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ESIN Finance s.r.o.
Dlhopisy ESIN Finance 5,00% / 2021 s pevným úrokovým výnosom 5,00% p.a.
zabezpečené ručite ským vyhlásením ESIN Solar B.V.
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote 20.000.000 EUR
splatné v roku 2021
ISIN: SK4120011776
Dlhopisy s pevným úrokovým výnosom v predpokladanej celkovej menovitej hodnote 20.000.000
EUR (slovom: dvadsa miliónov eur)Ľ splatné v roku 2021 ( alej len „Dlhopisy” alebo „Emisia“)
ktorých emitentom je spoločnos ESIN Finance s.r.o., so sídlom Tatranská 611/149Ľ 059 5Ň Ve ká
LomnicaĽ IČO: 50 204 645Ľ zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu PrešovĽ Oddiel: SroĽ
Vložka číslo: ňŇ6Ň7/P ( alej len „Emitent”), budú emitované v zaknihovanej podobe (registrované
v Centrálnom depozitári cenných papierov SRĽ a. s.Ľ so sídlom ul. Ň9. augusta 1/AĽ 814 80 BratislavaĽ
IČO: ň1 ňň8 976Ľ zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava IĽ Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 493/B ( alej len „CDCP“)) vo forme na doručite a v súlade so Zákonom o dlhopisoch (zoznam
použitých skratiek je uvedený v kap. 10 (Interpretácia) tohto Prospektu).
Emitent podá žiados o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom vo nom trhu spoločnosti
Burza cenných papierov v BratislaveĽ a. s.Ľ so sídlom Vysoká 17Ľ 811 06 BratislavaĽ IČO: 00 604 054,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava IĽ Oddiel: Sa, Vložka číslo: 117/B ( alej
len „Burza“ alebo „BCPB“)Ľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
a Burzovými pravidlami. V prípade ich prijatia k obchodovaniu na regulovaný vo ný trh Burzy budú
Dlhopisy kótovaným cenným papierom a cenným papierom prijatým k obchodovaniu na regulovanom
trhu.
Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 1.000 EUR (slovom: jedentisíc eur). Emisný kurz bol
stanovený na 100Ľ00% Menovitej hodnoty Dlhopisu. De vydania Dlhopisov (Dátum emisie) je 24.
júna Ň016. Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5Ľ00% p.a. Úrokový výnos
bude vyplácaný raz ročne spätneĽ vždy k Ň4. júnu príslušného roka. Prvá výplata úrokového výnosu z
Dlhopisov bude splatná Ň4. júna Ň017. Pokia nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov alebo k ich
odkúpeniu zo strany Emitenta a zániku v súlade s podmienkami DlhopisovĽ budú Dlhopisy splatené
jednorazovo d a Ň4. júna 2021. Menovitá hodnota Dlhopisu a úrokové výnosy z Dlhopisov budú
splatné výlučne v mene euro alebo prípadne v inej zákonnej mene Slovenskej republiky. Bližšie vi
čl. 7.4 (Popis a podmienky Dlhopisov) a kap. 8 (Zdanenie) tohto Prospektu.
Záväzky z Dlhopisov budú zabezpečené ručite ským vyhlásením ručite aĽ ktorým je spoločnos ESIN
Solar B.V.Ľ s obchodným sídlom AmsterdamĽ Holandské krá ovstvo a so sídlom Schiphol Boulevard
40ňĽ 1118BK SchipholĽ Holandské krá ovstvoĽ registrovaná v obchodnom registri pri Holandskej
obchodnej komore (Kamer van Koophandel)Ľ registračné číslo 65448ň40 ( alej len „Ručite “)
v prospech všetkých Majite ov Dlhopisov.
Platby z Dlhopisov budú vo všetkých prípadoch vykonávané v súlade s právnymi predpismi platnými
v čase vykonania príslušnej platby v Slovenskej republike. TamĽ kde to vyžadujú zákony Slovenskej
republiky platné v čase splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisu alebo výplaty úrokového výnosuĽ budú
z platieb Majite om Dlhopisov zrážané príslušné dane a poplatky.
Záujemcovia o kúpu Dlhopisov by mali zváži rizikové faktory spojené s investíciou do Dlhopisov.
Rizikové faktoryĽ ktoré Emitent považuje za významnéĽ sú uvedené v kap. 2 (Rizikové faktory)
Prospektu.
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Tento dokument pripravený Emitentom predstavuje prospekt cenného papiera týkajúci sa Emitenta
a ním vydávaných cenných papierovĽ ktoré budú predmetom verejnej ponuky a prijímania
na obchodovanie na regulovanom trhu, bol vypracovaný pod a § 1Ň1 Zákona o cenných papieroch
a Nariadenia Komisie (ES) č. 809/Ň004 z Ň9. apríla Ň004Ľ ktorým sa vykonáva smernica Ň00ň/71/ES
Európskeho parlamentu a RadyĽ pokia ide o informácie obsiahnuté v prospekteĽ ako aj ich formátĽ
uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy ( alej len „Nariadenie“) ( alej
len „Prospekt“), a bol schválený Národnou bankou SlovenskaĽ príslušným orgánom Slovenskej
republiky pre účely Smernice Ň00ň/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003
o prospekteĽ ktorý sa zverej uje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí
na obchodovanie na regulovanom vo nom trhu BCPBĽ a o zmene a doplnení smernice Ň001/ň4/ES
( alej len „Smernica o prospekte“). Prospekt podlieha následnému zverejneniu v zmysle §1Ň5
a §1Ň5a Zákona o cenných papieroch.
Dlhopisy budú vydávanéĽ ponúknuté a umiestnené prostredníctvom Hlavného manažéra na úpis
a kúpu (a) formou verejnej ponuky cenných papierov pod a právnych predpisov Slovenskej republiky
(predovšetkým pod a ustanovenia § 1Ň0 Zákona o cenných papieroch a Zákona o dlhopisoch)
retailovým investorom na území Slovenskej republikyĽ a (b) vybraným kvalifikovaným investorom
(a prípadne tiež alším investorom za podmienokĽ ktoré v danej krajine nezakladajú povinnos
ponúkajúceho vypracova a uverejni prospekt) v zahraničíĽ a to vždy v súlade s príslušnými
právnymi predpismi platnými v každej krajineĽ v ktorej budú Dlhopisy ponúkané. Očakáva saĽ že
investori budú oslovení Hlavným manažérom (najmä za použitia prostriedkov komunikácie na dia ku)
a vyzvaní na predloženie objednávky na úpis Dlhopisov. Distribúcia Prospektu a ponuka alebo predaj
Dlhopisov v rámci niektorých jurisdikcií môžu by obmedzené príslušnými právnymi predpismi.
OsobyĽ do ktorých dispozície sa tento Prospekt dostaneĽ sú zodpovedné za dodržiavanie obmedzeníĽ
ktoré sa v jednotlivých štátoch vz ahujú na ponukuĽ nákup alebo predaj Dlhopisov alebo na držanie
a rozširovanie akýchko vek materiálov týkajúcich sa Dlhopisov. Bližšie bod. 7.5.4 (Obmedzenia
týkajúce sa šírenia Prospektu a predaja Dlhopisov).
Tento Prospekt bol vyhotovený ku d u 16. júna 2016 a informácie v om uvedené sú aktuálne iba
k tomuto d u. Emitent bude v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi
a predpismi jednotlivých regulovaných trhov cenných papierovĽ na ktorých budú Dlhopisy prijaté
na obchodovanie (ak bude relevantné)Ľ uverej ova správy o výsledkoch svojho hospodárenia a svojej
finančnej situácii a plni svoju informačnú povinnos . Ak dôjde po schválení tohto Prospektu a pred
ukončením verejnej ponuky Dlhopisov či prijatím Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu k
podstatným zmenám údajov v om uvedenýchĽ bude Emitent tento Prospekt aktualizova Ľ a to formou
dodatkov k tomuto Prospektu. Každý takýto dodatok bude schválený NBS a uverejnený v súlade s
právnymi predpismi.
Prospekt, popis a podmienky Dlhopisov pod a čl. 7.4 (Popis a podmienky Dlhopisov) tohto Prospektu,
všetky výročné a polročné správy Emitenta uverejnené po dátume vyhotovenia tohto ProspektuĽ ako aj
všetky dokumenty uvedené v tomto Prospekte formou odkazu sú k dispozícii v elektronickej podobe
na webovom sídle Emitenta (www.esinfinance.sk), a alej tiež v sídle Emitenta na adrese Tatranská
611/149, 059 5Ň Ve ká Lomnica, v Pracovné dni v bežnej pracovnej dobre od 9:00 do 16:00 hod.
Informácie uvedené v tomto Prospekte sú aktuálne iba ku d u vyhotovenia tohto Prospektu.
Poskytnutie tohto Prospektu po dni jeho vyhotovenia neznamenáĽ že informácie v om uvedené
zostávajú aktuálne v tento neskorší de a investori musia pre účely rozhodnutia investova
do Dlhopisov zváži všetky alšie informácieĽ ktoré Emitent uverejnil po vyhotovení tohto Prospektu
(vrátane prípadného dodatku k ProspektuĽ ak vznikne povinnos pripravi a zverejni ho) a iné verejne
dostupné informácie. Emitent vo vz ahu k Dlhopisom neschválil akéko vek iné vyhlásenie alebo
informácieĽ než aké sú obsiahnuté v tomto Prospekte.

Hlavný manažér
J & T BANKA, a.s.
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SÚHRN PROSPEKTU

Nižšie uvedený súhrn spĺňa požiadavky Smernice o prospekte a Nariadenia, vrátane požiadaviek
na obsah uvedených v Prílohe XXII Nariadenia. Tieto požiadavky sa vzťahujú na Dlhopisy
s nominálnou hodnotou nižšou ako 100.000 EUR (slovom: stotisíc eur) (alebo jej ekvivalent v inej
mene) a nižšie uvedený súhrn je určený potenciálnym investorom do týchto Dlhopisov. Súhrn
pozostáva z povinne zverejňovaných informácií, tzv. „prvkov“. Tieto prvky sú číslované v oddieloch
A – E (t.j. A1 – E7). Tento súhrn obsahuje všetky prvky, ktoré musia byť obsiahnuté v súhrne pre tento
typ cenných papierov a Emitenta. Nakoľko niektoré prvky sa podľa Nariadenia pre tento typ cenných
papierov a Emitenta nevyžadujú, postupnosť číslovania uvedených prvkov nemusí byť kontinuálna
(t.j. v číselnom poradí jednotlivých prvkov môžu byť medzery). Aj ke určitý prvok musí byť podľa
Nariadenia pre tento typ cenných papierov a Emitenta do súhrnu zahrnutý, je možné, že ohľadom
takého prvku neexistujú žiadne relevantné informácie. V takomto prípade je v súhrne uvedený stručný
popis príslušného prvku s poznámkou „Nepoužije sa.“.
ODDIEL A – ÚVOD A UPOZORNENIA
Požiadavka na zverejnenie

Prvok
A.1

Upozornenia.

Tento súhrn predstavuje a mal by by chápaný ako úvod Prospektu.
V tomto súhrne sú uvedené základné informácie o Emitentovi a
DlhopisochĽ ktoré sú obsiahnuté na iných miestach Prospektu.
Akéko vek rozhodnutie investova do Dlhopisov by malo by založené
na tomĽ že investor zváži tento Prospekt ako celokĽ tzn. potenciálni
investori by si pred rozhodnutím o investícii mali pozorne prečíta celý
ProspektĽ vrátane finančných údajov a príslušných poznámok.
Predovšetkým by mali starostlivo zváži rizikové faktory uvedené
v Prospekte.
Ak bude na súde vznesený nárok na základe informácií obsiahnutých
v Prospekte, žalujúcemu investorovi sa môže pod a vnútroštátnych
právnych predpisov členských štátov uloži povinnos znáša náklady
spojené s prekladom Prospektu pred začatím súdneho konaniaĽ ak
nebude v súlade s právnymi predpismi stanovené inak.
Občianskoprávnu zodpovednos majú len tie osoby, ktoré vyhotovili
a/alebo predložili súhrn Prospektu vrátane jeho prekladuĽ a sú
zodpovedné za správnos údajov v súhrne Prospektu iba v prípadeĽ že
je súhrn zavádzajúci alebo nepresný alebo vykazuje nesúlad pri
spoločnom výklade s ostatnými čas ami Prospektu alebo že súhrn
Prospektu pri spoločnom výklade s ostatnými čas ami Prospektu
neobsahuje k účové informácieĽ ktoré majú investorom pomôc pri
rozhodovaní sa investova do Dlhopisov.
Zodpovednou osobou je Emitent, v mene ktorého koná konate Ing.
Tomáš Kukučka.

A.2

Súhlas s použitím
prospektu na
následný ďalší
predaj cenných
papierov [...]

Emitent súhlasí s použitím tohto Prospektu na následný alší predaj
Dlhopisov alebo konečné umiestnenie Dlhopisov prostredníctvom
finančného sprostredkovate aĽ ktorým bude výhradne J & T BANKA,
a.s. ( alej len „Hlavný manažér“).
Následný alší predaj cenných papierov alebo konečné umiestnenie
cenných papierov prostredníctvom finančného sprostredkovate a sa
môže uskutočni odo d a vydania Dlhopisov do uplynutia dvanástich
(12) mesiacov odo d aĽ kedy nadobudlo právoplatnos rozhodnutie
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NBS o schválení Prospektu.
Súhlas s použitím Prospektu sa ude uje na obdobie od vydania
Dlhopisov do uplynutia dvanástich (12) mesiacov odo d a
právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení Prospektu.
So súhlasom Emitenta nie sú spojené žiadne alšie podmienkyĽ ktoré
sú relevantné pre používanie Prospektu.
OZNAM INVESTOROM:
Informácie o podmienkach ponuky finančného sprostredkovate a
musí Hlavný manažér v postavení finančného sprostredkovate a
poskytnú každému konkrétnemu investorovi v čase uskutočnenia
ponuky.

ODDIEL B – EMITENT a RUČITE
Požiadavka na zverejnenie

Prvok
B.1

B.2

Obchodný názov
Emitenta.

ESIN Finance s.r.o.

Domicil a právna
forma Emitenta,
právne predpisyĽ
pod a ktorých
Emitent vykonáva
činnos Ľ a krajina
založenia.

Sídlo Emitenta je Tatranská 611/149Ľ 059 5Ň Ve ká Lomnica.

IČO: 50 204 645

Právna forma Emitenta je spoločnos s ručením obmedzeným.
Emitent bol založený a existuje pod a právneho poriadku Slovenskej
republiky. Svoju činnos Emitent vykonáva v súlade s právnymi
predpismi Slovenskej republikyĽ najmä pod a nasledujúcich právnych
predpisov (vždy v platnom znení):




zákon č. 51ň/1991 Zb. Obchodný zákonník;
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; a
zákon č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon.

Domicil a krajina založenia Emitenta je Slovenská republika.
B.4b

B.5

Opis všetkých
známych trendov
ovplyv ujúcich
Emitenta [...]

Nepoužije sa.

Opis skupiny
a postavenie
Emitenta v
skupine.

Emitent má jediného spoločníkaĽ a to spoločnos ESIN Solar B.V.
(Ručite )Ľ ktorá vlastní 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Emitenta.

Emitentovi nie sú známe žiadne trendyĽ neistotyĽ nárokyĽ záväzky
alebo udalostiĽ o ktorých je reálne pravdepodobnéĽ že budú ma
podstatný vplyv na perspektívu Emitenta minimálne počas bežného
finančného roka.

Ručite a zase priamo ovláda a kontroluje spoločnos ESIN groupĽ a.s.Ľ
ktorá priamo vlastní 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach Ručite a.
Ručite zase vlastní majetkové účasti v nieko kých spoločnostiachĽ ako
je uvedené nižšie:
a) Ručite je 100% akcionárom spoločnosti BCQ SystémĽ a.s.;
b) Ručite je 100% akcionárom spoločnosti FOTOVOLTAIKA
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Star aĽ a.s.;
c) Ručite je 100% akcionárom spoločnosti FOTOSOLAR Torna aĽ
a.s.;
d) Ručite je 100% akcionárom spoločnosti SUPERFICIESĽ a.s.;
e) Ručite je 100% akcionárom spoločnosti SOLGYĽ a.s.;
f) Ručite je 100% akcionárom spoločnosti SOLAR INĽ a.s.;
g) Ručite je 66Ľ67% spoločníkom ASTOM s.r.o.
(EmitentĽ Ručite a spoločnosti uvedené v organizačnej štruktúre nižšie
alej spoločne ako „Skupina ESIN“ alebo „Skupina“).
Aktivity Skupiny ESIN sú popísané v prvku B.19/B.15.
Organizačná štruktúra Skupiny ESIN zobrazujúca EmitentaĽ Ručite aĽ
spoločnos ESIN groupĽ a.s. a významné spoločnosti je nasledovná:

ESIN group, a.s.
100%

ESIN Solar B.V.
100%
(Ručite )

SOLAR IN,
a.s.
100%

SUPERFICIES,
a.s.
100%

SOLGY, a.s
100%

BCQ SystémĽ
a.s.
100%

FOTOSOLAR
Torna aĽ a.s.
100%

FOTOVOLTAIKA
Star aĽ a.s.
100%

ASTOM, s.r.o.
66,67%

ESIN Finance, s.r.o.
(Emitent)
100%

*Percentá vyjadrujú podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.

B.9

Ak sa urobí
prognóza alebo
odhad zisku,
uveďte jeho
číselný údaj.

Emitent nezverejnil žiadnu prognózu ani odhad zisku.

B.10

Opis povahy
všetkých výhrad
v audítorskej
správe
o historických
finančných
informáciách.

Nepoužije sa. Vzh adom k tomuĽ že Emitent vznikol zápisom
do Obchodného registra Okresného súdu Prešov d a 15. marca 2016,
t.j. menej než tri mesiace pred vyhotovením tohto ProspektuĽ
a od svojho vzniku nevykonával žiadnu činnos Ľ neboli vyhotovené
žiadne audítorské správy vo vz ahu k historickým finančným
informáciám.

