních společnostech a druŽstvech. Dále byly zapsríny změny společníků
společnosti'

1.3. oľganizačnístľuktuľa společnosti
Spoleěnost neměla tvořenou oĺganizačnístrukturu' nebyla vniťľrě ěleněna, neměla
zaměstnance. Managementem společnosti byl jednatel společnosti.

l.4.

Statutární oľgán k ľozvahovému dni

statutáľníorgán

Jednatel

lng. Aích. Renata tialová

Příloha účetníńvěrky zarok2014

2.

ÚčBrľÍMEToDY

Účetnictví spoleěnosti je vedeno a účetnízápěrka byla sestavena v souladu se zákonem č.
5631199I Sb. o účeĺnictvív platném znění, vyhlĺíškouč,. 500l2o}2 Sb., kterou se pľovádějĺ
někteľá ustanovení zákoln č,. 563/199l Sb. o účetnictví,pro účetníjednotĘ, které jsou
podnikateli účtujícímiv soustavě podvojného účetnictví,v platném zněnl aČeskými účetními
standaľdy pro podnikatele v platném anění.

Účetnictví respelĺÍujeobecné účetnízásady, především zĺĺsaduo oceňování majetku
historickýTní cenami (nenĹli dále uvedeno jinak), zĺĺsaduričtováníve věcné a časové
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetníjednotĘpokračovat ve svých

aktivitách.

Finanění údaje vtéto účetnízávěľce jsou vyjádřeny vtisícíchkoľunčeských (Kč),
není-li dále uvedeno jinak'

Rustonka Development s. r. o.
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3.

pŘarrlnp

3.l.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

vÝzľłnĺľŕcľĺ
ÚčpľNÍcHPRÁvIDEL

Ä PosTUPŮ

Dlouhodobým majetkem se roalmÍ majetek, jehoŽ doba pouŽitelnosti je delšíneŽ jeden rok a
jehož ocenění je v jednotlivém případě vyššínež 40 tis. Kč u hmotného majaku a ó0 tis. Kč
u ostatního nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmofurý a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníŽenou
o opľávky a případné opravné položĘ.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo

v

úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého

hmoürého majetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku častku ó0 tis. Kě,
zvyšuje pofizovací caru pfislušného dlouhođobéhomajetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s v'ýjimkou pozemků
a nedokončených investic, je odpisovĺína po dobu odhadované životnosti majetku lineární
metodou následuj ícímzpůsobem:
Druh majetku
Budovy

ht/%

30 - 50 let

Počítačovésystémy
Dopravnĺ

Pďet

prostředĘ

lnventář
Jiflý dIouhodobý hmotný ma.ietek

software
Jiný dlouhodobÝ nehmotný mäJetek

3-5let
3-5let
3-10let
5-20let
3 ŕoky

1-

6 let

odpisy jsou účtovĺányrovnoměrně měsíěně, první odpis se uplatňuje v měsíci následujícím po
datv z-ařazení majetku do užívánía odpisovĺíníje ukončeno v měsíci výazeni daného
majetku' V případě pľovedeného technického zhodnocenĺ, které se stává součástí
odpisovaného majetku, se doba odpisovárrí stanoví od měsíce uvedení technického
zhodnocení do uŽívaní.
Zisky ěi ztrźlĘ z pľodeje nebo vyřazení majetku jsou uĺčenyjako ľozdílmezi výnosy z pľodeje
a úěetnízůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou úětovány do výkazu zisku a
zttő./'y.

Na základě inventaľizace sę vytváfi opľavnépoložĘk poškozenémunebo nepoužĺvanému
dlouhodobému hmonrému a nehmotnému majetku, jehož ocenění v účetnictvípřechodně
neodpovídá reálnému stavu.

3.2, Pohleđávky
Pohleđívkyjsou pfi vzniku oceňovĺĺnyjmenovitou bodnotou, nasleo"É's'ĺĺzäŕró'};o*opľavné
položky k pochybným a nedobytným částkám. Pohledávky
jsou oceněny pořizovací cenou sníženouo opravnou polož
částkám.

Rustonka Development s. ľ. o.
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Vpřípadě, Že je pohledávka po splatnosti déle než 1 rok, je tvořena

l}Oo/o úěetní opravná
poloŽka. Společnost vytváff opravné položky také na zakladě individuálního posouzení.

33.

Závazky

Ztwazky jsou zaričtovĺĺnyve jmenovité hodnotě.

3.4. Úvěry
Úvěry jsou zaúětovány vejmenovité hodnotě.

Za ktánkodobý úvěľse považuje i část
dlouhodobých úvěru, která je splatná do jeđnohoĺoku od data, ke kterému je sestavena úěetní
zź"ľěrka.
3.5'

Přepočty údajův cizích měnĺĺchna českou měnu

Úĺetĺ opeľace v cizích měnách

prováđěnéběhem roku jsou účtovány kuľzem Českénĺíľodní
banky platným ke dni uskutečnění účetníhopřípadu.

K datu ričetnízáuérky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kutzem Českénáľodní

baĺlky platným k datu, ke ktęľému je účetnÍzápěrkasestavena.

3.ó. Výpůjčnínáklady
Výpůjčnínáklady z úvěru související s pořízením, výstavbou nebo výrobou dlouhodobého
majetku jsou kapitalizovany jako součást pořizovací ceny takového majetku. Veškeré ostatní
vyp'ljčnínfülady jsou zaúčtovány do vykazu zisku a ztréty v období' v němž vznikají.