B.12

Historické finančné a prevádzkové údaje
Vybrané k účové historické finančné informácie o Emitentovi za každý finančný rok
obdobiaĽ za ktoré sú uvedené historické finančné informácie a za každé nasledujúce
finančné medziobdobieĽ doplnené porovnávacími údajmi za rovnaké obdobie
predchádzajúceho finančného roka okrem prípadovĽ ak požiadavka na porovnávacie
súvahové údaje nie je splnená uvedením koncoročných súvahových údajov.
Vzh adom k tomuĽ že Emitent vznikol zápisom do Obchodného registra Okresného súdu
Prešov d a 15. marca Ň016 a od svojho vzniku nevykonával žiadnu činnos Ľ neboli zostavené
žiadne historické finančné informácie a uvádzajú sa len vybrané údaje z auditovanej
Priebežnej účtovnej závierky Emitenta ku d u 31. marca 2016, a to nasledovné:
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VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII
k 31. marcu 2016
(v eurách)
31. marec 2016
AKTÍVA
Peniaze a pe ažné ekvivalenty
Obežný majetok celkom

5 000
5 000

AKTÍVA CELKOM

5 000

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Základné imanie
Vlastné imanie celkom

5 000
5 000

Záväzky celkom

0

ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE CELKOM

5 000

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU
za obdobie od 15. marca 2016 do 31. marca 2016
(v eurách)
od 15. marca 2016 do
31. marca 2016

Prevádzkové výsledok

0

Finančný výsledok

0

Zisk pred zdanením

0

Da z príjmov

0

ZISK PO ZDANENÍ

0

OSTATNÉ SÚČASTI KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU

0

CELKOVÝ KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA OBDOBIE

0

VyhlásenieĽ že nedošlo k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok Emitenta
od dátumu jeho posledných uverejnených auditovaných finančných výkazov alebo opis
všetkých podstatných nepriaznivých zmien.
Emitent vyhlasujeĽ že od dátumu auditovanej Priebežnej účtovnej závierky Emitenta nedošlo
k žiadnej podstatnej negatívnej zmene vyhliadok Emitenta alebo inej významnej zmene vo
finančnej situácii alebo vyhliadkach Emitenta.
B.13

Opis všetkých
nedávnych
udalostí
špecifických pre
Emitenta.

Od dátumu vzniku Emitenta do dátumu tohto Prospektu nedošlo k
žiadnej udalosti špecifickej pre EmitentaĽ ktorá by mala alebo mohla
ma podstatný význam pri hodnotení platobnej schopnosti Emitenta.
Emitent je novozaložená spoločnos Ľ ktorá sa počas svojej existencie
nikdy neocitla v platobnej neschopnostiĽ nevyvíjala žiadnu činnos
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a neprevzala žiadne záväzky.
B.14

Závislos
Emitenta od iných
subjektov
v Skupine
Emitenta.
(Pozri aj
informáciu
uvedenú v prvku
B.5 a B.16).

Emitent je závislý na Ručite oviĽ čo vyplýva z vlastníctva 100 %
podielu na základnom imaní a hlasovacích právach v Emitentovi.
Emitent je tiež závislý na spoločnosti ESIN groupĽ a.s.Ľ ktorá vlastní
100% podiel v Ručite oviĽ a tak nepriamo ovláda Emitenta.
Emitent bol zriadený za účelom vydávania dlhopisov a poskytovania
pôžičiek a úverov spriazneným spoločnostiam v Skupine ESIN. V
prípadeĽ že Emitent poskytne niektorému zo subjektov Skupiny ESIN
či Ručite ovi pôžičku či úverĽ bude schopnos Emitenta splni svoje
záväzky z Dlhopisov významne ovplyvnená schopnos ou daného člena
Skupiny ESIN plni záväzky voči EmitentoviĽ čo môže vytvori formu
závislosti zdrojov príjmuĽ resp. finančných prostriedkov Emitenta na
danom členovi Skupiny ESIN a jeho hospodárskych výsledkoch.
Ku D u vyhotovenia tohto Prospektu Emitent neposkytol žiadne
pôžičky ani nevydal žiadne investičné nástrojeĽ ktoré by zakladali
úverovú angažovanos Emitenta voči tretej osobe.
Informácie o Skupine ESIN sú uvedené v prvku B.5 tohto súhrnuĽ
informácie o závislosti Emitenta na ostatných subjektoch v rámci
Skupiny ESIN sú uvedené v prvku B.16 tohto súhrnu.

B.15

Opis hlavných
činností Emitenta.

Hlavnou činnos ou Emitenta je (i) vydávanie dlhopisov a poskytovanie
úverov a pôžičiek spoločnosti ESIN Solar B.V. a (ii) poskytovanie
finančných prostriedkovĽ mimo inýchĽ ostatným spoločnostiam
v Skupine ESIN. Emitent neplánuje vykonáva žiadne
alšie
významné činnosti mimo činnosti uvedené v zakladate skej listine
Emitenta.

B.16

UveďteĽ či je
Emitent priamo
alebo nepriamo
vlastnený alebo
ovládaný a kým, a
opíšte povahu
tohto ovládania.

Ovládajúcou osobou a priamym vlastníkom 100% obchodného podielu
a hlasovacích práv v Emitentovi je spoločnos ESIN Solar B.V.
(Ručite ).

B.17

Úverové ratingy
udelené
Emitentovi [...].

Spoločnos ESIN group, a.s. vlastní 100% obchodný podiel
v Ručite ovi, a teda Emitent je nepriamo vlastnený a ovládaný
akcionármi spoločnosti ESIN groupĽ a.s.Ľ ktorými sú: (i) Ing. Tomáš
KukučkaĽ narodený: Ň4.05.198ňĽ bytom Šebeš anováĽ Ň5ňĽ 017 04
Považská BystricaĽ Slovenská republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií
spoločnosti ESIN groupĽ a.s.; (ii) JUDr. Boris KubovičĽ narodený:
05.01.198ŇĽ bytom Orlové Ň9ŇĽ 017 01 Považská BystricaĽ Slovenská
republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií spoločnosti ESIN groupĽ a.s.; (iii)
Ing. Jozef JágrikĽ narodený: 09.01.1984Ľ Šebeš anová 48, 017 04
Považská BystricaĽ Slovenská republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií
spoločnosti ESIN groupĽ a.s.; (iv) pán Róbert KukučkaĽ narodený:
0ň.10.1957Ľ bytom Šebeš anová Ň5ňĽ 017 04 Považská BystricaĽ
Slovenská republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií spoločnosti ESIN group,
a.s.; a (v) Ing. Vlastimil MajerčákĽ narodený: 09.04.1984Ľ bytom Vlčia
Dolina 958Ľ Dobšiná 049 Ň5Ľ Slovenská republikaĽ ktorý vlastní Ň0%
akcií spoločnosti ESIN groupĽ a.s.
Ani Emitentovi ani Dlhopisom nebolo udelené hodnotenie finančnej
spôsobilosti (rating) žiadnou ratingovou agentúrouĽ ani sa neočakávaĽ
že pre účely tejto Emisie bude rating udelený.
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Ručite ské vyhlásenie.
Ručite sa bezpodmienečne a neodvolate ne zaväzuje pod a
ustanovenia §ň0ň zákona č. 51ň/1991 Zb.Ľ Obchodný zákonníkĽ v
znení neskorších predpisovĽ každému Majite ovi DlhopisovĽ že ak
Emitent z akéhoko vek dôvodu nesplní akýko vek záväzok z
Dlhopisov v de jeho splatnosti a takéto neplnenie pretrváva dlhšie ako
desa (10) Pracovných dníĽ Ručite na písomnú výzvu Majite a
Dlhopisov zaplatí takú čiastku okamžiteĽ nepodmienene a bezodkladne
namiesto Emitenta.

B.19

Informácie o Ručite ovi

B.19/
B.1

Obchodný názov
Ručite a.

ESIN Solar B.V.

B.19/
B.2

Domicil a právna
forma Ručite aĽ
právne predpisyĽ
pod a ktorých
Ručite vykonáva
činnos Ľ a krajina
založenia.

Obchodné sídlo Ručite a je AmsterdamĽ Holandské krá ovstvo.

Registračné číslo: 65448ň40

Sídlo Ručite a je Schiphol Boulevard 403, 1118BK Schiphol,
Holandské krá ovstvo.
Právna forma Ručite a je B.V. (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheidĽ spoločnos s ručením obmedzeným).
Ručite bol založený a existuje pod a právneho poriadku Holandského
krá ovstva.
Svoju činnos Ručite vykonáva v súlade s právnym poriadkom
Holandského krá ovstvaĽ najmä pod a nasledujúcich právnych
predpisov:


Holandský občiansky zákonník.

Domicil a krajina založenia Ručite a je Holandské krá ovstvo.
B.19/
B.4b

Opis všetkých
známych trendov
ovplyv ujúcich
Ručite a [...]

V segmente obnovite ných zdrojov energie nedošlo v poslednom
období k výrazným zmenám. Osobitný poplatok za rezerváciu výkonu
výrobcu elektriny a možnos by pripojený do distribučnej siete tzv. G
– komponent (zavedený na území Slovenskej republiky od 1. januára
Ň014) je na tomto trhu stabilizovaný a je platený každým výrobcom
elektrickej energie.
Trh s obnovite nými zdrojmi energie je uzavretýĽ na Slovensku platí už
viac ako rok zákaz pripájania tzv. malých zdrojov do distribučnej sieteĽ
t.j. zdrojov o inštalovanom výkone viac ako 10kW.
Mimo vyššie uvedenéĽ nie sú Ručite ovi známe žiadne iné trendyĽ
neistotyĽ nárokyĽ záväzky alebo udalostiĽ o ktorých je reálne
pravdepodobnéĽ že budú ma podstatný vplyv na perspektívu Emitenta
minimálne počas bežného finančného roka.

B.19/
B.5

B.19/

Opis skupiny
a postavenie
Ručite a v
skupine.

Ručite má jediného spoločníkaĽ a to spoločnos ESIN groupĽ a.s.Ľ
ktorá vlastní 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
Ručite a.

Ak sa urobí

Ručite nezverejnil žiadnu prognózu ani odhad zisku.

Organizačná štruktúra Skupiny ESIN je uvedená v prvku B.5 vyššie.
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B.9

prognóza alebo
odhad zisku,
uveďte jeho
číselný údaj.

B.19/
B.10

Opis povahy
všetkých výhrad
v audítorskej
správe
o historických
finančných
informáciách.

B.19/
B.12

Historické finančné a prevádzkové údaje

Nepoužije sa. Vzh adom k tomuĽ že Ručite vznikol zápisom
do obchodného registra pri Holandskej obchodnej komore (Kamer van
Koophandel) d a Ň9. februára Ň016 a od svojho vzniku nevykonával
žiadnu činnos Ľ neboli vyhotovené žiadne audítorské správy vo vz ahu
k historickým finančným informáciám.

Vybrané k účové historické finančné informácie o Ručite ovi za každý finančný rok
obdobiaĽ za ktoré sú uvedené historické finančné informácie a za každé nasledujúce
finančné medziobdobieĽ doplnené porovnávacími údajmi za rovnaké obdobie
predchádzajúceho finančného roka okrem prípadovĽ ak požiadavka na porovnávacie
súvahové údaje nie je splnená uvedením koncoročných súvahových údajov.
Vzh adom k tomuĽ že Ručite vznikol zápisom do obchodného registra pri Holandskej
obchodnej komore (Kamer van Koophandel) d a Ň9. februára Ň016 a od svojho vzniku
nevykonával žiadnu činnos Ľ neboli zostavené žiadne historické finančné informácie
a uvádzajú sa len vybrané údaje z auditovanej Priebežnej účtovnej závierky Ručite a ku d u
31. marca 2016, a to nasledovné:
VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII
k 31. marcu 2016
(v eurách)
31. marec 2016
AKTÍVA
NEOBEŽNÝ MAJETOK
Investície v dcérskych spoločnostiach
Poskytnuté úvery
Neobežný majetok celkom
OBEŽNÝ MAJETOK
Poh adávky
Poskytnuté úvery
Peniaze a pe ažné ekvivalenty
Obežný majetok celkom
AKTÍVA CELKOM

183 336
27 228 136
27 411 472
5 736 670
322 870
10 000
6 069 540
33 481 012

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
Nerozdelený zisk
Vlastné imanie celkom
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
Da z príjmov
Záväzky
Krátkodobé záväzky celkom
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE CELKOM
VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU

10 000
248 426
258 426

69 475
33 153 111
33 222 586
33 481 012
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za obdobie od Ň6. februára Ň016 do ň1. marca Ň016
(v eurách)

Náklady na služby
Prevádzkové náklady

od 26.februára 2016 do
31. marca 2016

4 969
4 969

Úrokové výnosy
Finančné výnosy

322 870
322 870

Zisk pred zdanením

317 901

Da z príjmov

69 475

ZISK PO ZDANENÍ

248 426

OSTATNÉ SÚĆASTI KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU

CELKOVÝ KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA OBDOBIE

-

248 426

VyhlásenieĽ že nedošlo k žiadnej podstatnej nepriaznivej zmene vyhliadok Ručite a
od dátumu jeho posledných uverejnených auditovaných finančných výkazov alebo opis
všetkých podstatných nepriaznivých zmien.
Emitent vyhlasujeĽ že od dátumu auditovanej Priebežnej účtovnej závierky Ručite a nedošlo
k žiadnej podstatnej negatívnej zmene vyhliadok Ručite a alebo inej významnej zmene vo
finančnej situácii alebo vyhliadkach Ručite a.
Od dátumu vzniku Ručite a do dátumu tohto Prospektu nedošlo k
žiadnej udalosti špecifickej pre Ručite aĽ ktorá by mala alebo mohla
ma podstatný význam pri hodnotení platobnej schopnosti Ručite a.
Ručite je novozaložená spoločnos Ľ ktorá sa počas svojej existencie
nikdy neocitla v platobnej neschopnostiĽ nevyvíjala žiadnu činnos
a neprevzala žiadne záväzky.

B.19/
B.13

Opis všetkých
nedávnych
udalostí
špecifických pre
Ručite a.

B19./
B.14

Závislos Ručite a Ručite predovšetkým držíĽ spravuje a prípadne financuje účasti na
iných spoločnostiach zo Skupiny ESIN. Z tohto dôvodu je do
od iných
významnej miery závislý aj na príjmov z dividend a prípadne z úrokov
subjektov v
z prípadných úverov a pôžičiek poskytnutých dcérskym spoločnostiam
skupine.
Ručite aĽ pričom tieto závisia od úspešnosti podnikania jeho dcérskych
(Pozri aj
spoločností. Ak by dcérske spoločnosti nedosahovali očakávané
informáciu
výsledky a neboli schopné plni svoje prípadné záväzky voči
uvedenú v prvku
Ručite oviĽ malo by to vplyv na príjmy Ručite a a na jeho schopnos
B.5 a B.16)
plni svoje záväzky z RučeniaĽ čo vytvára závislos zdrojov príjmov
Ručite a na danom členovi Skupiny ESIN a jeho hospodárskych
výsledkoch.
Informácie o Skupine ESIN sú uvedené v prvku B.5 tohto súhrnuĽ
informácie o ovládaní Ručite a je možné nájs v prvku B.19/B.6 tohto
súhrnu.

B.19/

Opis hlavných

Ručite je holdingová spoločnos Ľ ktorá predovšetkým spravuje svoje
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majetkové účasti v Skupine ESIN.
Hlavnou činnos ou Ručite a je (i) zakladanieĽ účas Ľ financovanie
a akáko vek iná držba podielov a akcií v iných obchodných
spoločnostiach a podnikochĽ a (ii) poskytovanie finančných
prostriedkovĽ mimo inýchĽ ostatným spoločnostiam v Skupine ESIN.
Ručite neplánuje vykonáva žiadne alšie významné činnosti mimo
činnosti uvedené v stanovách Ručite a.
Ručite a spoločnosti zo Skupiny ESIN sa zaoberajú výrobou
a predajom elektrickej energie vyrobenej z obnovite ných zdrojov na
území Slovenska.

B.19/
B.16

B.19/
B.17

UveďteĽ či je
Ručite priamo
alebo nepriamo
vlastnený alebo
ovládaný a kým a
opíšte povahu
tohto ovládania.

Úverové ratingy
udelené
Ručite ovi [...].

Ovládajúcou osobou a priamym vlastníkom 100% podielu a
hlasovacích práv v Ručite ovi je spoločnos ESIN groupĽ a.s.
Spoločnos ESIN groupĽ a.s. vlastní 100% obchodný podiel
v Ručite ovi, a teda Ručite je nepriamo vlastnený a ovládaný
akcionármi spoločnosti ESIN groupĽ a.s.Ľ ktorými sú: (i) Ing. Tomáš
KukučkaĽ narodený: Ň4.05.198ňĽ bytom Šebeš anováĽ Ň5ňĽ 017 04
Považská BystricaĽ Slovenská republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií
spoločnosti ESIN groupĽ a.s.; (ii) JUDr. Boris KubovičĽ narodený:
05.01.198ŇĽ bytom Orlové Ň9ŇĽ 017 01 Považská BystricaĽ Slovenská
republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií spoločnosti ESIN groupĽ a.s.; (iii)
Ing. Jozef JágrikĽ narodený: 09.01.1984Ľ Šebeš anová 48Ľ 017 04
Považská BystricaĽ Slovenská republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií
spoločnosti ESIN groupĽ a.s.; (iv) pán Róbert KukučkaĽ narodený:
0ň.10.1957Ľ bytom Šebeš anová Ň5ňĽ 017 04 Považská BystricaĽ
Slovenská republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií spoločnosti ESIN groupĽ
a.s.; a (v) Ing. Vlastimil MajerčákĽ narodený: 09.04.1984Ľ bytom Vlčia
Dolina 958Ľ Dobšiná 049 Ň5Ľ Slovenská republikaĽ ktorý vlastní Ň0%
akcií spoločnosti ESIN group, a.s.
Ručite ovi nebolo udelené hodnotenie finančnej spôsobilosti (rating)
žiadnou ratingovou agentúrouĽ ani sa neočakávaĽ že pre účely tejto
Emisie bude rating udelený.

ODDIEL C – CENNÉ PAPIERE
Požiadavka na zverejnenie

Prvok
C.1

C.2

Opis druhu a
triedy cenných
papierov,
ponúkaných alebo
prijímaných na
obchodovanie,
vrátane
identifikačného
čísla cenného
papiera.
Mena Emisie

Druh a trieda cenných papierov: Dlhopis
Forma a podoba cenných papierov: Dlhopisy v zaknihovanej podobe,
vo forme na doručite a.
Identifikačné číslo Dlhopisov ISIN: -SK4120011776
Názov cenného papiera: Dlhopis ESIN Finance 5,00% /2021.
Menovitá hodnota jedného Dlhopisu je 1.000 EUR ( slovom: jedentisíc
eur).
Dlhopisy budú vydané v mene euro.
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cenných papierov.
C.5

Opis všetkých
obmedzení vo nej
prevodite nosti
cenných papierov.

Prevodite nos Dlhopisov nebude obmedzená.

C.8

Opis práv
spojených
s cennými
papiermiĽ vrátane
hodnotiaceho
zariadenia
a obmedzení
týchto práv.

Práva spojené s Dlhopismi a postup pri ich vykonávaní upravujú
právne predpisy Slovenskej republikyĽ najmä Zákon o dlhopisochĽ
Zákon o cenných papierochĽ Obchodný zákonník a Zákon o konkurze.
Práva a povinnosti Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov, upravujú aj
Podmienky Dlhopisov.
Majite Dlhopisu má predovšetkým právo na splatenie Menovitej
hodnoty Dlhopisov a vyplatenie príslušného úrokového výnosu,
v každom prípade v súlade s Prospektom.
S Dlhopismi je tiež spojené právo zúčast ova sa a hlasova
na Schôdzi majite ov Dlhopisov v prípadochĽ ke je taká schôdza
zvolaná v súlade so Zákonom o DlhopisochĽ resp. Podmienkami
Dlhopisov.
S Dlhopismi je alej spojené právo žiada predčasné splatenie
Dlhopisov, v každom prípade v súlade s Podmienkami Dlhopisov.
Práva spojené s Dlhopismi nebudú obmedzenéĽ s výnimkou
všeobecných obmedzení vyplývajúcich z právnych predpisovĽ ktoré sa
týkajú práv verite ov všeobecne (predovšetkým pod a Zákona o
konkurze) a s výnimkou právĽ ktoré sú podmienené súhlasom Schôdze
majite ov Dlhopisov v súlade s Podmienkami Dlhopisov a Zákonom o
dlhopisoch.
Záväzky z Dlhopisov budú zaklada priameĽ všeobecnéĽ s výnimkou
Ručite ského
vyhlásenia
nezabezpečenéĽ
nepodmienené
a
nepodriadené záväzky EmitentaĽ ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari
passu) a budú vždy postavené čo do poradia svojho uspokojovania
rovnocenne (pari passu) medzi sebou navzájomĽ a aspo rovnocenne
(pari passu) voči všetkým alším súčasným i budúcim priamym,
všeobecnýmĽ nezabezpečeným, resp. obdobne zabezpečeným
a nepodriadeným záväzkom EmitentaĽ s výnimkou tých záväzkov
Emitenta, o ktorých stanovia inak kogentné ustanovenia právnych
predpisov.
Práva z Dlhopisov sa premlčujú uplynutím desiatich (10) rokov odo
d a ich splatnosti.
Dlhopisy budú vo ne prevodite né bez obmedzeniaĽ nie je s nimi
spojené žiadne predkupné alebo výmenné právo. Pokia to nebude
odporova platným právnym predpisomĽ môžu by v súlade
s Podmienkami Dlhopisov prevody všetkých Dlhopisov pozastavené
počínajúc d om bezprostredne nasledujúcim po príslušnom
Rozhodnom dni až do príslušného D a výplaty. Bez oh adu na vyššie
uvedenéĽ pod a Zákona o konkurzeĽ ako podriadená poh adávka sa
uspokojí akáko vek poh adávka z Dlhopisov voči EmitentoviĽ ktorej
verite om je alebo kedyko vek počas jej existencie bola osobaĽ ktorá je
alebo kedyko vek od vzniku poh adávky bola spriaznenou osobou
Emitenta v zmysle § 9 Zákona o konkurze ( alej len „spriaznená
poh adávka“). Uvedené sa nepoužije na uspokojenie poh adávky
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verite aĽ ktorý nie je spriaznený s úpadcom a v čase nadobudnutia
spriaznenej poh adávky nevedel a ani pri vynaložení odbornej
starostlivosti nemohol vedie Ľ že nadobúda spriaznenú poh adávku.
Predpokladá saĽ že verite poh adávky z Dlhopisu nadobudnutej na
základe obchodu na regulovanom trhu, mnohostrannom obchodnom
systéme alebo obdobnom zahraničnom organizovanom trhuĽ
o spriaznenosti poh adávky nevedel.
Žiadna iná osoba okrem Ručite a neposkytuje oh adom Dlhopisov
žiadne ručenie ani iné zabezpečenie v prospech Majite ov Dlhopisov.
C.9

Údaje
o nominálnej
úrokovej sadzbeĽ
dátumeĽ od
ktorého sa úrok
stáva splatnýmĽ
dátumoch
splatnosti úrokuĽ
výnosoch a názve
zástupcu držite ov
dlhových cenných
papierov.

Nominálna úroková sadzba a úrokový výnos
Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5Ľ00% p. a.
Úrokové výnosy z Dlhopisov budú narasta od Dátumu emisie
v ročnom výnosovom období a budú vyplácané raz ročne spätneĽ vždy
k Ň4. júnu každého roku.
Prvá výplata úrokových výnosov bude vykonaná d a Ň4. júna 2017.
Konvencia pre výpočet úroku
Na účely výpočtu úrokového výnosu prislúchajúceho k Dlhopisom
za obdobie kratšie ako jeden (1) rok sa použije úroková konvencia
pre výpočet úrokov „Standard BC ň0E/ň60“, pod a ktorej jeden rok
obsahuje tristo šes desiat (ň60) dní rozdelených do dvanástich (1Ň)
mesiacov po tridsa (ň0) kalendárnych dníĽ pričom v prípade
neúplného mesiaca sa bude vychádza z počtu skutočne uplynulých
dní.
Deň vydania Dlhopisov
De vydania Dlhopisov (dátum emisie) je stanovený na Ň4. júna 2016.
Deň splatnosti
Menovitá hodnota Dlhopisov bude jednorazovo splatná d a Ň4. júna
2021Ľ ak nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov alebo k ich
odkúpeniu Emitentom a zániku v súlade s Podmienkami Dlhopisov.
Zástupca Majiteľov Dlhopisov
Nebol ustanovený žiadny zástupca Majite ov Dlhopisov. Schôdza
majite ov Dlhopisov môže uznesením zvoli fyzickú alebo právnickú
osobu za spoločného zástupcu a poveri ju v súlade s právnymi
predpismi spoločným uplatnením práv na súde alebo na inom orgáne
alebo kontrolou plnenia.

C.10

Derivátová zložka
výnosu.

Nepoužije saĽ pretože Dlhopis nemá žiadnu derivátovú zložku.

C.11

Prijatie na
obchodovanie.

Emitent požiada najneskôr po upísaní celkovej menovitej hodnoty
Dlhopisov alebo po uplynutí lehoty na upisovanie Dlhopisov
(v prípadeĽ ak celková menovitá hodnota Dlhopisov nebude upísaná do
konca lehoty stanovenej na upisovanie) BCPB o prijatie Dlhopisov na
obchodovanie na regulovanom vo nom trhu BCPB. Obchodovanie
s Dlhopismi bude začaté po ich prijatí na obchodovanie na
regulovanom vo nom trhu BCPB. Okrem žiadosti o prijatie Dlhopisov
na obchodovanie na regulovanom vo nom trhu BCPBĽ Emitent
nepožiadal ani nemieni požiada o prijatie Dlhopisov na obchodovanie
na žiadnom domácom či zahraničnom regulovanom trhu alebo burze.
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ODDIEL D – RIZIKÁ
Požiadavka na zverejnenie

Prvok
D.2

K účové
informácie o
najvýznamnejších
rizikáchĽ ktoré sú
špecifické pre
Emitenta.

K účové rizikové faktory vz ahujúce sa k Emitentovi:
 Emitent je účelovo založená spoločnos bez významnejšej
vlastnej podnikate skej činnosti a je závislý na Ručite ovi
a nepriamo na ostatných spoločnostiach zo Skupiny ESIN.
Vzh adom na toĽ že Emitent prostriedky z emisie Dlhopisov
poskytne ako vnútroskupinové financovanie Ručite oviĽ
schopnos Emitenta spláca záväzky je závislá od schopnosti
Ručite a zabezpeči dostatok zdrojov na splácanie záväzkov
Emitenta z Dlhopisov.
 Žiadnemu odvetviu sa nevyhýbajú prírodné katastrofyĽ ktoré
môžu ma zničujúci dopad na chod spoločností. Jedná sa
napríklad o extrémne meteorologickéĽ geologické či iné javyĽ
ktoré môžu preruši
prevádzku jednotlivých spoločností
v Skupine ESIN podnikajúcich nielen v sektore výroby elektrickej
energie z obnovite ných zdrojov.
 Emitent pred podaním žiadosti o schválenie tohto Prospektu
Národnej banke Slovenska nie je, ani si nie je vedomýĽ že bude
účastníkom akýchko vek vládnychĽ súdnych alebo arbitrážnych
konaníĽ ktoré by mohli ma významný vplyv na finančnú situáciu
alebo ziskovos Emitenta.
 Emitent si v zmysle platných právnych predpisov plní všetky
da ové povinnostiĽ existuje rizikoĽ že príslušný da ový úrad alebo
akýko vek zodpovedný orgán môže na základe svojho posúdenia
da ovej povinnosti Emitenta uvali na neho dodatočnú da ovú
povinnos .
Rizikové faktory v sektore obnovite ných zdrojov energie:
 Riziko regulácie.
 Riziko nepredĺženia platnosti licencie na podnikanie v energetike
alebo riziko jej od atia.
 Riziko väčšej degradácie panelov.
 Postupné opotrebovanie vybavenia a komponentov.
 Riziká spojené s odstávkami prevádzky fotovoltaických elektrární
spoločností v Skupine ESIN.

K účové
informácie o
najvýznamnejších
rizikáchĽ ktoré sú
špecifické pre
Ručite a.

K účové rizikové faktory vz ahujúce sa k Ručite ovi a Skupine ESIN:
 Ručite je holdingovou spoločnos ouĽ ktorá primárne držíĽ
spravuje a prípadne financuje účasti na iných spoločnostiach
Skupiny ESIN a sama nevykonáva významnejšiu podnikate skú
činnos . Preto je Ručite závislý od úspešnosti podnikania jeho
dcérskych spoločností.
 Podnikate ská činnos
v sektore obnovite ných zdrojov
predstavuje hlavný zdroj tržieb Skupiny ESIN. Na jednej strane
toto umož uje rás v oblasti expertízy podnikania v tomto
sektoreĽ na druhej strane však so sebou nutne nesie vysoké
koncentračné rizikoĽ a to ako regionálneĽ tak aj odvetvové.
 V kapitálovej štruktúre Ručite a a jeho dcérskych spoločností
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D.3

K účové
informácie o
najvýznamnejších
rizikáchĽ ktoré sú
špecifické pre
cenné papiere.

figuruje v značnom rozsahu dlhové financovanie. Ručite
nevylučuje potrebu v budúcnosti opä využi cudzie zdroje
financovania za účelom úhrady existujúcich či budúcich
záväzkov.
Podnikate ské aktivity Skupiny ESIN podliehajú rôznym
da ovým predpisom v jednotlivých krajináchĽ v ktorých Skupina
ESIN pôsobí. Predpisy v rôznych da ových režimoch sú však
predmetom zmien a môžu podlieha rôznej interpretáciiĽ čoho
dôsledkom môže by zmena (zhoršenie) da ových dopadov na
konkrétnu investíciu alebo štruktúru (vrátane repatriácie ziskov)
po uskutočnení takejto investície.

K účové rizikové faktory vz ahujúce sa k Dlhopisom sú:
















Hodnota Dlhopisov môže klesnú z dôvodu celkového poklesu
trhu s dlhovými cennými papiermi. Na dôvažokĽ hodnota
Dlhopisov ako dlhových cenných papierov s pevne určenou
úrokovou sadzbou môže klesnú v dôsledku zmeny trhových
úrokových sadzieb.
Nepriaznivé zmeny na trhoch alebo v hospodárstve štátov
v regióneĽ napríklad v dôsledku pretrvávania alebo prehĺbenia
dlhovej krízy v eurozóneĽ môžu ma nepriaznivý vplyv na
hodnotu Dlhopisov a na finančnú situáciu a výsledky EmitentaĽ
ako aj ostatných spoločností zo Skupiny ESIN.
Dlhopisy rovnako ako akáko vek iná pôžička podliehajú riziku
nesplatenia. Za určitých okolností môže dôjs k tomuĽ že Emitent
nebude schopný spláca záväzky z Dlhopisov. Obdobné riziko sa
vz ahuje aj na Ručite a.
Investícia do Dlhopisov vyžaduje odborné posúdenie (ktoré
investor do Dlhopisov urobí bu sám alebo spolu s finančným
poradcom). Investor by mal ma dostatočné finančné prostriedky
a likviditu na toĽ aby bol pripravený nies všetky riziká investície
do Dlhopisov.
Ručite ské vyhlásenie nie je zabezpečené. Za záväzky
z Ručite ského vyhlásenia zodpovedá výlučne Ručite .
Dlhopisy ani Ručite ské vyhlásenie neobsahujú žiadne
obmedzenie budúceho zadlženia alebo poskytnutie ručenia zo
strany Emitenta alebo Ručite a.
Obchodovanie s Dlhopismi môže by menej likvidné ako
obchodovanie s inými dlhovými cennými papiermi.
Návratnos investícií do Dlhopisov môže by negatívne
ovplyvnená výškou inflácie.
Zmena právnych predpisov v budúcnosti môže negatívne
ovplyvni hodnotu Dlhopisov.
Investičné aktivity niektorých investorov sú predmetom regulácie
a je na zvážení takého investoraĽ či je pre neho investícia do
Dlhopisov prípustná.
Návratnos investícií do Dlhopisov môžu negatívne ovplyvni
rôzne poplatky tretích strán (napr. poplatky za vedenie evidencie
Dlhopisov).
Návratnos investícií do Dlhopisov môže by negatívne
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ovplyvnená da ovým za ažením.

ODDIEL E – PONUKA
Požiadavka na zverejnenie

Prvok
E.2b

Dôvody ponuky
a použitia
výnosov, ak sú iné
než tvorba zisku
alebo zaistenie
proti určitým
rizikám.

Účelom použitia finančných prostriedkov získaných vydaním
Dlhopisov je (i) poskytnutie pôžičky zo strany Emitenta Ručite ovi za
účelomĽ mimo inéhoĽ zaplatenia časti kúpnej cenyĽ ktorú je Ručite ako
nadobúdate povinný zaplati v súvislosti s nadobudnutím akcií
a obchodného podielu na jeho dcérskych spoločnostiach; (ii)
refinancovanie existujúcich záväzkov Ručite a a spoločností
v Skupine ESIN a (iii) financovanie kapitálových potrieb Emitenta.
Čistý vý ažok emisie Dlhopisov bude po zaplatení všetkých odmienĽ
nákladov a výdavkov v súvislosti s Emisiou, týkajúcich sa najmä
vypracovania Prospektu a súvisiacich služiebĽ schválenia ProspektuĽ
pridelenia kódu ISIN, registrácie emisie Dlhopisov a ich pripísania na
účty prvých Majite ov Dlhopisov v Príslušnej evidenciiĽ inzercieĽ
schva ovacieho procesu v NBS, vydania Dlhopisov, prijatia Dlhopisov
na
obchodovanie
na regulovanom
vo nom
trhu
BCPB,
umiest ovania Dlhopisov a iných odborných činností (odmeny,
náklady a výdavky spolu v odhadovanej výške 410.000 EUR (slovom:
štyristo desa tisíc eur)) použitý na vyššie uvedený účel.

E.3

Opis podmienok
ponuky.

Predpokladaný objem emisie Dlhopisov je 20.000.000 EUR (slovom:
dvadsa miliónov eur).
Menovitá hodnota každého Dlhopisu je 1.000 EUR (slovom: tisíc eur).
Dlhopisy budú vydávanéĽ ponúkané a umiestnené prostredníctvom
Hlavného manažéra na úpis a kúpu (a) formou verejnej ponuky
cenných papierov pod a právnych predpisov Slovenskej republiky
(predovšetkým pod a ustanovenia § 1Ň0 Zákona o cenných papieroch a
Zákona o dlhopisoch) retailovým investorov na území Slovenskej
republiky, a (b) vybraným kvalifikovaným investorom (a prípadne tiež
alším investorom za podmienokĽ ktoré v danej krajine nezakladajú
povinnos ponúkajúceho vypracova a uverejni prospekt) v zahraničíĽ
a to vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými v každej
krajine, v ktorej budú Dlhopisy ponúkané. Očakáva saĽ že investori
budú oslovení Hlavným manažérom (najmä za použitia prostriedkov
komunikácie na dia ku) a vyzvaní na predloženie objednávky na úpis
Dlhopisov.
Dátum vydania Dlhopisov je stanovený na Ň4. júna 2016. Verejná
ponuka Dlhopisov prostredníctvom primárneho predaja (upisovania)
Dlhopisov potrvá odo d a Ň4. júna Ň016 do d a Ňň. júna 2017 (12:00
hod.)Ľ pričom d om začiatku vydávania Dlhopisov (t.j. začiatku
pripisovania Dlhopisov na príslušné účty majite ov) je zárove Dátum
emisie.
Dlhopisy budú vydávané priebežneĽ pričom predpokladaná lehota
vydávania Dlhopisov (t.j. pripisovania na príslušné účty majite ov)
skončí najneskôr jeden (1) mesiac po uplynutí lehoty na upisovanie
Dlhopisov alebo jeden (1) mesiac po upísaní najvyššej sumy
menovitých hodnôt Dlhopisov (pod a tohoĽ čo nastane skôr). Emitent
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je oprávnený vyda Dlhopisy v menšom objemeĽ než bola najvyššia
suma menovitých hodnôt DlhopisovĽ pričom Emisia sa bude aj v takom
prípade považova za úspešnú. Minimálna výška objednávky je
stanovená na jeden (1) kus Dlhopisu. Maximálna výška objednávky
(teda maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný
jednotlivým investorom) je obmedzená len najvyššou sumou
menovitých hodnôt vydávaných Dlhopisov. Čistá kúpna cena
DlhopisovĽ ktorá bude vyplatená EmitentoviĽ bude znížená o odmenu,
poplatky či výdavky spojené s upísaním a kúpou Dlhopisov.
Podmienkou účasti na verejnej ponuke je preukázanie totožnosti
investora platným dokladom totožnosti. Investori budú uspokojovaní
pod a času zadania svojich objednávokĽ pričom po naplnení celkového
objemu Emisie už nebudú žiadne alšie objednávky akceptované ani
uspokojené. Po upísaní a pripísaní Dlhopisov na účty Majite ov
Dlhopisov bude Majite om Dlhopisov zaslané potvrdenie o upísaní
DlhopisovĽ pričom obchodovanie s Dlhopismi bude možné zača
najskôr po vydaní Dlhopisov a po prijatí Dlhopisov na obchodovanie
na regulovanom vo nom trhu BCPB. Vo vz ahu k Dlhopisom
neexistujú žiadne predkupné práva ani práva na prednostné upísanie.
Dlhopisy budú na základe pokynu Hlavného manažéra bez zbytočného
odkladu pripísané na účty Majite ov Dlhopisov vedené v Príslušnej
evidencii bezodkladne po zaplatení Emisného kurzu dotknutých
Dlhopisov.
Po predaji Dlhopisov v primárnej ponuke môže prebehnú sekundárna
ponuka zo strany finančného sprostredkovate aĽ ktorým bude J & T
BANKAĽ a.s.Ľ na základe súhlasu Emitenta s použitím ProspektuĽ ako
je uvedené v tomto Prospekte.
Pri primárnom úpise bude Emitent ponúka Dlhopisy za Emisný kurz
pod a Podmienok Dlhopisov. Pri prípadnej sekundárnej ponuke bude
cena za ponúkané Dlhopisy určená na základe aktuálnych trhových
podmienok.
E.4

Opis všetkých
záujmovĽ ktoré sú
pre
Emisiu/ponuku
podstatné [...].