3.7. Daně
Daňové odpisy dlouhodobého maj etlal
Pro účelyvýpočtu daňových odpisů je použita linąĺ,mímetoda.

Splatné daň
Spoleěnost zaűětovala daňový zźlvazek a daňovy náklad na základě kalkulace daně v souladu
s platnými daňovými předpisy českérepubliĘ k datu sestavení úěetnízźxěrky.
odĺožeruźdąň

Výpoěet odloženédaně je za|ožen na zétvazkovémetodě vycházejici z rozvahového přístupu'
Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetnízÁvérky posuzována a snížena
v rozsďlu, v jakém již neĺípravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk,
proti němuŽ by bylo moŽno tuto pohledávku nebo její část uplatnit. odtoŽená daň je
zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů' kdy se vztalruje k položkam účtovaným přímo
do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená' daň zahmuta do vlastního kapitálu.
odloženédaňové pohledávky a závazky jso
v celkové netto hodnotě.
Spoleěnost nemá povinnost vyěĺslit a evidovat
'' '/.
1 l:'..
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3.8. Výnosy

a

zarck}}l4

náklady

Výnosy a náklady společnost zachycuje na zÁkJaďé akruálního pńncipu, to znamená, že se
úětujív okamžiku, kdy vanikly bez ohledu na to, zda k nim nastal příslušný přĺjem nebo

úbytek peněŽních pľostředků.

Vynosy a náklady společnost zachyti|apodle těchto z,źsad:

-

Výnosy a náklady jsou účtoványzasadně do období, s ním Ž ěasově a věcně
souvisejí,
- opravy výnosů nebo nĺíkladůminulých účetníchobdobí se účfujína úětech
uýnosů a nfüladů' kterých se týkají; jen v pffpadě, že jde o významnou čłástku
těchto opĺav, je účtovánona Jiný výsledek hospodaření minulých let,
- Výnosy a pffjmy, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišeny ve
fonrrě výnosů příštíchobdobí nebo příjmůpříštíchobdobí, naklady a výdaje, které
se týkají budoucích období, jsou ěasově rozlišeny ve foľmě nĺíkladůnebo výdajů
příštíchobdobí; časového rozlišenínení použito v případě, jde_li o nev.Ęnamné
čiĺstky,kdy jejich ponechaní v nłíkladechnebo výnosech bez časovéhorozlišenĺ
není dotčen účęlčasovéhorozlišenía společnost tím prokazatelně nesleduje
zĺměľnéupĺavoviínívýsledku hospodďení

Výnosy jsou zaúčtoványv hodnotě přijatého plnění nebo plnění, kteľébude přijato, a
pŤedstavují pohledłívky razboži a služby poskytĺlutévpruběhu běžnéčinnosti, po odečtení
slev, daně z přiđanéhodnoty a dalšíchdaní souvisejících s prodeji.

Tľžbyz pľodeje zboŽí jsou zaúčtoványv okamžiku, kdy dojde k doručenízbożj a převedení
práv vztahující se k tomuto zbožĹ
Úrokové výnosy zposkytnutých úvěľu a půjčekjsou časově rozlišené, tedy účtovanédo
období, s nímžěasově i věcně souvisejí,

3.9. Použitíodhadů
Sestavení úěetnízávétky vyžaduje, aby vedenr společnosti používalo odhady apředpoklady,

jeż mají vliv na vykazované hodnoty majetku

a

zÁvazktt k datu účętníávěrĘ a na
vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti staľrovilo tyto
odhady a přeđpoklady na zĺkladě všech jemu dostupných ľelevantních informací. Nicméně,
jak vyplývá z podstaty odhadu, skuteěné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů
odlišovat.

3.t0. Změny r'ĺčetníchmetod opľoti předcházejícímu úěetnímu období, změny ve
způsobu oceňovĺĺnÍ
Spoleěnost v pruběhu účetníhoobdobí, z'a nějž je účetnízÁvérka předkládana nezměnila
účetnímetody.

Rustonka Development s. ľ. o.
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3.11. PeněžnĺprcłtředĘ a peněžnĺelĺvivalenĘ
Spoleěnost nesestav'uje Přehled o peněžních tocích.
PeněŽní pľostředky apeĺěhlíekvívalenty lze analymvat takto:
Pokladní hotovost a penĺze na cestě
Účty V bankách

ekvrtalenty celkcm

(-)

C)

Rustonka Development s. r. o.
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4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Goodwill v pořizovací ceně 329 760 tis. Kč byl plně odepsán již v rcce20l2.

4.2. Dlouhodobý hmotný

maJetek (DHM)

Pořizovací ceny
Stav k

úlv*v

31.12.2012

Stav k

Úĺwrv

31.Ľ.2013

Stav k

3|.r2,2oĹ4

Pozemky

189 590

0

0

189 590

0

0

189 590

Nedokončený DHM

Ż64 667

28822

o

293489

54 605

723

347 971.

320

0

720

6@

7

789

o

ttss577

28822

48t 679

62

Poslq/tnuté ŻálohY na DHM

1

39ł

8

389

545 950

V návaznosti na postupy účtovaníbyly součastípořizovacích nákladů uroky z investičního
úvěru ve výši 19 2l0 tis. Kě.
Nemovitosti vę vlastnictví společnosti jsou zastaveny vůčikrátkodobému bankovnímu
financování přijatému od společnosti J&T BANKA, a's.