Ku d u vyhotovenia Prospektu Emitentovi nie je známy žiadny
záujemĽ vrátane konfliktného záujmuĽ akejko vek fyzickej alebo
právnickej osoby zainteresovanej na emisii DlhopisovĽ ktorý je pre
emisiu Dlhopisov podstatný.

E.7

Odhadované
nákladyĽ ktoré
Emitent alebo
ponúkajúci účtuje
investorovi.

V súvislosti s primárnou ponukou Dlhopisov nebudú Emitent ani
Hlavný manažér účtova na vrub upisovate ov žiadne náklady
a upisovate neponesie pri upisovaní Dlhopisov ani žiadne iné poplatky
súvisiace s nadobudnutím ním upísaných Dlhopisov.
Pri následnom predaji Dlhopisov na sekundárnom trhu formou verejnej
ponuky na základe súhlasu udelenému finančnému sprostredkovate ovi
s použitím tohto Prospektu účtuje J & T BANKA, a.s. investorom
poplatok pod a svojho aktuálneho sadzobníkaĽ v súčasnosti vo výške
0,60% z Menovitej hodnoty DlhopisovĽ najmenej však 40 EUR
(slovom: štyridsa eur).
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RIZIKOVÉ FAKTORY

Investor, ktorý má záujem o kúpu Dlhopisov, by sa mal oboznámiť s týmto Prospektom ako celkom.
Informácie, ktoré Emitent v tejto kapitole predkladá potenciálnym investorom, ako aj alšie
informácie uvedené v tomto Prospekte, by mali byť každým investorom starostlivo vyhodnotené
predtým, ako sa rozhodne o investovaní do Dlhopisov.
Kúpa a držba Dlhopisov sú spojené s množstvom rizík, z ktorých tie, ktoré Emitent považuje
za podstatné, sú uvedené nižšie v tejto kapitole.
V rámci svojej činnosti Emitent a Ručiteľ čelia viacerým rizikám typickým pre oblasti, v ktorých
vykonávajú svoju činnosť. Ide napríklad o riziká spojené s nepriaznivým vývojom makroekonomickej
situácie v krajinách, v ktorých Emitent a Ručiteľ pôsobia, vývojom úrokových sadzieb a zmenou
menových kurzov. Hlavné riziká, ktoré by podľa názoru Emitenta mohli významne ovplyvniť
podnikanie Emitenta alebo Ručiteľa, ich finančnú situáciu a/alebo výsledky hospodárenia a schopnosť
splniť si záväzky vyplývajúce z Dlhopisov, sú uvedené nižšie.
Poradie rizikových faktorov popísaných nižšie nenaznačuje ich význam pre Emitenta alebo Ručiteľa,
pravdepodobnosť ich výskytu ani ich potenciálny vplyv na činnosť Emitenta alebo Ručiteľa. alšie
riziká a neistoty vrátane tých, o ktorých Emitent v súčasnej dobe nevie alebo ktoré považuje
za nepodstatné, môžu mať takisto vplyv na jeho alebo Ručiteľove podnikanie, finančnú situáciu alebo
hospodárske výsledky. Nasledujúci popis rizikových faktorov nie je vyčerpávajúci, nenahrádza žiadnu
odbornú analýzu alebo údaje uvedené v tomto Prospekte, neobmedzuje akékoľvek práva alebo záväzky
vyplývajúce z tohto Prospektu a v žiadnom prípade nie je akýmkoľvek investičným odporúčaním.
Akékoľvek rozhodnutie o nadobudnutí Dlhopisov by malo byť založené na informáciách obsiahnutých
v tomto Prospekte ako celku, jeho prípadných dodatkoch, na podmienkach prípadnej ponuky
Dlhopisov a predovšetkým na vlastnej analýze výhod a rizík investície do Dlhopisov vykonanej
prípadným investorom do Dlhopisov.
Emitent odporúča všetkým potenciálnym investorom, aby svoju investíciu do Dlhopisov ešte pred jej
uskutočnením prerokovali so svojimi finančnými, daňovými a/alebo inými poradcami.
2.1

RIZIKOVÉ FAKTORY VZ AHUJÚCE SA K EMITENTOVI

(a) Riziko limitovanej histórie Emitenta
Emitent je novozaloženou spoločnos ouĽ ale ostatné spoločnosti zo Skupiny ESIN sú v sektore výroby
a distribúcie energie z obnovite ných zdrojov aktívne od roku 2010, resp. 2011. Nie je však možné
vylúči Ľ že sa schopnos úspešného riadenia v tomto sektore môže zníži nečakanými nákladmiĽ
ažkos ami spojenými s lokalitou projektovĽ resp. Emitent nemôže zaruči efektivitu prevádzky.
(b) Kreditné riziko a závislos Emitenta od Skupiny ESIN
Kreditné riziko predstavuje rizikoĽ že dlžníci Emitenta riadne a včas neuhradia svoje záväzky voči
Emitentovi. Vzh adom na toĽ že Emitent prostriedky z emisie Dlhopisov poskytne ako
vnútroskupinové financovanie Ručite oviĽ schopnos Emitenta spláca záväzky je závislá od
schopnosti Ručite a zabezpeči dostatok zdrojov na splácanie záväzkov Emitenta z Dlhopisov.
Vzh adom na závislos Emitenta na Skupine ESIN sa na schopnosti Emitenta spláca svoje záväzky
z emisie Dlhopisov môžu nepriaznivo prejavi aj všetky riziká na strane Ručite a a Skupiny ESIN,
ktoré sú popísané nižšie.
(c) Riziko spojené s obmedzenými podnikate skými aktivitami Emitenta
Ke že je Emitent účelovo založenou spoločnos ou a počas doby do splatnosti Dlhopisov sa
nepredpokladáĽ že bude vykonáva
inú významnejšiu podnikate skú činnos Ľ nemôže
z podnikate ských aktivít vytvori zdroje na splatenie záväzkov z DlhopisovĽ ak by primárny zdroj
splatenia Dlhopisov (t.j. splátky vnútroskupinového financovania) nebol dostatočný na ich úplné
splatenie.
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(d) Emitent nemá rating
Emitentovi do d a dátumu tohto Prospektu nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou. Nie je
možné vylúči Ľ že Emitent nebude v budúcnosti čeli vyšším nákladomĽ resp. horším podmienkam
pri získavaní externých zdrojov financovania svojich potrieb v porovnaní so subjektmi na trhuĽ ktorým
bol rating udelený.
(e) Riziko likvidity
Riziko likvidity vo vz ahu k Emitentovi je spojené so schopnos ou spoločností zo Skupiny ESIN
spláca včas svoje záväzky. Zlyhanie v tejto oblasti môže ma nepriaznivý vplyv na schopnos
Emitenta plni záväzky z Dlhopisov. Riziko likvidity vo vz ahu k Emitentovi sa môže tiež vyskytnú
v prípade významného negatívneho trhového trendu alebo v prípade vzniku nepredvídanej
skutočnostiĽ ktorá spôsobí neschopnos Emitenta alebo iných spoločností zo Skupiny ESIN spláca
včas svoje záväzky alebo neschopnos spe aži svoje aktíva za primeranú cenu v primeranom
časovom rozpätí.
(f) Riziko spojené s právnymĽ regulačným a da ovým prostredím
Vzh adom na toĽ že okrem záväzkov z Dlhopisov má Emitent minimálne záväzky a ke že v minulosti
Emitent nevykonával podnikate skú činnos je riziko súdnych sporovĽ či exekúcieĽ pomerne nízkeĽ ale
nie je ho možné úplne vylúči Ľ a to najmä v rovine šikanóznej. Potenciálne súdne spory by mohli do
určitej miery a na určitý čas obmedzi Emitenta v nakladaní so svojím majetkomĽ prípadne vyvola
dodatočné náklady na strane Emitenta. PrávneĽ regulačné a da ové prostredie je na území Slovenskej
republiky predmetom pomerne častých zmien a právne predpisy nemusia by vždy súdmi a inými
orgánmi verejnej moci uplat ované jednotne. Zmeny právnych prepisov alebo zmeny ich interpretácie
v budúcnosti môžu nepriaznivo ovplyvni prevádzkovú činnos a finančné vyhliadky Emitenta.
Osobitne zmeny da ových predpisov môžu nepriaznivo ovplyvni spôsob splácania a výšku príjmov
Emitenta zo splácania vnútroskupinového financovaniaĽ čo môže ma nepriaznivý vplyv na schopnos
Emitenta plni záväzky z Dlhopisov.
(g) Riziko spojené s prípadným konkurzným (insolvenčným) konaním
Pokia Emitent nebude schopný splati svoje splatné zákazkyĽ môže by na neho vyhlásené konkurzné
alebo obdobné insolvenčné konanie. V súlade s Nariadením o konkurznom konaní súd príslušný na
začatie konkurzného konania vo vz ahu k spoločnostiĽ je súd členského štátuĽ na ktorého území sa
nachádza centrum hlavných záujmov dlžníka (v zmysle článku ň(1) Nariadenia o konkurznom
konaní). Určenia centra hlavných záujmov spoločnosti je skutkovou otázkouĽ na ktorú môžu ma súdy
rôznych členských štátov odlišné a dokonca aj protichodné názory. Pokia je Emitentovi známeĽ
k dátumu vyhotovenia tohto Prospektu neboli v žiadnom konaní začatom pred Európskym súdnym
dvorom prijaté konečné rozhodnutia o otázkach výkladu alebo účinkov Nariadenia o konkurznom
konaní v celej Európskej únii. Ak bude Emitent čeli finančným problémomĽ nemusí by možné
s určitos ou predvída Ľ pod a ktorého právneho poriadku alebo právnych poriadkov bude začaté
a vedené konkurzné alebo obdobné konanie.
(h) Prírodné katastrofy
Žiadnemu odvetviu sa nevyhýbajú prírodné katastrofyĽ ktoré môžu ma zničujúci dopad na chod
spoločností. Jedná sa napríklad o extrémne meteorologickéĽ geologické či iné javyĽ ktoré môžu
preruši prevádzku jednotlivých spoločností v Skupine ESIN podnikajúcich nielen v sektore výroby
elektrickej energie z obnovite ných zdrojov. Tento zoznam nemusí by ani z aleka vyčerpávajúci.
Je nutné počíta s týmĽ že akáko vek prírodná katastrofa môže nepriaznivo ovplyvni prevádzkovú
činnos Ľ postavenie na trhuĽ predajĽ reputáciuĽ finančnú výkonnos a finančné vyhliadky EmitentaĽ
a tým môže by schopnos Emitenta plni svoje záväzky z Dlhopisov výrazne znížená. Všetky
spoločnosti v Skupine ESIN majú však uzavreté poistné zmluvyĽ na základe ktorých je majetok
jednotlivých spoločností poistený proti prípadným prírodným katastrofám a živlom (ako napr. požiarĽ
záplavaĽ úder bleskuĽ zemetrasenieĽ výbuch sopky a pod.).
(i) Riziko nestabilného prostredia eurozóny
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Súčasná nestabilná situácia v Európe a nevyriešené otázky týkajúce sa pomoci neúmerne zadlženým
členom Európskej únie vystavuje členské aj nečlenské krajiny Eurozóny riziku spojenému
so stratégiou pomôc predlženým štátom Eurozóny. V súvislosti s posilnením právomocí Európskeho
(finančného) stabilizačného mechanizmu dochádza k navýšeniu záruk Slovenskej republiky. V prípade
neschopnosti niektorých štátov Európskej únie spláca pôžičky z Európskeho (finančného)
stabilizačného mechanizmu a s tým súvisiacej potreby finančnej výpomoci zo strany ostatných
členských štátov Európskej únieĽ môže dôjs k zhoršeniu podnikate ského prostredia a celkovej
ekonomickej situácie ako na Slovensku, tak v ostatných štátoch Európskej únieĽ na ktorých sú tieto
krajiny obchodne závislé. Finančné výsledky Emitenta by mohli by negatívne ovplyvnené
za zmienených okolnostíĽ rovnako ako aj v dôsledku súvisiacich nariadeníĽ opatrení a rozhodnutíĽ ako
na úrovni členských štátov Európskej únieĽ tak ekonomických subjektov podnikajúcich v tomto
prostredí.
(j) Riziko súdnych sporov
Emitent pred podaním žiadosti o schválenie tohto Prospektu Národnej banke Slovenska nie je, ani si
nie je vedomýĽ že bude účastníkom akýchko vek vládnychĽ súdnych alebo arbitrážnych konaníĽ ktoré
by mohli ma významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovos Emitenta. Nie je však možné
vylúči Ľ že v budúcnosti Emitent nebude účastníkom akýchko vek súdnych sporovĽ ktoré môžu ma
v konečnom dôsledku dopad na finančnú situáciu EmitentaĽ a tým aj na schopnos Emitenta spláca
svoje záväzky z DlhopisovĽ jeho prevádzkovú činnos Ľ finančnú výkonnos a finančné vyhliadky.
(k) Da ové riziko
Napriek skutočnostiĽ že Emitent si v zmysle platných právnych predpisov plní všetky da ové
povinnosti, existuje rizikoĽ že príslušný da ový úrad alebo akýko vek zodpovedný orgán môže
na základe svojho posúdenia da ovej povinnosti Emitenta uvali na neho dodatočnú da ovú
povinnos .
2.2

RIZIKOVÉ FAKTORY V SEKTORE OBNOVITE NÝCH ZDROJOV ENERGIE

(a) Riziko regulácie
Oblas výroby a distribúcie energie z obnovite ných zdrojov je oblas ouĽ ktorá podlieha regulácii.
Aj napriek tomuĽ že pod a ustanovenia §ň ods. 6 v spojení s §ň ods. 1 písm. b)Ľ c) a d) Zákona
o podpore obnovite ných zdrojov energieĽ sú pevné výkupné ceny za dodanú elektrinu stanovené
na dobu 15 rokovĽ existuje rizikoĽ že sa podmienky stanovené zákonom zmenia. Rovnako nie je
možné vylúči Ľ že sa takáto zmena negatívne nepremietne do ekonomických výsledkov podnikania
spoločností zo Skupiny ESINĽ čo by mohlo ma vplyv na schopnos Emitenta splni si svoje záväzky
z Dlhopisov. Budúca regulácia a zákonné požiadavky vlády Slovenskej republiky alebo Európskej
únie môžu tento druh podnikania ovplyvni spôsobomĽ ktorý Emitent nemôže predvída . Akéko vek
nové právne predpisy vyžadujúce reštrukturalizáciu alebo inú zmenu podnikania Emitenta a/alebo
spoločností zo Skupiny ESIN môžu ma nepriaznivý dopad na jeho podnikanieĽ podnikate skú
činnos Ručite a a/alebo ostatných spoločností zo Skupiny ESIN a ich hospodársku a finančnú
situáciu.
(b) Riziko nepredĺženia platnosti licencie alebo riziko jej od atia
Pri porušení zákonov a predpisov platných v súvislosti s výrobou energie z obnovite ných zdrojov sa
v krajnom prípade môže príslušný regulátor uchýli k od atiu licencie na výrobu energieĽ a tým
znemožni alšie prevádzkovanie fotovoltaickej elektrárne. Emitent a Ručite bude prijíma všetky
opatrenia potrebné na toĽ aby k od atiu licencie pred vypršaním doby jej platnosti nedošlo. Nako ko
výroba energie je k účovým zdrojom príjmov spoločností zo Skupiny EmitentaĽ na ktorých je Ručite
priamo závislýĽ môže ma od atie licencie na výrobu energie z obnovite ných zdrojov nepredĺženie
jej platnosti negatívny dopad na schopnos Ručite a plni si svoje záväzky z vnútroskupinového
financovania voči EmitentoviĽ a tak ovplyvni schopnos Emitenta splni si svoje záväzky
z Dlhopisov.
(c) Riziko väčšej degradácie panelov
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Výrobca panelov používaných vo fotovoltaických elektrár ach spoločností zo Skupiny ESIN uvádza
ich degradáciu na úrovni 10% po pätnástich (15) rokoch a 20% počas dvadsiatich piatich (25) rokov.
Aj napriek tomuĽ že sú degradácie panelov laboratórne testovanéĽ nie je možné sa na takto získané
údaje úplne spo ahnú Ľ ke že testy neprebiehajú v reálnom časeĽ nako ko výrobca panelov je mladší
než uvádzané doby ich degradácie. Hoci je degradácia panelov výrobcom garantovanáĽ v prípade
vyšších strát môže ma táto skutočnos dočasne negatívny vplyv na tržby Skupiny ESIN. V prípade
ukončenia činnosti výrobcu panelov a následného ukončenia garancie panelov môže ma táto
skutočnos trvalý negatívny vplyv na tržby spoločností zo Skupiny ESIN.
(d) Postupné opotrebovanie vybavenia a komponentov
Vplyvom prevádzkyĽ ako aj prírodných procesov sa technický stav niektorého vybavenia a určitých
komponentov zariadení môže v priebehu času zhoršova . Aj napriek tomuĽ že Skupina ESIN sa
v Slovenskej republike snaží dodržiava svoje postupy oh adom preventívnej kontroly a údržby
vybavení a komponentov svojich prevádzokĽ vrátane opráv a výmenĽ s cie om predchádza
poruchovostiĽ nemôže zaruči Ľ že takéto jej snahy budú úspešné a že tieto faktory nebudú ma
negatívny dopad na podnikanie EmitentaĽ resp. podnikate skú činnos Ručite a a ostatných
spoločností zo Skupiny ESIN, a ich finančnú a hospodársku situáciu.
(e) Riziká spojené s odstávkami prevádzky
Nie je v možnostiach EmitentaĽ Ručite a a/alebo ostatných spoločností zo Skupiny ESIN úplne
odstráni riziko neplánovaných odstávok alebo s presnos ou predvída ich načasovanie či dopad.
Z tohto dôvodu nie je možné poskytnú akúko vek zárukuĽ že tieto faktory nebudú ma negatívny
dopad na podnikanie Emitenta, resp. podnikate skú činnos Ručite a a ostatných spoločností
zo Skupiny ESIN, a ich finančnú a hospodársku situáciu. Spoločnosti zo Skupiny ESIN však majú
uzavreté poistné zmluvy na poistenie prerušenia prevádzkyĽ poistenie strojovĽ poistenie strojného
prerušenia prevádzky a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.
2.3