4.3. Kľátkodobé pohledávky
Spolďnost nęměIa žÁdnépohledrívky zobchodních vztahů po lhůtě splatnosti k3l.12.2OL4
ani k 31.12.2013.
Krátka dobé posly tnuté z áIohy

Vroce 2073

pŤevážnou část poskýnutých krátkodobých zźtloh wořil
dokumentaci a inŽenýľské činnosti ve r"ýši ó 573 tis. Kč.

zĺlohy na pľojektovou

4.4. Vlastní kapÍtál
Na zríkladě rozhodnutí valné hľomady společnosti konané dne 5.6'2OL4 bylo schviíleno
nĺĺsledujícíľozdělení výsledku hospodďen I za rok 201 3 :

Výsledek hospodaření k 31'12'2013 ve výši
rordě|eno:
_

převod do neuhrazených ztrát mlnulých let

-17 639
-17 639

Rustonka Developmeĺrt s. r. o.
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4.s. Kľátkodobé závazky
Věková strulďurą zdvazků z obchodních vztahů
(úd!i.v tĺ5. xč)
Do splatnosti

2014

3254

2013

496

Po splatnosd

0-

180

dní

181

_

360 dní

Celkem oo

1.2 ŕoky

2 a

splatnosti

více lot

0

o

0

0

496

o

0

0

o
496

Celkam
5 254

496

4.6. Bankovní úvěry
llś.

Stav k
11.12.2014
Přljaté bankovní úvěry dlouhodobé
Přijaté bankovní úvěry krátkodobé

0

0

591 946

5'.2324

Přijaté nebankovní Íinancování dlouhodobé
Přljaté nebankovnÍ

ff

nancování krátkodobé

Stav k
31.12.2013

0

0

41 002

42 447

632 948

s5477Ĺ

Kľátkodobý bankovní úvěľpřijatý od společnosti J&T Banka, byl poskýnut2|.2.2006. teĺrto
úvěr byl uľoěen 8% p. a. a je splaĘ 18.12.2015. Úvěr byl zajištěn zastavením prźLva
k nemovitostem.
Společnosti byla poskytnuta dne 26.tt.201'l kľátkodobá půjčkaz nebankovního sektoru od
spoleěnosti J&T Real Estate PRIVATE Ęuity B.V. , kteľá byla úročena4,2,yo p. a. a je
každoroěně prolon gován.

4.7. Daň z příjmů
Splatnd daň
(úr'.Je v tb. Kě)

Stav k
31.12.2014
Rozdĺly mezi účetnímia daňovýml odplsy

-27 2Ĺ2

-17 639

-31

-62

0

0

Rozdíly mezi účetnímia daňov'iml zůstatko!^irŤi cenamivyŕazeného dl. ma]etłu

Neodečitatelné náklady
_

tvorba/zúčtovánírezerv, netto

_

tvorba/rúčtováníopnvných položek, netto

_

ostatní (např. náklady na Íepre.zentaci' manka

a škody)

odečet daňové ztráty
Daŕy

Zdanĺtelný příjem
Sazba daně

Stav k
31.12.2013

-27

0

0

0

131

zz7

0

0

0

0

0

0!6

-17570

t9%

Ĺ9ťo

Daň

0

0

Slevy na dani

0

0

Splatná daň

Rustonka Development s. Í. o.
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4.8. Výnosy a náklady zběźnéčĺnnosti
Náklady
obdobÍdo

službY

31.12.2014
Nájemné a služby souvĺseJÍcÍ

období do
31'1z.20ül

30

vedení účetn'Étvía administrace

30

s38

Audit IFRS

6Ą2

2E9

Daňové poradenství

401

45

Právní poĺadenství

8

35

6

7

6

služby notáře
znalecké posudky

ostatní

194

0

49

52

I 187

11/15

4.9. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditoľovÍ a celkové výdaje Yyneložené
na výzkum a vývoj

Spoleěnost nemá povinnost audifu.
Společnost nevynaloŽila vydaje na vývoj a výzkum.

4.10. Soudní spory

Iś3l.l2.20l4 se společnost neúěastnila žádnéhosoudního sporu, jehož ľozhodnutíby mělo

podstatný dopad na spolęčnost.

Rustonka Development s. r. o.
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5.

uoÁĺosľI,IilERÉNAsTALY Po

DATU ÚčnľhlÍzÁvĚnry

Po datu účetnízávěrky nedošlo kžáAným událostem, které by měly významný dopad na

účetnízávěrku.

CI

Rusůonka Developmeĺrt s. r. o.

d.Jc

v

ti'. Kč

základnÍ

Stav k 31-12.2012

kapltál
29 890

tbp|tá|ové íoftlY

Fonđyze zlsku

Rozhođnutoo
V sledek
Nerozdělen zlsk Neuhrazená zÜáta
hospoda ení
ráloháclr na
minul ch let
mlnul ďl let bělného łíčetntho v platu podflu na
období
zlsku