RIZIKOVÉ FAKTORY VZ AHUJÚCE SA K SLOVENSKEJ REPUBLIKE

(a) PolitickéĽ ekonomickéĽ právne a sociálne faktory
Na výsledky podnikania a finančnú situáciu Emitenta a najmä ostatných spoločností zo Skupiny ESIN
môžu ma nepriaznivý vplyv faktory týkajúce sa Slovenskej republikyĽ ktoré nie je možné objektívne
predvída a ktoré je možné rozdeli na faktory politickéĽ ekonomickéĽ právne a sociálne. Najmä
zmeny v miere právnej regulácie či vo výklade právnej úpravy vo vz ahu k Emitentovi a ostatným
spoločnostiam zo Skupiny ESIN môžu ma nepriaznivý vplyv na podnikanie a finančnú situáciu
Emitenta. Emitent nemôže vyššie uvedené faktory akoko vek ovplyvni Ľ najmä potom nemôže
zabezpeči Ľ že politickýĽ ekonomický či právny vývoj v Slovenskej republike bude priaznivý
vo vz ahu k jeho podnikaniu a podnikate skej činnosti ostatných spoločností zo Skupiny ESIN.
(b) Trhové riziko
Trhové riziko znamená potenciálnu možnos Ľ že v trhových cenáchĽ výmenných kurzochĽ úrokových
sadzbách a cenách cenných papierov nastanú zmenyĽ ktoré negatívne ovplyvnia príjmy Skupiny
Emitenta alebo hodnotu finančných nástrojovĽ ktoré má Skupina ESIN v držbe.
(c) Právny poriadok Slovenskej republiky a jej legislatíva sa naďalej vyvíjajúĽ čo môže vytvára
neisté prostredie pre investície a obchodné aktivity
Právna infraštruktúra a vymožite nos práva v Slovenskej republike je menej vyvinutá v porovnaní
s niektorými západoeurópskymi krajinami. V niektorých prípadoch nie je možné dosiahnu súdnu
nápravu v rámci vymáhania zmluvných alebo iných práv včas alebo vôbec. Nedostatok právnej istoty
alebo neschopnos dosiahnu efektívnu zákonnú nápravu včasĽ resp. vôbecĽ môžu ma podstatný
nepriaznivý vplyv na obchodné aktivityĽ prevádzkové výsledky alebo finančné postavenie Emitenta
a ostatných spoločností zo Skupiny ESIN.
(d) Zavedenie pravidiel na udržanie kapitálu v Slovenskej republike
Zákon č. 87/Ň015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺ a Obchodný zákonník, a ktorým sa menia a dopĺ ajú
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niektoré zákonyĽ ktorým bol novelizovaný Obchodný zákonníkĽ zavádza nové pravidlá na udržanie
kapitálu v slovenských spoločnostiachĽ a to s účinnos ou od 1. januára Ň016. Slovenské spoločnosti
nemôžu vykona žiadne úhrady (okrem výplaty dividend alebo iného rozdelenia vlastného imaniaĽ
ktoré pripúš a slovenské právo obchodných spoločností a ak takéto rozdelenie spĺ a podmienky
stanovené v om) a ani žiadne iné plnenia (okrem iného) spoločníkom alebo v ich prospech, alebo
osobám ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspo 5% na základnom imaní
spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo majú možnos uplat ova vplyv na riadenie
spoločnostiĽ ktorý je porovnate ný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podieluĽ alebo blízkym osobám
spoločníkaĽ pokia slovenskej spoločnostiĽ ktorá platbu alebo plnenie vykonáĽ nebude poskytnuté
primerané protiplnenie. Platby alebo plnenie bez primeraného protiplnenia sa budú musie slovenskej
spoločnosti vráti Ľ ke že sa budú považova za bezdôvodné obohatenie. Slovenské spoločnostiĽ ktoré
sú v úpadku alebo ktorých pomer medzi vlastným imaním a záväzkami je menej ako 4:100 v roku
2016, 6:100 v roku 2017 alebo 8:100 v roku Ň018Ľ sa budú považova za spoločnosti v kríze.
Akýko vek úver alebo obdobné plnenieĽ ktoré mu hospodársky zodpovedáĽ poskytnuté spoločnosti
v kríze osobamiĽ ktoré (okrem iného) majú priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspo 5%
na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo majú možnos
uplat ova vplyv na riadenie spoločnostiĽ ktorý je porovnate ný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto
podieluĽ sa bude považova za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje jej financovania pod a osobitného
predpisu a nebude môc by vrátenéĽ pokia bude spoločnos v krízeĽ alebo ak by sa v dôsledku toho
do krízy dostala. Akáko vek hodnota plnenia poskytnutá v rozpore s týmto zákazom (vrátane
akýchko vek čiastok získaných exekúciou alebo započítaním) sa bude musie vráti dotknutej
slovenskej spoločnosti.
(e) Vplyv ekonomiky a zmien legislatívy v Slovenskej republike na hospodárenie Emitenta
Hospodárske výsledky EmitentaĽ Ručite a a ostatných spoločností zo Skupiny ESIN sú ovplyvnené
globálnou ekonomickou a finančnou krízou vo svete, a tiež ekonomickým vývojom v Slovenskej
republike. Nie je možné vylúči Ľ že prípadný alší negatívny vývoj slovenskej ekonomikyĽ významné
zmeny inflácieĽ zvyšovanie miery nezamestnanosti alebo legislatívne zmenyĽ nebudú ma výrazný
negatívny vplyv na hospodárske výsledky EmitentaĽ ke že väčšina príjmov Ručite a a ostatných
spoločností zo Skupiny ESIN je generovaná v Slovenskej republike.
2.4

RIZIKOVÉ FAKTORY VZ AHUJÚCE SA K RUČITE OVI

(a) Riziko Ručite a ako holdingovej spoločnosti
Ručite je holdingovou spoločnos ouĽ ktorá primárne držíĽ spravuje a prípadne financuje účasti
na iných spoločnostiach Skupiny ESIN a sama nevykonáva významnejšiu podnikate skú činnos .
Preto je Ručite závislý od úspešnosti podnikania jeho dcérskych spoločností. Ak by spoločnosti
Skupiny ESIN nedosahovali očakávané výsledkyĽ malo by to významný vplyv na príjmy Ručite a
a na jeho schopnos splni si svoje záväzky z Ručenia.
(b) Riziko závislosti Ručite a na podnikate skej činnosti jeho dcérskych spoločností
Ručite nevykonáva vlastnú podnikate skú činnos Ľ ale držíĽ spravuje a prípadne financuje účasti
na iných spoločnostiach v Skupine ESIN. Dcérske spoločnosti Ručite a sa na celkových
konsolidovaných výnosoch Ručite a podie ajú vo výške 100%. Z tohto dôvodu je Ručite závislý
aj na príjmoch z dividend a prípadne z úrokov z pôžičiek poskytnutých dcérskym spoločnostiamĽ
pričom tieto závisia na úspešnosti podnikania jeho dcérskych spoločností. Pokia by dcérske
spoločnosti nedosahovali očakávané výsledkyĽ malo by to vplyv na príjmy Ručite a a prípadne aj
na jeho schopnos splni si svoje záväzky z Ručenia.
(c) Riziko koncentračné
Podnikate ská činnos v sektore obnovite ných zdrojov predstavuje hlavný zdroj tržieb Skupiny
ESIN. Na jednej strane toto umož uje Ručite ovi rás v oblasti expertízy podnikania v tomto sektore,
na druhej strane však so sebou nutne nesie vysoké koncentračné rizikoĽ a to ako regionálneĽ tak aj
odvetvové. Existuje rizikoĽ že v prípade zmeny potrieb na energetickom trhu nedokáže Ručite
dostatočne rýchlo a flexibilne reagova Ľ čo sa môže prejavi na prípadných znížených tržbách
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v Skupine ESIN a s tým súvisiacej schopnosti plni záväzky Ručite a z Ručenia.
(d) Riziko limitovanej histórie Ručite a
Ručite je novozaloženou spoločnos ouĽ ale ostatné spoločnosti zo Skupiny ESIN sú v sektore výroby
a distribúcie energie z obnovite ných zdrojov aktívne od roku Ň010Ľ resp. Ň011. Nie je však možné
vylúči Ľ že sa schopnos úspešného riadenia v tomto sektore môže zníži nečakanými nákladmiĽ
ažkos ami spojenými s lokalitou projektovĽ resp. Ručite nemôže zaruči efektivitu prevádzky.
Akéko vek zlyhanie manažmentu Ručite a by sa mohlo odrazi na výnose spoločností v rámci
Skupiny ESIN a mohlo by ma vplyv na schopnos Ručite a splni si svoje záväzky z Ručenia.
(e) Ručite nemá rating
Ručite ovi do d a dátumu tohto Prospektu nebol udelený rating žiadnou ratingovou agentúrou. Nie je
možné vylúči Ľ že Ručite nebude v budúcnosti čeli vyšším nákladomĽ resp. horším podmienkam
pri získavaní externých zdrojov financovania svojich potrieb v porovnaní so subjektmi na trhuĽ ktorým
bol rating udelený.
(f) Riziko refinancovania existujúcich úverov a financovanie nových projektov
V kapitálovej štruktúre Ručite a a jeho dcérskych spoločností figuruje v značnom rozsahu dlhové
financovanie. Ručite nevylučuje potrebu v budúcnosti opä využi cudzie zdroje financovania
za účelom úhrady existujúcich či budúcich záväzkov. S využitím externých zdrojov financovania je
spojený nielen obmedzenejší prístup k alšiemu financovaniuĽ ale taktiež aj určité obmedzenie
v rozhodovaní manažmentu spoločnosti plynúce z rôznych ustanovení finančnej dokumentácieĽ
ktorých účelom je ochrana existujúcich verite ov. Uvedené môže ma negatívny vplyv na schopnos
Ručite a splni si svoje záväzky z Ručite ského vyhlásenia.
(g) Riziko prijatia ďalšieho dlhového financovania alebo poskytnutia ďalších záruk
Prijatie akéhoko vek alšieho dlhového financovania alebo poskytnutie alších záruk Ručite om
môže spôsobi Ľ že v prípade konkurzuĽ reštrukturalizácieĽ likvidácie alebo iného obdobného konania
vo vz ahu k Ručite ovi budú poh adávky z Ručenia uspokojené v menšej miereĽ ako keby k prijatiu
takého dlhového financovania alebo poskytnutiu záruky nedošlo.
(h) Da ové riziko
Podnikate ské aktivity Skupiny ESIN podliehajú rôznym da ovým predpisom v jednotlivých
krajináchĽ v ktorých Skupina ESIN pôsobí. Predpisy v rôznych da ových režimoch sú však
predmetom zmien a môžu podlieha rôznej interpretáciiĽ čoho dôsledkom môže by zmena (zhoršenie)
da ových dopadov na konkrétnu investíciu alebo štruktúru (vrátane repatriácie ziskov) po uskutočnení
takejto investície.
Ako dôsledok vyššie uvedeného zmeny a rôzna interpretácia da ových predpisov na úrovní lokálnych
spoločností zo Skupiny ESIN môže vies k zvýšeniu da ového za aženiaĽ čo môže ma nepriaznivý
vplyv na prevádzkovú činnos Ľ finančnú výkonnos a finančné vyhliadky Ručite a.
2.5

RIZIKOVÉ FAKTORY TÝKAJÚCE SA DLHOPISOV

(a) Všeobecné riziká spojené s Dlhopismi
Nižšie sú uvedené rizikové faktoryĽ ktoré by mohli by pre Dlhopisy podstatnéĽ a posúdenia trhových
rizík spojených s Dlhopismi. Nie je možné poskytnú akúko vek zárukuĽ že mimo rizikových faktorov
opísaných nižšie neexistujú iné skutočnostiĽ ktoré by mohli ma vplyv na Dlhopisy a trhové riziká
s nimi spojené. Dlhopisy nemusia by pre potenciálnych investorov vhodnou investíciou a každý
potenciálny investor do Dlhopisov by si mal sám s oh adom na jeho vlastné pomery urči vhodnos
danej investície do Dlhopisov. Každý potenciálny investor by mal predovšetkým:


ma dostatočné znalosti a skúsenosti k účelnému a primeranému ohodnoteniu DlhopisovĽ výhod
a rizík investície do Dlhopisov, a posúdeniu informácií obsiahnutých v tomto Prospekte alebo
akomko vek jeho dodatku či doplneníĽ priamo alebo odkazom;
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ma znalosti o primeraných analytických nástrojoch na ocenenie investícií do Dlhopisov a prístup
k nim, a to vždy v kontexte svojej konkrétnej finančnej situácieĽ by schopný posúdi investíciu
do Dlhopisov a jej dopad do svojich investícií a/alebo na svoje celkové investičné portfólio;
ma dostatočné finančné prostriedky a likviditu k tomuĽ aby bol pripravený nies všetky riziká
súvisiace s investíciou do Dlhopisov vrátane možnej zmeny hodnoty Dlhopisov;
úplne rozumie podmienkam Dlhopisov (predovšetkým Podmienkam Dlhopisov a tomuto
Prospektu) a by oboznámený s fungovaním či vývojom akéhoko vek príslušného ukazovate a
alebo finančného trhu;
by schopný oceni (sám alebo v spolupráci s finančným poradcom) možné scenáre alšieho
vývoja ekonomikyĽ úrokových sadzieb a/alebo iných faktorovĽ ktoré môžu ma vplyv na jeho
investíciu a jeho schopnos nies príslušné riziká.

(b) Riziko spojené s výkyvmi na trhoch s finančnými nástrojmi v regióne
Ako výsledok reakcií medzinárodných investorov na udalosti na trhu jedného štátu alebo skupiny
štátov sa môže prejavi ĽĽefekt nákazy“Ľ počas ktorého sa celý región alebo skupina investícii ocitne
v nepriazni medzinárodných investorov. Trh s finančnými nástrojmi v Slovenskej republike alebo
Slovenská republika samotná tak môžu by vystavené negatívnemu dopadu nepriaznivého
hospodárskeho alebo finančného vývoja v ostatných európskych štátoch alebo štátoch s podobným
hodnotením kreditného rizika ako má Slovenská republika. Hospodárstvo Slovenskej republiky
vrátane jeho finančného trhuĽ úrovne HDP a úrovne nezamestnanosti bolo nepriaznivo zasiahnuté
takýmto efektom nákazy už nieko kokrátĽ vrátane svetovej hospodárskej krízy a je namieste
predvída Ľ že podobný vývoj v budúcnostiĽ napr. v dôsledku pretrvávania alebo prehĺbenia dlhovej
krízy v eurozóneĽ bude ma nepriaznivý vplyv ma hospodárstvo a finančný trh Slovenskej republiky
a tým aj na hodnotu Dlhopisov ako aj finančnú výkonnos a finančné vyhliadky Emitenta.
(c) Riziká vyplývajúce z možnosti ďalšieho dlhového financovania
S výnimkou obmedzení vyplývajúcich z bodu 7.4.6.1 (Zákaz zria ovania zabezpečenia) Prospektu
neexistuje žiadne významné právne obmedzenie týkajúce sa objemu a podmienok akéhoko vek
budúceho dlhového financovania Emitenta. Prijatie akéhoko vek alšieho dlhového financovania
môže v konečnom dôsledku znamena Ľ že v prípade konkurznéhoĽ vyrovnávacieho alebo likvidačného
konania budú poh adávky Majite ov Dlhopisov z Dlhopisov uspokojené v menšej miereĽ ako keby
k prijatiu takéhoto dlhového financovania nedošlo. S rastom dlhového financovania Emitenta taktiež
rastie rizikoĽ že sa Emitent môže dosta do omeškania s plnením svojich záväzkov z Dlhopisov.
(d) Riziko týkajúce sa Schôdze majite ov Dlhopisov
Práva Majite ov Dlhopisov týkajúce sa predčasnej splatnosti Dlhopisov a výkonu Zabezpečenia sú
viazané na rozhodnutie Schôdze majite ov Dlhopisov pod a odseku 7.4.10 (Predčasná splatnosť
Dlhopisov v Prípadoch neplnenia záväzkov ) tohto Prospektu. Inštitút schôdze majite ov dlhopisov nie
je podrobne upravený slovenským právom a v tejto oblasti neexistuje ani žiadna relevantná trhová
prax. Slovenské súdy nemajú skúsenosti s rozhodovaním o kolektívnom výkone práv Majite ov
Dlhopisov. Preto slovenské súdy môžu interpretova ustanovenia tohto Prospektu a súvisiacich
dokumentov vo vz ahu k Schôdzi majite ov Dlhopisov inakĽ než Emitent zamýš a. Odlišná aplikácia
prípadne neuznanie niektorých ustanovení zo strany súduĽ môže výrazne nepriaznivo ovplyvni výkon
práv Majite ov Dlhopisov a Zástupcu pre zabezpečenie či už v konkurze alebo mimo konkurzu alebo
v obdobnom konaní EmitentaĽ čo môže nepriaznivo ovplyvni práva a postavenie Majite ov
DlhopisovĽ vrátane výšky uspokojenia ich poh adávok z Dlhopisov.
(e) Riziko kreditnej marže
Potenciálni investori do Dlhopisov si musia by vedomíĽ že Dlhopisy nesú riziko kreditnej marže
EmitentaĽ ktorá sa môže v priebehu životnosti Dlhopisov zvýši Ľ čo má za následok pokles ceny
Dlhopisov. FaktoryĽ ktoré majú vplyv na kreditnú maržu súĽ okrem inéhoĽ úverová bonita a rating
EmitentaĽ pravdepodobnos defaultuĽ recovery sadzba a zostatková splatnos Dlhopisov. Likviditná
situácia na trhuĽ úrove úrokových sadziebĽ celkový ekonomický vývoj a mena, v ktorej sú Dlhopisy
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vydanéĽ môžu ma takisto pozitívny alebo negatívny vplyv.
(f) Riziko inflácie
Riziko inflácie predstavuje riziko budúceho znehodnotenia pe azíĽ reálna hodnota investície môže
klesa o hodnotu inflácieĽ ktorá znižuje hodnotu menyĽ a tým znižuje skutočný výnos z investície.
(g) Riziko likvidity
Emitent zamýš a požiada o prijatie Dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom vo nom trhu BCPB.
Ke že kapitálový trh v Slovenskej republike nie je dostatočne likvidnýĽ v súvislosti so žiados ou
o prijatie Dlhopisov na regulovaný vo ný trh BCPB nemôže by daná žiadna zárukaĽ že sa vytvorí
dostatočne likvidný sekundárny trh s DlhopismiĽ alebo pokia sa vytvoríĽ že takýto sekundárny trh
bude trva . V takomto prípade trhová cena a likvidita pri obchodovaní s Dlhopismi môže by výrazne
ovplyvnená. Skutočnos Ľ že Dlhopisy môžu by kótované na regulovanom vo nom trhu BCPB,
nemusí nutne vies k vyššej likvidite kótovaných Dlhopisov než nekótovaných Dlhopisov.
Na prípadnom nelikvidnom trhu nemusí by investor schopný kedyko vek preda Dlhopisy
za adekvátnu trhovú cenu.
(h) Riziko zmeny trhovej ceny Dlhopisov
Majitelia Dlhopisov sú vystavení riziku zmeny trhovej ceny Dlhopisov v prípade predaja Dlhopisov.
Historický vývoj cien Dlhopisov nemôže by považovaný za ukazovate budúceho vývoja
ktorýchko vek Dlhopisov. Vývoj trhových cien Dlhopisov závisí od rozličných faktorovĽ ako
napríklad zmeny trhových úrokových sadziebĽ politiky centrálnych bánkĽ celkového ekonomického
vývojaĽ úrovne inflácieĽ zmeny v spôsobe zda ovania alebo nedostatku alebo prebytku dopytu
po príslušných Dlhopisoch. Majitelia Dlhopisov sú tak vystavení riziku nepriaznivého vývoja
trhových cien nimi vlastnených DlhopisovĽ čo sa môže prejavi v prípadeĽ ak sa ich rozhodnú preda
pred príslušnou splatnos ou daných Dlhopisov. Majitelia Dlhopisov si musia by vedomíĽ že Dlhopisy
môžu by vydané za vyššiu cenu ako je cena porovnate ných Dlhopisov na sekundárnom trhuĽ
čo môže zvýši vplyv nepriaznivého vývoja trhových cien. V prípadeĽ ak sa Majitelia Dlhopisov
rozhodnú drža Dlhopisy do ich konečnej splatnostiĽ menovitá hodnota bude splatená v hodnoteĽ ktorá
je uvedená v Podmienkach Dlhopisov.
(i) Riziko dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou
Majite Dlhopisu s pevnou úrokovou sadzbou je vystavený riziku poklesu ceny takéhoto Dlhopisu
v dôsledku zmeny trhových úrokových sadzieb. Zatia čo nominálna úroková sadzba Dlhopisov
stanovená v čl. 7.4 (Popis a podmienky Dlhopisov) tohto Prospektu je po dobu existencie Dlhopisov
fixnáĽ aktuálna úroková sadzba na kapitálovom trhu (pre účely tohto odseku alej len „trhová
úroková sadzba“) sa mení. So zmenou trhovej úrokovej sadzby sa tiež mení hodnota Dlhopisov
s pevnou úrokovou sadzbouĽ ale v opačnom smere. Ak sa teda trhová úroková sadzba zvýšiĽ hodnota
Dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou spravidla klesne na úrove Ľ kedy výnos takého Dlhopisu je
približne rovný trhovej úrokovej sadzbe. Ak sa trhová úroková sadzba naopak znížiĽ hodnota
Dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou sa spravidla zvýši na úrove Ľ kedy výnos takého Dlhopisu je
približne rovný trhovej úrokovej sadzbe.
(j) Riziko zdanenia
Potenciálni kupujúci či predávajúci Dlhopisov by si mali by vedomíĽ že môžu by nútení zaplati
dane alebo iné nároky či poplatky v súlade s právom a zvyklos ami štátuĽ v ktorom dochádza
k prevodu Dlhopisu. V niektorých štátoch nemusia by k dispozícií žiadne oficiálne stanoviská
da ových úradov alebo súdne rozhodnutia k finančným nástrojom ako sú Dlhopisy. V tomto oh ade
by potenciálni investori mali okrem rizík uvedených v tejto kapitole rovnako zváži informácie
obsiahnuté v kap. 07 (Informácie o Dlhopisoch) a prípadné alšie informácie o zdanení obsiahnuté
v kap. 8 (Zdanenie) tohto Prospektu.
Potenciálni investori by sa nemali pri nadobudnutíĽ predaji alebo splatení Dlhopisu spolieha
na zhrnutie da ových otázok obsiahnuté v tomto ProspekteĽ ale mali by kona pod a odporúčania
svojich da ových poradcov oh adne ich individuálneho zdanenia. Potenciálni investori do Dlhopisov
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by si mali by vedomí tohoĽ že prípadné zmeny da ových predpisov môžu spôsobi Ľ že výsledný
výnos Dlhopisov bude nižšíĽ než pôvodne predpokladali a/alebo že investorovi môže by pri predaji
alebo splatnosti Dlhopisov vyplatená nižšia čiastkaĽ ako pôvodne predpokladal.
(k) Investícia do Dlhopisov by mala by posudzovaná s oh adom na všetky súvisiace okolnosti
Potenciálni investori by mali posudzova investíciu do Dlhopisov s oh adom na všetky súvisiace
okolnosti, a to ako pri ich nadobudnutíĽ tak pri ich držbeĽ ako aj s oh adom na ich možný predaj
vrátane nasledujúcich skutočností: (i) investovanie do Dlhopisov nesie v sebe riziko zmeny úrokových
sadziebĽ ktorých hodnotu ovplyv ujú viaceré faktoryĽ ako sú napríklad makroekonomickéĽ politickéĽ
špekulatívne alebo trhové očakávania. Kolísanie a/alebo zmena úrokových sadzieb môže ma vplyv
na hodnotu Dlhopisov; a (ii) potenciálni investori do Dlhopisov by si mali uvedomi Ľ že kupujú cenné
papiere závislé na úverovej bonite EmitentaĽ s čím súvisí riziko zmeny rizikovej prirážky Emitenta
a nemajú žiadne práva voči tretím stranám.
Dlhopisy budú zaklada priameĽ všeobecnéĽ v rozsahu Ručenia zabezpečenéĽ nepodmienené
a nepodriadené záväzky EmitentaĽ ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari passu) a budú vždy postavené
aspo na rove (pari passu) so všetkými inými súčasnými a budúcimi priamymiĽ všeobecnýmiĽ
nezabezpečenýmiĽ resp. obdobne zabezpečenýmiĽ nepodmienenými a nepodriadenými záväzkami
Emitenta, s výnimkou tých záväzkov EmitentaĽ o ktorých tak stanoví kogentné ustanovenie právnych
predpisov.
(l) Riziká vyplývajúce zo zmeny práva
Podmienky a práva vyplývajúce z Dlhopisov sa riadia právom Slovenskej republiky platným
a účinným k dátumu vyhotovenia Prospektu. Po dátume vydania Dlhopisov môže dôjs k zmene
právnych predpisovĽ ktoré sa vz ahujú na práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov, a to prípadne aj
so spätnou účinnos ou. Emitent nemôže uskutočni žiadne prehlásenie či poskytnú akéko vek záruky
týkajúce sa dopadu akéhoko vek súdneho rozhodnutiaĽ akýchko vek možných zmien v slovenskom
právnom systéme (vrátane zmien v spôsobe zda ovania výnosov z Dlhopisov) alebo úradnej praxe
na hodnotu Dlhopisov po dátume vyhotovenia tohto Prospektu, a/alebo na finančnú situáciu EmitentaĽ
a teda na jeho schopnos riadne a včas splati Dlhopisy.
(m) Riziko zákonnosti kúpy Dlhopisov
Potenciálni investori do Dlhopisov by si mali by vedomíĽ že kúpa Dlhopisov môže by predmetom
zákonných obmedzení ovplyv ujúcich platnos ich nadobudnutia. Ani Emitent ani Hlavný manažér
nemáĽ ani nepreberá zodpovednos za zákonnos nadobudnutia Dlhopisov potenciálnym investorom
do DlhopisovĽ či už pod a jurisdikcie jeho založeniaĽ alebo jurisdikcieĽ kde je činný (pokia sa líši).
Potenciálny investor do Dlhopisov sa nemôže spolieha na Emitenta alebo na Hlavného manažéra
v súvislosti so svojim rozhodovaním oh adom zákonnosti nadobudnutia Dlhopisov.
(n) Trhové riziko
Potenciálni investori musia tiež počíta s týmĽ že hodnota Dlhopisov môže klesnú aj z dôvodu
celkového poklesu trhu s dlhovými cennými papiermi.
(o) Riziko vydania ďalších dlhopisov
Neexistuje žiadne významné obmedzenie týkajúce sa objemu a podmienok budúceho vydania alších
dlhopisov Emitenta. Prípadné vydanie alších dlhopisov môže v konečnom dôsledku znamena Ľ že
v prípade konkurznéhoĽ reštrukturalizačného konaniaĽ likvidácie alebo iného obdobného konania budú
poh adávky Majite ov Dlhopisov uspokojené v menšej miereĽ ako keby k takémuto alšiemu vydaniu
dlhopisov nedošlo.
(p) Riziko poplatkov
Celková návratnos investícií do Dlhopisov môže by ovplyvnená úrov ou poplatkov v súvislosti
s nadobudnutímĽ kúpou/predajom Dlhopisov a podobne. Emitent odporúča budúcim investorom
do Dlhopisov, aby sa z týchto dôvodov oboznámili so všetkými poplatkamiĽ ktoré sa účtujú
v súvislosti s držbouĽ nákupom a predajom Dlhopisov.
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(q) ReguláciaĽ ktorá sa vz ahuje na investičné aktivity niektorých investorovĽ môže obmedzi
alebo úplne vylúči možnos takýchto investorov investova do Dlhopisov
Investičné aktivity niektorých investorov môžu by upravené osobitnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a môžu by pod doh adom či kontrolou príslušných orgánov verejnej moci.
Každý potenciálny investor do Dlhopisov by sa mal obráti na svojho odborného poradcuĽ aby určilĽ či
a do akej miery sú Dlhopisy prípustnou investíciou z h adiska charakteru investora a do akej miery sa
na neho vz ahujú obmedzenia na vlastnú kúpu Dlhopisu. V prípadeĽ že je potenciálny investor
do Dlhopisov finančnou inštitúciouĽ mal by zváži aj pravidlá týkajúce sa rizikovo vážených aktív
a ostatné súvisiace pravidlá a opatrenia.
(r) Riziko predčasného splatenia Dlhopisov
V prípadeĽ ak budú ktoréko vek Dlhopisy predčasne splatené alebo Emitentom odkúpené pred ich
konečnou splatnos ou môžu by Majitelia Dlhopisov vystavení rizikuĽ že návratnos investície
do Dlhopisov môže by nižšia ako očakávaná.
(s) Riziko pozastaveniaĽ prerušenia alebo ukončenia obchodovania s Dlhopismi
Existuje rizikoĽ že obchodovanie s Dlhopismi na príslušnej burze môže by Ľ z akýchko vek dôvodovĽ
pozastavenéĽ prerušené alebo ukončenéĽ pričom na takúto udalos /udalosti nemá Emitent žiadny
vplyvĽ čo môže ma negatívny dopad na cenu Dlhopisov.
(t) Riziko príslušného systému vysporiadania
Existuje rizikoĽ že systém vysporiadania sa stane z akýchko vek príčin nefunkčnýĽ pričom na takúto
udalos nemá Emitent žiadny vplyvĽ čo môže ma negatívny dopad na cenu Dlhopisov a môže tiež
spôsobi Ľ že nedôjde k majetkovému vysporiadaniu obchodov s Dlhopismi.
(u) Riziká súvisiace so zákonom USA o da ovom súlade zahraničných účtov (FATCA)
Výplaty úrokových výnosov alebo menovitej hodnoty Dlhopisov v prospech Majite ov DlhopisovĽ
ktorí (i) nespĺ ajú da ové certifikácieĽ resp. požiadavky na identifikáciu (vrátane uvedenia informácie
o vzdaní sa uplat ovania akýchko vek zákonovĽ ktoré zakazujú poskytovanie takýchto informácií
da ovému úradu) alebo (ii) sú finančnými inštitúciamiĽ ktoré nespĺ ajú zákon USA o da ovom súlade
zahraničných účtov (U.S. Foreign Account Tax Compliance Act)Ľ resp. akéko vek analogické
ustanovenia neamerických zákonovĽ vrátane akýchko vek dobrovo ných dohôd uzatvorených
s da ovým úradom v ich zmysleĽ môžu by predmetom zrážkovej dane vo výške ň0%. Emitent nebude
povinný vykonáva žiadne alšie platby v súvislosti s čiastkami zadržanými Emitentom alebo iným
platobným agentom.
(v) Riziko nepredvídate nej udalosti tzv. „force majeure“
Nepredvídate ná udalos (napr. prírodná katastrofaĽ teroristický útok) schopná spôsobi poruchy
na finančných trhoch a rýchly pohyb menových kurzov môže ma vplyv na hodnotu Dlhopisov.
Negatívny vplyv takýchto udalostí by mohol spôsobi zníženie návratnosti pe ažných prostriedkov
investovaných EmitentomĽ a ohrozi tak schopnos Emitenta splati všetky splatné sumy vyplývajúce
z Dlhopisov. alej môže by hodnota Dlhopisov a akéko vek príjmy z nich ovplyvnené globálnou
udalos ou (politickejĽ ekonomickej či inej povahy)Ľ ku ktorej môže dôjs aj v inej krajineĽ než v tej,
kde sú Dlhopisy vydané a obchodované.
(u) Indikovaný celkový objem emisie Dlhopisov nie je možné bra za záväzný
Celkový objem emisie Dlhopisov uvedený v čl. 7.4 (Popis a podmienky Dlhopisov) tohto Prospektu
predstavuje maximálny celkový objem emisie takýchto Dlhopisov. Skutočná súhrnná menovitá
hodnota takto emitovaných Dlhopisov však môže by nižšia ako indikovaný celkový objem emisie
Dlhopisov a tento objem sa môže meni počas života takto vydávaných DlhopisovĽ v závislosti
na dopyte po týchto Dlhopisoch. Z uvedeného indikovaného celkového objemu emisie týchto
Dlhopisov preto nemožno vyvodzova akéko vek závery s oh adom na ich likviditu na sekundárnom
trhu.
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Tento Prospekt predstavuje prospekt cenného papiera týkajúci sa Emitenta a ním vydávaných cenných
papierov, ktoré budú predmetom verejnej ponuky a prijímania na obchodovanie na regulovanom trhu
a bol pripravený podľa § 121 Zákona o cenných papieroch a Nariadenia. Žiadny štátny orgán,
s výnimkou NBS, ani iná osoba tento Prospekt neschválili. Akékoľvek vyhlásenie opačného zmyslu je
nepravdivé.
Emitent neschválil akékoľvek iné vyhlásenie alebo informácie o Emitentovi alebo Dlhopisoch, než aké
sú obsiahnuté v tomto Prospekte. Na žiadne takéto iné vyhlásenie alebo informácie sa nedá spoľahnúť
ako na vyhlásenie alebo informácie schválené Emitentom. Ak nie je uvedené inak, sú všetky informácie
v tomto Prospekte uvedené k dátumu vyhotovenia tohto Prospektu. Odovzdanie tohto Prospektu
akejkoľvek osobe kedykoľvek po dátume jeho vyhotovenia neznamená, že informácie v ňom uvedené sú
správne v ktoromkoľvek okamihu po dátume jeho vyhotovenia.
Za záväzky Emitenta vrátane záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov neručí Slovenská republika ani
ktorákoľvek jej inštitúcia, ministerstvo alebo jej politická súčasť (orgán štátnej správy či samosprávy),
ani ich iným spôsobom nezabezpečuje.
Rozširovanie tohto Prospektu a ponuka, predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách
obmedzené zákonom. Dlhopisy nebudú registrované, povolené ani schválené akýmkoľvek správnym či
iným orgánom akejkoľvek jurisdikcie. Dlhopisy takto najmä nebudú registrované v súlade so zákonom
o cenných papieroch Spojených štátov amerických z roku 1933 a nesmú byť ponúkané, predávané
alebo odovzdávané na území Spojených štátov amerických alebo osobám, ktoré sú rezidentmi
Spojených štátov amerických, inak než na základe výnimky z registračnej povinnosti podľa tohto
zákona alebo v rámci obchodu, ktorý takej registračnej povinnosti nepodlieha. Osoby, do ktorých
držby sa tento Prospekt dostane, sú zodpovedné za dodržiavanie obmedzení, ktoré sa v jednotlivých
krajinách vzťahujú k ponuke, nákupu alebo predaju Dlhopisov alebo držby a rozširovania
akýchkoľvek materiálov vzťahujúcich sa k Dlhopisom.
Informácie obsiahnuté v kap. 8 (Zdanenie) a kap. 9 (Vymáhanie súkromnoprávnych záväzkov voči
Emitentovi) tohto Prospektu sú uvedené iba ako všeobecné informácie a boli získané z verejne
dostupných zdrojov, ktoré neboli spracované alebo nezávisle overené Emitentom. Potenciálni
investori do Dlhopisov by sa mali spoliehať výhradne na vlastnú analýzu faktorov uvádzaných v týchto
kapitolách a na svojich vlastných právnych, daňových a iných odborných poradcov.
Nadobúdateľom Dlhopisov, najmä zahraničným, sa odporúča konzultovať so svojimi právnymi
a inými poradcami ustanovenia príslušných právnych predpisov, najmä devízových a daňových
predpisov Slovenskej republiky, z krajín, ktorých sú rezidentmi, a iných príslušných štátov a alej
všetky príslušné medzinárodné dohody a ich dopad na konkrétne investičné rozhodnutia.
Majitelia Dlhopisov, vrátane všetkých prípadných zahraničných investorov, sa vyzývajú, aby sa
sústavne informovali o všetkých zákonoch a ostatných právnych predpisoch upravujúcich držanie
Dlhopisov, a tiež predaj Dlhopisov do zahraničia alebo nákup Dlhopisov zo zahraničia, ako aj
akékoľvek iné transakcie s Dlhopismi, a aby tieto zákony a právne predpisy dodržiavali.
Emitent bude v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi
jednotlivých regulovaných trhov cenných papierov, na ktorých budú Dlhopisy prijaté na obchodovanie
(ak bude relevantné), uverejňovať správy o výsledkoch svojho hospodárenia a svojej finančnej situácii
a plniť informačnú povinnosť.
Prospekt, všetky výročné a polročné správy Emitenta, kópie audítorských správ týkajúcich sa
Emitenta, ako aj všetky dokumenty uvedené v tomto Prospekte formou odkazu sú všetkým záujemcom
k dispozícii na nahliadnutie v Pracovné dni v bežnej pracovnej dobe od 9.00 do 16.00 hod. u Emitenta
v jeho sídle na adrese Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica. Tieto dokumenty sú k dispozícii tiež
v elektronickej podobe na webovom sídle Emitenta (www.esinfinance.sk).
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Prospekt je alej všetkým záujemcom k dispozícii k nahliadnutiu u Hlavného manažéra na jeho
webovom sídle (http://www.jtbank.cz) a alej v Pracovné dni v bežnej pracovnej dobe od 9.00
do 16.00 hod v sídle Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600, Česká republika.
Po dobu, kedy zostane akákoľvek časť Dlhopisov nesplatená, bude na požiadanie v Pracovné dni
v bežnej pracovnej dobe od 9.00 do 16.00 hod. k dispozícii na nahliadnutie v Určenej prevádzkarni
Administrátora (ako je tento pojem definovaný alej v texte tohto Prospektu) rovnopis Zmluvy
s Administrátorom. Bližšie vi čl. 7.4 (Popis a podmienky Dlhopisov) tohto Prospektu.
Akékoľvek predpoklady a perspektívy týkajúce sa budúceho vývoja Emitenta, jeho finančnej situácie,
okruhu podnikateľskej činnosti alebo postavenia na trhu nemožno pokladať za vyhlásenie či záväzný
sľub Emitenta týkajúci sa budúcich udalostí alebo výsledkov, pretože tieto budúce udalosti alebo
výsledky závisia úplne alebo sčasti na okolnostiach a udalostiach, ktoré Emitent nemôže priamo alebo
v plnom rozsahu ovplyvniť. Potenciálni investori do Dlhopisov by mali uskutočniť vlastnú analýzu
akýchkoľvek vývojových trendov alebo perspektív uvedených v tomto Prospekte, prípadne vykonať
alšie samostatné prešetrovanie, a svoje investičné rozhodnutia založiť na výsledkoch takýchto
samostatných analýz a prešetrení.
Pokiaľ nie je alej uvedené inak, všetky finančné údaje Emitenta vychádzajú z Medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS). Niektoré hodnoty uvedené v tomto Prospekte boli
upravené zaokrúhlením. To okrem iného znamená, že hodnoty uvádzané pre rovnakú informačnú
položku sa preto môžu na rôznych miestach mierne líšiť a hodnoty uvádzané ako súčty niektorých
hodnôt nemusia byť aritmetickým súčtom hodnôt, z ktorých vychádzajú.
Ak bude tento Prospekt preložený do iného jazyka, je v prípade výkladového rozporu medzi znením
Prospektu v slovenskom jazyku a znením Prospektu preloženého do iného jazyka rozhodujúce znenie
Prospektu v slovenskom jazyku.
Prijatím Dlhopisov na obchodovanie na trhu organizovanom BCPB nepreberá BCPB žiadne záväzky
z týchto Dlhopisov.
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INFORMÁCIE ZAHRNUTÉ ODKAZOM