266 5!16

vlÁsÍNĺKAPFÁL
CEIT(EM

Rozdělení v1isledku hospoda ení

-313 702

-28 301

0

V sledek hospodaÍeníra běŽné období

o

o

0

-28 301

0

28 301

0

0

0

0

0

29 890

266 s36

0

-t7 639

0

-}ĺ2 003

-17 639

-17 539

0

0

0

o

0

-17 639

17 639

0

0

0

o

0

-27 272

0

29 8!Xt

266 536

Stav k 31.12.2013
Rozdělenĺ

v sledku hospoda ení

V sledek hospoda enĺ za běżné období
stđvk 3Ĺ12'2014

'fuą-,-ą fta/-./

359 642

-27

2t2

ą5577

-63 215

0
-27

272

-9042E

Účetní závérka společnosti Rustonka zpľacovaná ke dni 3l.12,2015 (včetně zprźxy auditora)
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Zpráva nezávisl ého auditoľa
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oBsAH ZPRÁVY
ĺ. Vykonavatel auditu
z.Předmět a účelověření
3. Příjemce zprávy
4.Právni rámec činnosti auditora
5.Auditorská zpráva

pŘíloľlv
Rozvaha
Výkazzisku a aráty
Příloha k účetnízávěrce

ĺ. Vykonavatelauditu
ověření účetnízávěrĘ provedla audĺtorská společnost FSG Fĺnaudit, s.r.o.' se sídlem
v olomouci, zapsaná V seznamu vedeném Komorou auditorů Českérepubliky s číslem
atlclitorského oprávněnÍ ĺ54 a zapsaná vobchodním rejstříku, vedeném Kŕajským soudem

v ostravě, oddíl C, vložka ,tzg83,lČ: üg474o7.

Ověření provedlým pracovníků ve s|ožení:
odpovědný auditon
lng' Jakub Šteinfeld
členovéskupiny:
lng. Vojtěch Marada
lng. Lenka Petříková
lng. Tomáš Dvořáček

z. Předmět a účelověření

z.ĺ ÚčetnÍjednotka

Řaana účetnĺzávěrka nepodléhajícípovinnému auditu

Předmět ověření:

dle $ zo zákona č. 563/199l Sb., o účetnictví
20ĺ5

za úěetnÍobdobí:
provedena ke dni:
společnosti:
právní forma:
sídlo společnosti:

31.12.2015

Rustonka Development s.ľ.o.
společnost s ručenímomezeným
Pobřežní 6zo/3, ĺ86 oo Praha 8

z6yoz6

lČ:

Městslým soudem v Praze, oddíl C, vložka ĺĺ7458

zapsaná:

z.z Předmět podnĺkání

o

r

pronájem nemovitostí, bytů a nebytoých prostor,
ýroba. obchod a služby neuvedené v přĺlohách 'l ažgŽivnostenského zákona
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3. Příjeľnce zprár'ĺyl
Statutárnĺ orgán společnosti Rustonka Development s.r'o.
Př'ljemce zprávy je povinen o obsahu této zprávy informovat společníkyspolečnostĺ.
4. Právní rámec činnosti auditora

o zákon č'.563/199l Sb., o účetnictví,vyhláška č'.5oo/zooz Sb. a Českéúčetnístandardy pro

.

podnikatele,
zákon o auditorech a Komoře audĺtorů ČR, Mezinárodní auditorské standardy a související
aplikačnídoložĘ Komory auditorů ČR.
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Zpráva nezávisl ého aud itora

určená společníkůma statutárnímu orgánu společnosti

Rustonka Development s.r.o.
Provedlí jsme audit přiloženéúčetnízávěrky společnosti Rustonka Daletopment s.r.o., lČ:, z759.loz6,
, ĺ86 oo Praha 8, která se skládá z roanahy k 3ĺ.ĺz-zoĺ5,ýkazu zĺsku á aráty
.ĺ.2015 do 3ĺ.ĺz.zoĺ5a přílohy k této účetnízávěrce, včetně popisu použiýcń

metod

a

dalších vysvětlujĺcích informací' Hlavním předmětem podniliĺní

společnostije pronájem nemovitostí, bytů a nebytouých prostor.

odpo
Statut

četnízővěrku
za sestavenÍ účetnÍzávěrĘ, která podává věmý

a poaivÝ obraz v souladu s českými účetnímipředpisy, a za takoý vnitřní kontrolní systém, kteý
považuje za nezbytný pro sestavení účetnízávěrky tak, aby neobsahovala významné_(materiálnĺ)

nesprávnosti způsobenépodvodem nebo chybou.

odpovědnost ąudÍtorą
Našíodpovědností je qyjádřit na základě našeho auditu rĺýrok k této účetnízávěrce. Audit jsme provedli
v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorsk;ýrni standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů Českérepubliky. V souladu s těmíŕo předpisy jime povinní dodržovat etické
požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získati příměřenou jistotu, že účetnízávěrka
neobsahuje tl.ýznam né (materiální) nesp rávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditoľských postupů k zÍskánÍ důkamích informací o částkách a údajích
zveřejněných v účetnízávěrce' Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahmujícím ĺvyhodnocení r]zik
rłýznamné (materiální) nesprávnosti údajůuvedených v účetnízávěrce způsobené
fiodvodem nebo
chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení
účetnízávěrky podávající věmý a poctí'/ý obraz. Cílem tohoto posouzenĺ je navľhnout vhodné auditorské
postupy' nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetníjednotky.Audit téžzahrnuje
posouzení vhodností použiých účetníchrnetod, přiměřenosti účetníchodhadů pŕovedených vedením
i posouzení celkové prezentace účetnízávěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazníinformace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření našeho ýroku.

Výrok auditora
Podle našeho názont účetnízávěľka podává věrný a pođĺ'/ýobraz aktiv a pasĺv spotečnosti R'ustonka
Development s'r.o. k 3ĺ.ĺe.zoĺ5a nákladů, výnosü a výsledku jejího hospodaření za účetníobdobĺ
od ĺ.ĺ.zoĺ5do 3ĺ.ĺz.zoĺ5v souladu s česhými účetnímipředpiry.

Zdůrcznění skutečnosti
Aniž bychom vydávali Vyľ9k ýhradou, upozorňujeme na skutečnost, že společnost r4ykazuje k
3ĺ'ĺz':oĺ5
:
V rozvaze písm. A, řádek č. 68 záporný vlastní kapitál. Vyjádření vedení společńosti Ř zápornémü
v|astnímu kapĺtáĺuje popsáno v příloze k účetnízávěrce. Dle našeho názoru jsou tyto skutečnosti

uýznamné pro celkové posouzení majetkové a finanční situace společnostĺk 3r.rz.zoi5'

V Praze dne zl. dubna zoĺ6

FSG Finaudit. s.ľ'o.
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třída Svobody 64ýz, olomouc,
auditorské oprávnění společnosti xEČR e. ĺ54
lng. Jakub Steinfetd
auditor odpovědný za r4ypracování
zprávy jménem společnosti,
auditorské oprávnění KAČR č. eor4

Ťjł
3

n

1ít E

ü

ťź',?ź

7;É.

!

.,',äĺ;

lč
27s 91 026

B.

t.

B.r.

I

z
3
4
5

6
7

I

B, ilt.
B. ilt,

1
Ż
3

4
5

6
1

c. il.

1

z
3
4
5

6
7

c. lv.

I

z
3

4
D

D1

B. t.
B.r.

I
2
5

I
2
3

4
5
6

7

8
9

B. ilt.
B. ilr.

1

z
3

4
5
6
7

I

9
10

B IV.
Btv.
c.

1

z

t1

ŕu^r:-b^f*/

sNlád!

s

whlašk@ ě.50o/2o02 sb

vÝrnz zlsru n zrRÁrv
3t,12,207s
vtb. C2K

É
27591026

őŻ/-

hg; Aľch. Rtflata Fialová

Příloha účetníaĺvěrky zarok}Dlí

l.
1.1.

oBEcNÉ Úoł,lľ
Za|oźeníł charnkteľistika společnostĺ

Společnost Rustonka Developmeĺrt s. r. o. (dále jen
byla za|ožena jako
',společnost')
společnost s ručenímomezeným dne 22.8.2006 a vznikla zapsáním do obchodního Ęstříku
soudu v Prazę dnę 22.8.200ó. Předmětem podnikaní spoleěnosti je pronájem nonovitostí,
bytů a nebyových prostor a vyľobą obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3

Živno stenského zákona.

Společnost má základní kapiüĺl ve výši Ż9 89o tis' Kč.
Úěetní zźpěrka společnosti je sestavena krozvahovému dni 31. prosince 2015 za kalendářní

rok 201 5.

Fyzické a právnické osoby podílejícíse více než 20
výše jejich podílu jsou uvedeny v nĺisledujícítabulce:

o/o

na zátkladním kapitalu společnosti a

%

SHOWYHOLDTNGS LIMITED
Nicosia' Akĺopoleos, 59.ó1,

Flaýoffice l02,

sAWlDEs CENTER, lst

podíl

'rä

rákladnÍm kapitálu
|0Ô%

flooľ,

100%

Í2.

Změny a dodatky v obchodním ľejstříku v uplynulém úěetnĺm obdobĺ

V obchodním Ęstříku nebyly v ľoce 20l5 provedeny

l.3.

žádné změny.

organĺzačnístruktuľaspolečnosti

Společnost neměla tvořenou oľganizačnístruktuľu, nebyla vnitřně členěna, neměla
zaĺněstnance. Managementem společnosti byl jednatel společnosti.

lA.

Statutrĺľníoľgán k ľozvahovémudni

StatutárnÍ orgán

Rustonka Development s. r. o.

ln8. Arch. Renata tialová

Přĺloha účetnízavěrky zarck2ol5

2.

ÚčnľľÍMEToDY

Účetnictví společnosti je vedeno a úěetnízávětka byla sestavena v souladu se zĺkonem ě.
563/199l Sb' o účetnictvívplatném zrlění, vyhláškou č,.500/2002 Sb., kterou se pľovádějí
někteľá ustanovení zákona ě. 563/199l Sb. o účetnictví,pľo účetníjednotĘ, které jsou
podnikateli úětujícímiv soustavě podvojného účetnictví,v platném zĺĺĚniaČeskými úěeürími
standardy pľo podnikatele v platném mění.

Účetnictví respektuje obecné úěetnízÁsady, především złsadu o oceňování majetku
historickými cenami (neníJi dále uvedeno jinak), zÄsadu účtovíĺrí
ve věcné a časové
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti úěetníjednotky pokľačovatve sqých
aktivitách.

Finančníúdaje vtéto účetnízävěrcę

nenĹli dále uvedeno jinak.

Rustonka Development s. ľ. o.