V tomto Prospekte nie sú žiadne informácie zahrnuté odkazom.
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ZÁKONNÍ AUDÍTORI

Vzh adom k dátumu založenia Emitenta nebola doposia zostavená žiadna riadna účtovná závierka
Emitenta. Prvá účtovná závierka Emitenta bude v zmysle zakladate skej listiny Emitenta
a príslušných právnych predpisov zostavená k 31. decembru 2016 v súlade s IFRS.
Priebežnú účtovnú závierku Emitenta ku d u 31. marca 2016Ľ zostavenú v súlade s IFRS, overila
spoločnos ECOVIS LA Partners AuditĽ s.r.o.Ľ so sídlom Prievozská ň7Ľ 8Ň1 09 BratislavaĽ IČO:
44 971 991Ľ zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava IĽ Oddiel: SroĽ Vložka číslo:
61594/B zapísaná v Slovenskej komore audítorov s číslom licencie č. ň48, a je uvedená v prílohe č. 3
tohto Prospektu.
Výrok audítora k Priebežnej účtovnej závierke Emitenta bol bez výhrad.
Vzh adom k vyššie uvedenému je informácia o odstúpeníĽ odvolaní alebo znovuvymenovaní
audítorov počas obdobiaĽ na ktoré sa vz ahujú historické finančné informácieĽ neaplikovate náĽ a preto
nie je ani uvedená.
5.3

VYBRANÉ FINANČNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EMITENTA

Vzh adom k tomuĽ že Emitent vznikol zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Prešov d a
15. marca 2016 a od svojho vzniku nevykonával žiadnu činnos Ľ vypracoval iba Priebežnú účtovnú
závierku EmitentaĽ overenú Audítorom Emitenta, tak ako je uvedené v čl. 5.2 (Zákonní audítori) tohto
Prospektu. Zhrnutie hlavných vybraných finančných informácií z Priebežnej účtovnej závierky
Emitenta ku d u 31. marca 2016 je uvedené nižšie.
VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII
k 31. marcu 2016
(v eurách)
31. marec 2016
AKTÍVA
Peniaze a pe ažné ekvivalenty
Obežný majetok celkom

5 000
5 000

AKTÍVA CELKOM

5 000

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Základné imanie
Vlastné imanie celkom
Záväzky celkom
ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE CELKOM

5 000
5 000
0
5 000

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU
za obdobie od 15. marca 2016 do 31. marca 2016
(v eurách)
od 15. marca 2016 do 31.
marca 2016
Prevádzkové výsledok

0

Finančný výsledok

0

Zisk pred zdanením

0

Da z príjmov

0
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ZISK PO ZDANENÍ

0

OSTATNÉ SÚĆASTI KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU

0

CELKOVÝ KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA OBDOBIE

0

VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ
za obdobie od 15. marca 2016 do 31. marca 2016
(v eurách)
Základné imanie

Nerozdelený zisk

Celkom

Transakcie s vlastníkmi
Vklad do základného imania

5 000

-

5 000

Transakcie s vlastníkmi celkom

5 000

-

5 000

-

0

0

5 000

0

5 000

Celkový komplexný výsledok za obdobie
od 15. marca 2016 do 31. marca 2016
K 31. marcu 2016
VÝKAZ PE AŽNÝCH TOKOV
za obdobie od 15. marca 2016 do 31. marca 2016
(v eurách)

od 15. marca 2016 do
31. marca 2016
PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI:
Zisk pred zdanením da ou z príjmov

0

Pe ažné toky z prevádzkovej činnostiĽ netto

0

PE AŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI:
Pe ažné toky z investičnej činnostiĽ netto

0

PE AŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI:
Vklad do základného imania
Pe ažné toky z finančnej činnostiĽ netto
Zmena stavu pe azí a pe ažných ekvivalentovĽ netto
Peniaze a pe ažné ekvivalenty na začiatku obdobia
PENIAZE A PE AŽNÉ EKVIVALENTY NA KONCI OBDOBIA

5.4

5 000
5 000
5 000
5 000

RIZIKOVÉ FAKTORY

Údaje o rizikových faktoroch vo vz ahu k Emitentovi sú uvedené v kap. 2 (Rizikové faktory) tohto
Prospektu.
5.5

INFORMÁCIE O EMITENTOVI

5.5.1

História a vývoj Emitenta

Emitent bol založený zakladate skou listinou zo d a 6. apríla 2016 a vznikol d a 15. marca 2016
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na základe zápisu Emitenta v Obchodnom registri Okresného súdu PrešovĽ Oddiel: SroĽ Vložka číslo:
ňŇ6Ň7/PĽ IČO: 50 204 645.
Emitent bol založený pod a slovenského práva ako spoločnos s ručením obmedzeným. Jediným
spoločníkom Emitenta je spoločnos ESIN Solar B.V.
Emitent je účelovo založenou spoločnos ou a v minulosti Emitent nevykonával žiadnu podnikate skú
činnos . Okrem činností súvisiacich s vydaním Dlhopisov a poskytovaním vnútroskupinových úverov
a pôžičiek Emitent nevykonáva žiadnu inú významnejšiu podnikate skú činnos .
5.5.2

Základné údaje o Emitentovi

Obchodná firma:

ESIN Finance s.r.o.

Miesto registrácie:

Slovenská republika
Emitent je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
PrešovĽ Oddiel: SroĽ Vložka číslo: ňŇ6Ň7/P.

IČO:

50 204 645

DIČ:

2120221433

Dátum vzniku:

Emitent vznikol zápisom do Obchodného registra Okresného
súdu Prešov d a 15. marca 2016.

Doba trvania:

Emitent bol založený na dobu neurčitú.

Právna forma:

s.r.o. (spoločnos s ručením obmedzeným)

Právny poriadokĽ pod a ktorého bol Emitent bol založený a existuje pod a právnych predpisov
Emitent založený:
Slovenskej republiky.
Sídlo:

Tatranská 611/149Ľ 059 5Ň Ve ká Lomnica

Telefónne číslo:

+421 903 955 816

E-mail:

kukucka@esin.sk

Internetová webová adresa:

www.esinfinance.sk

Základné imanie:

Základné imanie Emitenta je 5.000 EUR (slovom: pä tisíc
eur) a je tvorené pe ažným vkladom jediného zakladate aĽ
ktorým je Ručite .
Základné imanie Emitenta bolo splatené v celosti pred
zápisom Emitenta do Obchodného registra.
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Zakladate ská listina:

Emitent bol založený zakladate skou listinou zo d a 6. apríla
2016.

Predmet činnosti
a predmet podnikania Emitenta:

Emitent je právnickou osobou založenou za účelom
podnikania. Predmet podnikania Emitenta je uvedený v čl. II
(Predmet činnosti) zakladate skej listiny Emitenta (zoznam
predmetu podnikania vi v bode 5.6.1 (Hlavné činnosti) tohto
Prospektu.

Hlavné právne predpisyĽ na základe
ktorých Emitent vykonáva svoju
činnos :

Emitent vykonáva svoju činnos v súlade s právnymi
predpismi Slovenskej republikyĽ čo zahŕ a najmäĽ nie však
výlučneĽ Obchodný zákonníkĽ Občiansky zákonník a
Živnostenský zákon.

5.5.3

Najnovšie a najdôležitejšie udalosti dôležité pre vyhodnotenie solventnosti Emitenta

Emitent je novozaložená spoločnos Ľ ktorá sa počas svojej existencie nikdy neocitla v platobnej
neschopnosti, nevyvíjala žiadnu činnos ani neprevzala žiadne záväzky. K dátumu vyhotovenia
Prospektu nemá Emitent žiadne neplatené úveryĽ neboli Emitentom vydané žiadne investičné nástrojeĽ
ani neviaznu na majetku Emitenta žiadne záložnéĽ ani obdobné práva či obmedzenia.
5.5.4

Investície

K dátumu vyhotovenia Prospektu neboli Emitentom uskutočnenéĽ ani žiadny orgán Emitenta
neschválilĽ ani sa Emitent nezaviazal na žiadne významné investície.
5.6

PREH AD PODNIKATE SKEJ ČINNOSTI

5.6.1

Hlavné činnosti

Emitent je účelovo založená spoločnos a je súčas ou Skupiny ESIN pôsobiacej v Slovenskej
republike v rôznych oblastiach hospodárstva.
Hlavným predmetom činnosti Emitenta je poskytovanie pe ažných prostriedkov a poskytovania
úverov alebo pôžičiek alebo iných foriem financovania spriazneným spoločnostiam v Skupine ESIN.
Pod a zápisu v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov predmet činnosti Emitenta tvorí:
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebite ovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovate om živnosti (ve koobchod);
 reklamné a marketingové služby;
 sprostredkovate ská činnos v oblasti obchodu;
 sprostredkovate ská činnos v oblasti služieb;
 prenájom nehnute ností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom;
 prenájom hnute ných vecí;
 spracovanie údajov;
 prieskum trhu a verejnej mienky;
 finančný leasing;
 nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnos ou do ňĽ5 t vrátane
prípojného vozidla;
 vedenie účtovníctva;
 organizovanie športovýchĽ kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
 výroba jednoduchých výrobkov z kovu;
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s ahovacie služby;
skladovanie a usklad ovanie;
baliace činnostiĽ manipulácia s tovarom;
počítačové služby;
administratívne služby;
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti;
poskytovanie služieb pre rodinu a domácnos ;
prevádzkovanie kultúrnychĽ spoločenských a zábavných zariadení;
prevádzkovanie športových zariadení;
osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek;
čistiace a upratovacie služby;
po nohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných po nohospodárskych a lesných
výrobkov za účelom spracovania alebo alšieho predaja;
poskytovanie služieb v po nohospodárstve a záhradníctve;
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z pe ažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy
a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.

5.6.2

Hlavné trhy

Vzh adom ku svojej hlavnej činnosti Emitent ako taký nesú aží na žiadnom trhu a nemá žiadne
relevantné trhové podiely a jeho postavenie na trhu nie je relevantnéĽ resp. žiadne merate né
postavenie na trhu si Emitent nevytvoril. Vo vz ahu k trhomĽ na ktorých sú ažia spoločnosti
v Skupine ESIN, nie je ich postavenie na trhu relevantnéĽ resp. žiadne merate né postavenie na trhu si
nevytvorili.
5.7

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

5.7.1

Pozícia Emitenta v Skupine ESIN

Emitent má jediného spoločníkaĽ a to spoločnos ESIN Solar B.V. (Ručite )Ľ ktorá vlastní 100%
obchodný podiel Emitenta (vi bod 5.7.2 nižšie (Organizačná štruktúra Skupiny ESIN)).
Ručite a zase priamo ovláda a kontroluje spoločnos ESIN groupĽ a.s., ktorá priamo vlastní 100%
podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Ručite aĽ pričom Ručite je ovládaný
a kontrolovaný akcionármi ručite a (spoločnosti ESIN groupĽ a.s.)Ľ ktorými sú: (i) Ing. Tomáš
KukučkaĽ narodený: Ň4.05.198ňĽ bytom Šebeš anováĽ Ň5ňĽ 017 04 Považská BystricaĽ Slovenská
republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií spoločnosti ESIN groupĽ a.s.; (ii) JUDr. Boris KubovičĽ narodený:
05.01.1982, bytom Tatranská Lomnica 1465ňĽ 059 60 Vysoké TatryĽ Slovenská republikaĽ ktorý
vlastní Ň0% akcií spoločnosti ESIN groupĽ a.s.; (iii) Ing. Jozef JágrikĽ narodený: 09.01.1984,
Šebeš anová 48Ľ 017 04 Považská BystricaĽ Slovenská republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií spoločnosti
ESIN group, a.s.; (iv) Róbert KukučkaĽ narodený: 0ň.10.1957Ľ bytom Šebeš anová Ň5ňĽ 017 04
Považská BystricaĽ Slovenská republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií spoločnosti ESIN group, a.s.; a (v)
Ing. Vlastimil MajerčákĽ narodený: 09.04.1984Ľ bytom Vlčia Dolina 958Ľ Dobšiná 049 Ň5Ľ Slovenská
republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií spoločnosti ESIN group, a.s.
Bližšie informácie o Ručite ovi a jeho organizačnej a akcionárskej štruktúre ako aj štruktúre celej
Skupiny ESINĽ ktorej súčas ou je EmitentĽ sú uvedené v čl. 6.7 (Organizačná štruktúra) tohto
Prospektu.
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Organizačná štruktúra Skupiny ESIN

Nižšie uvedená grafická schéma zobrazuje skupinuĽ do ktorej Emitent patrí: Bližšie informácie
o Skupine ESINĽ ktorej súčas ou je EmitentĽ sú uvedené v čl. 6.7 (Organizačná štruktúra) tohto
Prospektu (Emitent a spoločnosti uvedené v bode 6.7.2 (Organizačná štruktúra Skupiny ESIN) tohto
Prospektu spoločne ako „Skupina ESIN“ alebo „Skupina“).
ESIN group, a.s.
100%

ESIN Solar B.V.
100%
(Ručite )

SOLAR
IN, a.s.
100%

SUPERFICIES,
a.s.
100%

SOLGY,
a.s.
100%

BCQ SystémĽ
a.s.
100%

FOTOSOLAR
Torna aĽ a.s.
100%

FOTOVOLTAIKA
Star aĽ a.s.
100%

ASTOM,
s.r.o.
66,67%

ESIN Finance, s.r.o.
(Emitent)
100%

*Percentá v schéme vyššie vyjadrujú podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.