JSOU

vyjádřeny v tisícíchkorun českých (Kč)'

Pffloha úč.etnízárérky

3.
3.1.

zarckŻ}lí

pŘBrĺr,ru rrýzľłľrĺľŕcu
ÚČBľľĺcHPRAvIDEL A PosTUPŮ
Dlouhodobý hmohý a nehmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehoŽ doba pouŽitelnosti je delšínež jeden rok a
jehoŽ ocenění je v jednotlivém případě vyššĺnež 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč
u ostatního nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníŽenou
o opľávky a případné opĺavné položky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdařwvací období u jednotlivého
hmohého majetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 tis. Kč,
zvyšuj e poÍizovaci cenu příslušnéhodlouhodobého majetku'

PoŤizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků
a nedokoněených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární
ĺnetodou následujícím způsobem :
Druh majetku

Počétĺet/ %
30 - 50 let

BudoW
Počítačové
sYstémy
DopÍavní prostředky
lnventář
Jiný dlouhodobý hmotný majetek

3-5let
3-Slet
3-10 let
5-20 let
3

Softwaĺe
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

roĘ

1- 6 let

odpisy jsou účtovĺĺnyrovnoměrně měsíčně,první odpis se uplatňuje v měsíci následujícím po
datu zaíazení majetku đouŽívaní a odpisování je ukončeno v měsíci vyřazení daného
majetku. V případě provedeného technického zlrodnocení, které se stává součastí
odpisovaného majetku' se doba odpisovfuií stanoví ođměsíce uvedení technického
zlrodnocení đoužívání.

Zisky ěinráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje
do výkazu zĺsku a
a účetnízůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovĺíny
ztráty.

Na základě inventaľizace se vytvĺáří opľavné položky k poškozenému nebo nepoužívanému
dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, jehoŽ ocenění v účetnictvípřechodně
neodpovídá reálnému stavu'
3.2.

Pohledávky

Rustonka Dwelopment s. r. o.

Příloha účetnízźněrky zarokŻ0lí

jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou poloŽku kpochybným a nedobytným
ěastkám.

Vpřípadě, že je pohledávka posplatnosti déle než 1 rok, je tvořena l00% účetníopravná
poloŽka. Spoleěnost vytváří opľavné položky také na základě individuálního posouzení.

3.3.

Zńvazky

Zavazky jsou zaúětovány ve jmenovité hodnotě.

3.4.

Úvěry

Úvěry jsou zaúětovány vejmenovité hodnotě. Za Vłátkodobý rĺvěr se považuję i čast
dlouhodobých úvěľů,kteľáje splatná do jednoho roku od data, ke kteránuje sestavena účętní
zźlľěrka.

3.5.

Přepoěty ridajů v cizích měnácb na českou měnu

Úeemí operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovárrykurzem Českénárodní
banky platným ke dni uskuteěnění účetníhopřípadu.

K datu účetnízávěľky jsou cizoměnová aktiva a pasiva

přepočtena kuľzem Českénárodní

banky platným k datu, ke kteľému je účetnízővérkasestavena.

3.6.

výpůjčnínáklady

Výpůjčnínáklady z rivěru související s pořízením' výstavbou nebo vyrobou dlouhodobého
majetku jsou kapitalízovány jako součást pořizovací ceny takového majetku. Veškeľéostatní
v"ýprijění náklady jsou zaúětovány do výkazu zisku a ztrź.ŕry v období, v němŽ vznikají.

3.7.

Daně

Dąňové odpisy dlouhodobého maj etĺal
Pľo účelyvýpočtu daňovych odpisů je použitalineámí metoda.
Splatnd daň
Společnost zaričtovďa daňový zÁvaz-ek a daňový naklad na zfüladě kďkulace daně v souladu
s platnými daňovými předpisy Českéľepubliky k datu sestavení účetnízávérky.
odložend đqň

Výpočet odloŽené daně je zaloäen na zívazkovémetodě vycbázej[cí z rozvahového přístupu'
Úełtĺ hodnota odloŽené daĺiovépohledávky je k datu účetnízÁvérky posuzována a snížena
v rozsahu, vjakém již není pľavděpodobné, źe bude k dispozici dostatečn
\
proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její čĺástuplatnit.
""'}
_
oar'ĺXínĺĺÁno
Án
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LÁrl
ca
rlzÝolrrric
lł
nnlnłlz4m
ľ^Ą
*;ii
zaťrčtována do výsledovky s výjimkou případů'kdy se vztahuje k položkám
,:,i
do vlastního kapitálu a kdy je také souvisejícíodloŽená daň zďrrnuta do
'..=.
Rustonka Development s. r. o.

Příloha učetnízźtvěĺkyrarok2Dl5

odloženédaňové pohledávky a závazky jsou vájemně započítany a v tozvaze vykáaäny
v celkové netto hodnotě.
dmě.
Společnost nemá povinnost vyčíslita evidovat výši ođložené

3.8.

Výnosy a náklady

Výnosy a niíklady společnost zachycuje na złákladě akľualního principu, to znameruĺ, že se
účtujív okamžiku, kdy vznikly bez olrledu na to, zda knim nastal příslušný příjem nebo
úbytek peněŽních pro středků.

Výnosy a náklady spoleěnost zashytilapodle těchto zásad:

_

Výnosy a nĺĺkladyjsou účtovrínyzásadně do oMobí, s ním Ž časově a věcně
souvisejí,
- opravy výnosü nebo nákladů minulých rlčeüríchobdobí se úětujína ričtech
výnosů a nákladů, kterých se ťýkají;jen v případé, že jde o významnou částku
těchto opľav, je úětováno na Jiný výsledek hospodďení minulých let,
_ Výnosy a příjmy, které se týkaji budoucích období, jsou ěasově rozlišeny ve
formě výnosů příštÍchobdobí nebo přĺjmůpříštíchobdobí, náklady a výdaje, kteľé
se ýkají budoucích období, jsou časově rozlišeny ve formě nákladů nebo výdajů
pffštíchobdobí; časovéhoľozlišenínení pouŽito v pfipadě, jdełi o nevyznamné
ěástky, kdyjejich ponechání v nákladech nebo výnosech bez öasového rozlišení
není dotčen účelčasovéhorozlišenía spoleěnost tím prokazatelně nesleduje
zźlnéméupravovłínívýsledku hospodďení

Výnosy jsou zaúčtovĺĺny
v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude pŤijato, a
představují pohledávky zazbožía služby poskytnuté vprůběhu běžnéčinnosti, po odečtenĺ
slev, daně z přidané hodnoty a dalšíchdaní souvisejících s pľodeji.

TrŽby z prodeje zbožĺjsou zaúčtovaľlyv okamžiku, kdy dojde k doručenízbožía převedení
práv vztahující se k tomuto zboŻí.

Úrokové výnosy zposkytnutých úvěru a půjěek jsou časově rozlišené,tedy účtovanédo
období, s nímžčasově i věcně souvisejí'

3.9.

Použitíodhadů

Sestavení účetnízávěľĘ vyäduje, aby vedení společnosti pouävalo odhady a předpoklady,
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a zéĺvazkttk datu účetnízávěľky a na

vykazovanou výši výnosů a nakladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo Ęfto
odhady a předpoklady na zél<|adě všech jemu dostupných ľelevantních inforľrací.Nicméně,
jak vyplyvá z podstaty odhadrl skutečnéhodnot

ďlišovat.

Rustonka Development s. r. o.

PŤíloha úěetnízáněrky

zarok2Ol1

3.10. Zmény ričetníchmetod opľoti předcházejícímu účetnímuobdobÍ' změny

ve

způsobu oceňování
Společnost v průběhu úěetníhoobdobí, za' nějž je účeftrízźpěrka předkládána nezměnila
úč€tní metody.

3.11. PeněžnípľostředĘ a peněžní ekvivalenĘ
Společnost nesestavuje Přehled o peněžních tocích.
Peněžní prostředky apeněžnl ekvivalenty |ze analyzovat takto:

31.Í2.2o1!i
Pokladní hotovost a penĺze na cestě

Úą

v bankách

PeněinÍprÚtředĘ

a

peněžníékvivalentycetkem

Rustonka Development s. Í. o.

(údaje v tis' Kč)

31.12.2014

1

3

62

7(l

Příloha úěetnízźxéĺkyzarokZDlí

4.

DoPLŇUJÍcÍ Úoĺĺn'

4.1.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Goodwill v pofizovací ceně 3Ż9 760 tis. Kě byl plně odepsan již v roce 2012.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši l49 tis. Kč (k 31.12.2014 ve výši 0 Kě)
představují vydaje na webové strĺínkypro prezentaci společnosti.

4.2.

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Pořizovací ceny
staľ k

Úbvtkv

3t.ül'2013
Poz€ínky

189 590

0

0

Nedokončený DHM

293 489

s4 605

t23

600

7 789

0

483679

62 394

Poskytnuté

zá

lohy na DHM

,r.rrll1"rl

Přírůstky

189 590

0

97r

60 s36

347

.
ubYtkY

o
o

I 389

0

2

545 950

60 s!16

2

638
638

(údai. v !ls' (ć)

Stav k

31.12.20rs
169 590

408so7
5 7S1

503848

V návaznosti na postupy účtováníbyly souěástí pořizovacích nákladů uĺoky z investičního
úvěru ve výši 2| 856 tis. Kč.
Nemovitosti ve vlastnictví společnosti jsou zastaveny vůči dlouhodobému bankovnímu
ťrnancování přijatému od společnosti J&T BANKA, a.s.

4,3.

Kľátkodobépohledávky

Společnost neměla Žźńnépohledávky zobchodních vztńů po lhůtě splatnosti k31,I2,20I5
ani k 31.12.2014.
Krátko

do

b é po s

IE tnut é' z álo

V ľoce 2015 převáŽnou

hy

ěást poskytnutých krátkodobých zaloh tvořil zálohy na pľojektovou

dokumentaci a inženýĺskéčinnosti ve vyši 619 tis Kč.
Stát _ daňové pohledávky

Spoleěnost zdevykaeuje nĺĺrokna nadměľný odpočłtDPH.

4,4.

Vlastní kapitĺíl

Na zíkladě rozhodnutí valné hľomady společnosti konané dne
následuj ícírozdělení výsledku hospodďení za rok 20 l 4:
Výsledek hospodaření k 31'12.2014 ve výši
do neuhĺazených ztŕát mĺnulých let

Rustonka Development s. r. o.

bylo

schváleno

Příloha účetnízáxěrky zarck2075

Vyjádření k zápomému vlastnímu kapitálu

k3l.l2.20l5:

Podnikatelským zźlměrem společnosti Rustonka Development s.ľ'o. je development
adminístrativníchploch s cílęm rea]izace projektu,,Rustonka I" a,'R.ustonka II". V ľámci nich
společnost planuje výstavbu celkem čtyř administľatívních objektů, kombinujících zejména
kancelářské prostory, pĺostory určenék pronájĺnu maloobchodních jednotek, pľostory určené
ke stľavování, skladovací prostory a paĺkovací plochy. V pľosinci 2015byl vytrán generální
dodavatel stavby a v lednu 2016 zaháĄena výstavba pľvníhoobjektu'

Po dokončeníprojektů bude primáľním zdľojem qinosů spoleěnosti pronájem kancelářských
a komerčníchpľostor individuálním zajemcům. Aktivní účastspoleěnosti na realizapi těchto
její ekonomíckéěinnosti.
projektů je předpokladem pokľačovĺĺní

4.5.

KľátkodobézávazĘ

Vělłová struhuľa závazků z obchodnich vztahů
(úd.ĺ.Ylis' Kč}

Rok

Do splatnosti

Po
0 _ 180

dní

splatnoJü

Celkem oo

181.360 dní

t-Zroky

'

2 a více let

oplatnosti

Celkem

2015

14 EEg

4

0

0

0

4

14 6ĺt3

20L4

5 254

0

0

0

0

0

5 254

Dohadné účtypasívnípředstavují především dohady na spotřebované dodávky energie a vody

v ľoce 2015.
4.6.

Bankovní úvěľy
(údij. vrl.. kć|

Stav k
31,X2.2015

stav k
31.ti!.2014

Přijaté bankovnĺ úvěry dlouhodobé

568 052

0

Přijaté bankovnĺ úvěry krátkodobé

0

591 946

Př'ljaté nebankovnĺ

fi

nancovánĺ krátkodobé

41 834

4LOOZ
632 948

Dlouhodobý bankovní úvěr přijatý od akciové společnosti J&T Banka poskytnutý 2I. 2.2006
byl v ľoce 20 15 částeěně splacen a pľolongovlíndo 20. |2. 2019. Tento úvěr byl úroěen 8% p.
a. Úvěr byl zajíštěnzastavením práva k nemovitostem. Akciová spoleěnost J&T Banka
poskytla společnosti dalšíúvěr dne 30. 1 0. 201 5 se splatností do 3 l . 3. 2020 tľočený7Yo p. a.

Rusüonka Developĺnent s' r. o.

Příloha ričetnízĺvěrky rarck2ll5

4.?.

Daň z příjmů

Splatná dařl
(úd.ié v ti.. xč)

Stau k

3Ĺ,tŻ.2sĹs

-277U

zt.áta

4Ĺ

Rozdĺly mezl účetnĺmia daňovýml odplsy
Rozdíly mezi účetnĺmiadaňovými zůstatkovrimi cenamlvyřazeného dl. Maletku

Stav k

3''l2,?oĺ4
-27

Ztz
-31

0

o
0

Neodečĺtatelnénáklady
_

tvorba/zrlčtovánĺ rezeĺv, netto

0

_

tvorba/zúčtováníopnvných poÍožek, netto

0

0

_

ostatnĺ (např. náklady na reprezentaci, manka

-91

227

odečet daňové ztráĘ

0

0

Dary

0

0

-27 922

-27 0Ĺ6

79%

L99ŕ

a škody)

zdanitelĺÝ přiieÍn
Sazba daně
Daň

Slew

na dani

0

0

o

0

Splatná daň

4.8.

Výnosy a nrĺklady zbéŤ'néčinnosÚi

Nóklady
(úd.rc v tl5. xčl

oMobído

Slulbv

3r.1ż.2015

Nálemné a íužbysowlseJícĺ
Vedenĺ účetnictvía administľace
Audlt IFRS
Daňové porádénstvĺ
Právní poĺadenství

období do
31.Íl.2014

30

30

454

s38

o

289

3Ż

45

141

35

1

7

Znalecké posudky

6r

194

ostetnĺ

30

Slulby notáře

49
1 187

Yyłtosy

Výnosy byly tvořeny především kurzovými zisky.

4.9.

Celkové náklady na odměny statutáľnímu auditorovĺ a celkové výdaje

vynaložené na výzkum a vývoj
Společnost nemá povinnost auditu.
Společnost nevynďožila výdaje na vývoj a výzkum.

Rustonka Development s. r. o.

Příloha účetnírÁvětky za ľok 2015

4.10. Souĺlníspory
K3I.l2.201'5 se společnost neúěastnilražáÄĺéhosoudního sporu' jehož ľozhodnutíby mělo
podstatrý dopad na společnost'

o

Rust'onka Development s. r. o.

Přĺloha účetnízavérĘ za rok20l5

5.

UDÁLosTI,I(TERń NAsTALY Po DATU

zÁvĚnrv
ÚčľľľÍ

Po dafu úöetní závěrky nedošlo kŽádným událostem, které by měly výaramný dopad na
t1četnízávěrku.

()

C)

fu.Jé v tE. (č

PŘEHLED o zMĚNÁcH vLAsTNíHo KAPlľÁlu

sPotEčNosrl l( 31.12. 2015

Żá&Iadníkapitál lbpitálovéíondy
stav k 31.1Ł2013
Rozděleni

v sledku hospoda ení

V sledek hospoda eĺi za běŽné obdobĺ
StaY k 31.12.2014
Rozdělenĺ

v sledku hospoda ení

V sledek hospoda ení za běžné obdobi
Stav k 3t-1i2ź015

f*"aáfiaaz

29

t90

Fondv ze zisltu

'

t{elozděleĺrÝrisk
minuĺ tŕt ht

265 536

Neuhrazenáztráta
minul ch

bt

V sledek

Rorhodíuto o

na
na

ráloháďl
běžnéholÍčetsrÍho vÝPlatu podilu
zlsku
obdobĺ
hospoda enÍ

uÁsTilt ÍAP1TÁL
cEuGM

{3 215

-:t42 003

-17 639

o

o

0

0

-17 639

17 639

0

o

o

0

0

0

o

-27 272

o

-27 212

29 8!)0

266 536

-27

zXL

z7

ztz

0

o

o

-277U

o

-27 7A4

t54

-Ż77u

-359 542

0

0

0

0

o

o

0

0

29 890

265 536

.27

-386

212

-90 428

-11t 212
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