5.7.3

Popis spoločností zo Skupiny ESIN

Bližšie informácie o Skupine ESINĽ ktorej súčas ou je EmitentĽ sú uvedené v čl. 6.7 (Organizačná
štruktúra) tohto Prospektu.
5.7.4

Závislos Emitenta na subjektoch zo Skupiny ESIN

Emitent je závislý na svojej materskej spoločnostiĽ ktorou je spoločnos ESIN Solar B.V. (Ručite )Ľ čo
vyplýva z vlastníctva 100% obchodného podielu v Emitentovi.
Vz ah ovládania Emitenta Ručite om je založený výhradne na báze vlastníctva 100% obchodného
podielu takĽ ako je popísané v tomto Prospekte. Emitent si nie je vedomý tohoĽ že by línia ovládania
Emitenta bola založená na iných formách ovládaniaĽ než je majetková účas na základnom imaní
EmitentaĽ akými napríklad môžu by zmluvné dojednania či záväzokĽ ktorý by vytváral jeho závislos
na akýchko vek iných subjektoch.
Emitent bol zriadenýĽ mimo inéhoĽ za účelom vydávania dlhopisov a poskytovania pôžičiek a úverov
niektorým spoločnostiam zo Skupiny ESIN. Schopnos Emitenta splni záväzky tak bude významne
ovplyvnená schopnos ou daného člena Skupiny ESIN splni záväzky voči EmitentoviĽ čo vytvára
závislos zdrojov príjmov Emitenta na danom členovi Skupiny ESIN a jeho hospodárskych
výsledkoch.
5.8

INFORMÁCIE O TRENDE

Emitent je novozaložená spoločnos Ľ a teda nemal ešte vypracovanúĽ overenú audítorom a zverejnenú
ročnú účtovnú závierku. Emitent vyhlasujeĽ že v období od vyhotovenia Priebežnej účtovnej závierky
Emitenta do dátumu vydania tohto Prospektu nedošlo k žiadnej negatívnej zmene vyhliadok EmitentaĽ
ktorá by mala významný nepriaznivý dopad na Emitenta.
Emitentovi nie sú známe žiadne trendyĽ neistotyĽ nárokyĽ záväzky alebo udalostiĽ ktoré by s reálnou
pravdepodobnos ou mohli ma podstatný negatívny vplyv na perspektívu Emitenta.
5.9

PROGNÓZY ALEBO ODHADY ZISKU

Do dátumu vyhotovenia tohto Prospektu Emitent nezverejnil žiadnu prognózu ani odhad zisku a ani
ich v tomto Prospekte neuvádza.
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SPRÁVNE, RIADIACE A DOZORNÉ ORGÁNY

Emitent je spoločnos ou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou pod a práva Slovenskej
republiky. RiadiaciĽ resp. dozorný orgán Emitenta je jeho štatutárny orgán – konate /konatelia
Emitenta.
Štatutárny orgán Emitenta
Štatutárnym orgánom Emitenta je konate a je oprávnený kona v mene Emitenta vo všetkých
veciach. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti Emitenta podpisuje konate sám a to takĽ že
k písanému alebo tlačenému obchodnému menu Emitenta pripojí svoj vlastnoručný podpis. Aktuálne
je jediným konate om Emitenta pán Ing. Tomáš Kukučka.
Do pôsobnosti konate a Emitenta patrí najmä:
a) riadenie činnosti Emitenta a rozhodovanie o všetkých záležitostiach EmitentaĽ pokia tieto nie sú
všeobecne záväznými právnymi predpismi a zakladate skou listinou Emitenta vyhradené
do pôsobnosti valného zhromaždenia Emitenta;
b) zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctvaĽ vedenie zoznamu spoločníkov a informovanie
spoločníkov o záležitostiach Emitenta.
Konate je povinný zabezpeči riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctvaĽ vies zoznam
spoločníkov a informova spoločníkov o záležitostiach spoločnosti (Emitenta). Konatelia predkladajú
valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu
individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade
so zakladate skou listinou Emitenta. Ak osobitný zákon ukladá spoločnosti (Emitentovi) povinnos
vyhotovi výročnú správuĽ konate predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou
alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu.
Konate je pri výkone svojej funkcie riadi sa rozhodnutiami valného zhromaždenia. Konate je
povinný vykonáva svoju pôsobnos a pri vedení obchodov postupova vždy s odbornou
starostlivos ou a v súlade so záujmami Emitenta a všetkých jeho spoločníkov. Najmä je povinný
zaobstara si a pri rozhodovaní zoh adni všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu
rozhodnutiaĽ zachováva mlčanlivos o dôverných informáciách a skutočnostiachĽ ktorých prezradenie
tretím osobám by mohlo spôsobi Emitentovi škodu alebo ohrozi jeho záujmy alebo záujmy jeho
spoločníkovĽ a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednost ova svoje záujmyĽ záujmy len
niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Emitenta. Povinnos zachováva
mlčanlivos trvá aj po skončení výkonu funkcie konate a. Za svoju činnos konate zodpovedá
valnému zhromaždeniu.
Obmedzenie oprávnení konate a pod a predchádzajúceho odseku nie je účinné voči tretím osobám.
Konate je za ich prekročenie zodpovedný iba EmitentoviĽ pričom sa jedná o hrubé porušenie jeho
povinností.
Na každom rokovaní valného zhromaždenia je konate povinný valné zhromaždenie informova
o svojej činnosti a najmenej raz ročne poda správu o podnikate skej činnostiĽ o stave majetku
Emitenta a jeho obchodnej politike.
Ak konate Emitenta pri výkone svojej pôsobnosti porušil povinnosti určené zakladate skou listinou
EmitentaĽ rozhodnutím valného zhromaždenia alebo ustanovené všeobecne záväznými právnymiĽ
zodpovedá Emitentovi za spôsobenú škodu.
Konate Ľ ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnostiĽ je povinný nahradi škoduĽ
ktorú tým Emitentovi spôsobil. Najmä je povinný nahradi škoduĽ ktorá Emitentovi vznikla týmĽ že:
a) poskytol plnenie spoločníkom v rozpore s Obchodným zákonníkom;
b) nadobudol majetok v rozpore s § 59a Obchodného zákonníka.
Konate om Emitenta je:
p. Ing. Tomáš Kukučka, konate Emitenta
De vzniku funkcie:

06. apríl 2016
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Narodený:

24. mája 1983

Bytom:

Šebeš anova 253, 017 04 Považská Bystrica

Ing. Tomáš Kukučka je zakladate a akcionár spoločnosti ESIN groupĽ a.s.Ľ ktorá v súčasnosti ovláda
viac ako ň0 dcérskych a pridružených spoločností. Vyštudoval Národohospodársku fakultu na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku Ň007 zárove pôsobí ako finančný riadite celej
skupiny ESIN. Vedie finančné záležitosti a má na starosti finančné plánovanie spoločností. V roku
Ň01Ň manažoval emisiu dlhopisu “ESIN group 7Ľ50% / Ň019” v nominálnej hodnote 55 000 000 EUR.
Dozorná rada Emitenta
Emitent nemá zriadenú dozornú raduĽ nako ko taký orgán nie je vyžadovaný právom štátu založenia
Emitenta vo vz ahu k spoločnostiam typu EmitentaĽ a teda Emitentovi zo zákona nevyplýva povinnos
zriadi dozornú radu.
Spoločník Emitenta
Jediným spoločníkom Emitenta je Ručite Ľ ktorý sa podie a na základnom imaní Emitenta pe ažným
vkladom vo výške 5.000 EUR (slovom: pä tisíc eur) splateným v plnom rozsahuĽ zodpovedajúcim
100% obchodnému podielu v Emitentovi.
5.10.1

Stret záujmov na úrovni správnych, riadiacich a dozorných orgánov

Štatutárnym orgánom Emitenta je konate . Emitent má jedného konate a.
Emitent vyhlasujeĽ že na konate a Emitenta sa vz ahujú obmedzenia týkajúce sa zákazu konkurencie
ustanovené v §1ň6 Obchodného zákonníka v spojení s čl. XI (Zákaz konkurencie) zakladate skej
listiny Emitenta.
Konate nesmie:
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzaviera obchodyĽ ktoré súvisia s podnikate skou
činnos ou Emitenta;
b) sprostredkúva pre iné osoby obchody Emitenta;
c) zúčast ova sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením;
d) vykonáva činnos ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej
právnickej osoby s podobným predmetom podnikania v Slovenskej republikeĽ ibaže ide
o právnickú osobuĽ na ktorej podnikaní sa zúčast uje spoločnos Ľ v ktorej vykonáva funkciu
konate a.
Porušenie povinnosti konate a Emitenta o zákaze konkurencie voči Emitentovi má za následok
v súlade s § 65 Obchodného zákonníka toĽ že Emitent je oprávnený požadova Ľ aby konate vydal svoj
prospech z obchoduĽ pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previedol tomu zodpovedajúce práva
na Emitenta. Tým nie je dotknuté právo Emitenta na náhradu škody.
Práva Emitenta pod a predchádzajúcej vety zanikajúĽ ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch
(ň) mesiacov odo d aĽ ke sa Emitent o tejto skutočnosti dozvedelĽ najneskôr však uplynutím jedného
(1) roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo Emitenta požadova náhradu škody.
Emitent sa môže domáha na súde vylúčenia spoločníka EmitentaĽ ktorý porušuje závažným
spôsobom svoje povinnostiĽ hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnos vylúčenia bol písomne
upozornený. S podaním tohto návrhu musia súhlasi spoločníciĽ ktorých vklady predstavujú aspo
jednu polovicu základného imania. SpoločníkoviĽ ktorého účas v spoločnosti Emitenta súd zrušil
alebo ktorý bol vylúčenýĽ vzniká právo na vyrovnací podiel. Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom
splateného vkladu spoločníkaĽ ktorého účas v Emitentovi zaniklaĽ k splateným vkladom všetkých
spoločníkov.
Emitent si nie je vedomý existencie žiadneho stretu záujmov medzi povinnos ami konate a Emitenta
vo vz ahu k Emitentovi a jeho súkromnými záujmami alebo inými povinnos ami.
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POSTUPY ORGÁNOV A DODRŽIAVANIE PRINCÍPOV SPRÁVY A RIADENIA
SPOLOČNOSTI

Emitent nemá zriadený revízny výbor.
Emitent vyhlasujeĽ že v súčasnej dobe sa riadi a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie
spoločnosti (corporate governance)Ľ ktoré stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej
republikyĽ najmä Obchodný zákonník. Emitent sa pri svojej správe a riadení neriadi pravidlami
stanovenými v akomko vek kódexe správy a riadenia spoločností. Kódex správy a riadenia
spoločností na Slovensku ( alej len „Kódex“)Ľ ktorý vydala Stredoeurópska asociácia správy a
riadenia spoločnostíĽ je v súčasnosti iba odporúčaním a nepredstavuje všeobecne záväzné pravidláĽ
ktorých dodržiavanie by bolo v Slovenskej republike povinné.
Pravidlá stanovené v Kódexe sa do určitej miery prekrývajú s požiadavkami kladenými na správu
a riadenie Emitenta ustanovenými v právnych predpisoch Slovenskej republikyĽ preto možno
konštatova Ľ že Emitent niektoré pravidlá stanovené v Kódexe ku d u vyhotovenia Prospektu fakticky
dodržiavaĽ avšak vzh adom na toĽ že Emitent pravidlá stanovené v Kódexe zatia výslovne do svojej
správy a riadenia neimplementovalĽ ani pod a Kódexu pri svojej správe a riadení nepostupujeĽ dáva
Emitent pre účely tohto Prospektu vyššie uvedené vyhlásenieĽ a to z toho dôvoduĽ že ho právne
predpisy k dodržiavaniu týchto pravidiel nezaväzujú.
5.12

HLAVNÝ SPOLOČNÍK

5.12.1

Kontrola nad Emitentom

Emitent je priamo vlastnený a ovládaný jediným spoločníkom Emitenta, spoločnos ou ESIN Solar
B.V.Ľ ktorá vlastní 100% obchodný podielu a hlasovacích práv v Emitentovi.
Emitent je nepriamo vlastnený a ovládaný spoločníkom spoločnosti ESIN Solar B.V.Ľ ktorým je
spoločnos ESIN group, a.s.
Opatrenia na zabezpečenieĽ aby kontrola nebola zneužívanáĽ vyplývajú zo všeobecne záväzných
právnych predpisov. Osobitné opatrenia nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov Emitent
neprijal.
5.12.2

DojednaniaĽ ktoré môžu vies k zmene kontroly nad Emitentom

Ku d u vyhotovenia Prospektu Emitentovi nie sú známe žiadne iné mechanizmy ani zmluvné
dojednaniaĽ ktoré by mohli vies ku zmene ovládania a kontroly nad Emitentom.
5.13

FINANČNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA AKTÍVĽ PASÍVĽ FINANČNEJ
SITUÁCIE A ZISKOV A STRÁT EMITENTA

5.13.1

Historické a predbežné finančné informácie

Vzh adom k tomuĽ že Emitent vznikol zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Prešov d a
15. marca 2016 a od svojho vzniku nevykonával žiadnu činnos Ľ vypracoval iba Priebežnú účtovnú
závierku Emitenta.
Prvú účtovnú závierku Emitent zostaví v zmysle zakladate skej listiny Emitenta a príslušných
právnych prepisov k 31. decembru Ň016 pod a metodík a požiadaviek IFRS. Účtovná závierka
Emitenta k 31. decembru 2016 bude overená audítorom.
Finančné informácie z a z Priebežnej účtovnej závierky Emitenta ku d u 31. marca 2016:
VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII
k 31. marcu 2016
(v eurách)
31. marec 2016
AKTÍVA
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Peniaze a pe ažné ekvivalenty
Obežný majetok celkom

5 000
5 000

AKTÍVA CELKOM

5 000

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Základné imanie
Vlastné imanie celkom

5 000
5 000

Záväzky celkom

0

ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE CELKOM

5 000

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU
za obdobie od 15. marca 2016 do 31. marca 2016
(v eurách)
od 15. marca 2016 do 31.
marca 2016
Prevádzkové výsledok

0

Finančný výsledok

0

Zisk pred zdanením

0

Da z príjmov

0

ZISK PO ZDANENÍ

0

OSTATNÉ SÚĆASTI KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU

0

CELKOVÝ KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA OBDOBIE

0

VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ
za obdobie od 15. marca 2016 do 31. marca 2016
(v eurách)
Základné imanie

Nerozdelený zisk

Celkom

Transakcie s vlastníkmi
Vklad do základného imania

5 000

-

5 000

Transakcie s vlastníkmi celkom

5 000

-

5 000

-

0

0

5 000

0

5 000

Celkový komplexný výsledok za obdobie
od 15. marca 2016 do 31. marca 2016
K 31. marcu 2016
VÝKAZ PE AŽNÝCH TOKOV
za obdobie od 15. marca 2016 do 31. marca 2016
(v eurách)

od 15. marca 2016 do
31. marca 2016
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PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI:
Zisk pred zdanením da ou z príjmov

0

Pe ažné toky z prevádzkovej činnostiĽ netto

0

PE AŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI:
Pe ažné toky z investičnej činnostiĽ netto

0

PE AŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI:
Vklad do základného imania
Pe ažné toky z finančnej činnostiĽ netto
Zmena stavu pe azí a pe ažných ekvivalentovĽ netto
Peniaze a pe ažné ekvivalenty na začiatku obdobia
PENIAZE A PE AŽNÉ EKVIVALENTY NA KONCI OBDOBIA

5.13.2

5 000
5 000
5 000
5 000

Audit historických ročných finančných informácií

Emitent je novozaložená spoločnos a preto zatia nemal spracovanú a auditovanú ročnú účtovnú
závierku.
5.13.3

Súdne a arbitrážne konania

Emitent vyhlasujeĽ že k dátumu vyhotovenia tohto Prospektu nie je a od svojho vzniku nebol
účastníkom žiadneho správnehoĽ súdneho ani rozhodcovského konaniaĽ ktoré by mohlo ma alebo
malo významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovos Emitenta, a nie je si vedomýĽ že by takéto
konanie hrozilo.
Emitent tiež vyhlasujeĽ že nie je a od svojho vzniku d a 15. marca 2016 nebol účastníkom žiadnych
správnychĽ súdnych ani rozhodcovských konaníĽ ktoré by samostatne či v súvislosti s inými právnymi
konaniami vedenými proti osobámĽ ktoré sú súčas ou Skupiny ESINĽ mohli podstatným negatívnym
spôsobom ovplyvni hospodárske pomery a finančnú situáciu Emitenta či prepojených osôb.
5.13.4

Významná zmena finančnej alebo obchodnej situácie Emitenta

Nad rámec vyššie uvedeného nedošlo od dátumu vyhotovenia Priebežnej účtovnej závierky Emitenta
do dátumu vyhotovenia tohto Prospektu k žiadnej negatívnej zmene vo finančnej alebo obchodnej
situácii EmitentaĽ ktorá by mohla ma významný nepriaznivý dopad na finančnú alebo obchodnú
situáciu EmitentaĽ finančné výsledky či celkové vyhliadky Emitenta.
5.14

VÝZNAMNÉ ZMLUVY

Emitent neuzavrel žiadne významné zmluvy, ktoré by mohli vies k vzniku záväzku alebo nároku
ktoréhoko vek člena Skupiny ESINĽ ktorý by bol podstatný pre schopnos Emitenta plni záväzky
k držite om cenných papierov na základe emitovaných cenných papierov.
5.15

INFORMÁCIE TRETÍCH STRÁN A VYHLÁSENIE ZNALCOV A VYHLÁSENIE
O AKOMKO VEK ZÁUJME

Emitent uvádzaĽ že v kap. 5 (Údaje o Emitentovi) tohto Prospektu neboli použité informácie
pochádzajúce od tretej strany a ani vyhlásenia alebo správy pripisované určitej osobe ako znalcovi.
5.16

DOKUMENTY NA NAHLIADNUTIE
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Počas platnosti tohto Prospektu je možné pod a potreby v Pracovných d och v bežnej pracovnej dobe
od 9:00 do 16:00 hod. pod a potreby nahliadnu v sídle EmitentaĽ t.j. na adrese Tatranská 611/149Ľ
059 5Ň Ve ká LomnicaĽ do nižšie uvedených dokumentov (alebo ich kópií)Ľ spoločne s alšími
dokumentmiĽ na ktoré sa tento Prospekt prípadne odvoláva:
 Prospekt a jeho prípadné dodatky;
 Kópia zakladate skej listiny Emitenta;
 Priebežná účtovná závierka Emitenta; a
 Všetky správyĽ listiny a akéko vek alšie dokumentyĽ ktorých akáko vek čas je zahrnutá
do tohto Prospektu alebo na ktoré tento Prospekt vo svojom texte odkazuje.
Po dobuĽ po ktorú zostane emisia Dlhopisov nesplatenáĽ budú vyššie účtovné výkazy k dispozícii
taktiež v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.esinfinance.sk).
Prospekt, a jeho prípadné aktualizácie prostredníctvom dodatku/dodatkov k ProspektuĽ je všetkým
investorom k dispozícii k nahliadnutiu v Určenej prevádzkarni Administrátora a v sídle Emitenta na
adrese Tatranská 611/149Ľ 059 5Ň Ve ká Lomnica, v Pracovných d och v bežnej pracovnej dobe od
9:00 do 16:00 hod., a na webovom sídle Administrátora (http://www.jtbank.cz) a na webovom sídle
Emitenta (www.esinfinance.sk).
Emitent bude v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi zverej ova správy
o výsledkoch svojho hospodárenia a svojej finančnej situácii a plni si informačné povinnosti. Tento
Prospekt a prípadné dodatky k Prospektu budú po dobu ich platnosti k nahliadnutiu v písomnej podobe
na požiadanie a taktiež budú bezplatne poskytnuté v listinnej podobe v Pracovných d och v bežnej
pracovnej dobe od 9:00 do 16:00 hod. v sídle Emitenta na adrese Tatranská 611/149Ľ 059 5Ň Ve ká
Lomnica.
5.17

UPOZORNENIA

Finančné údaje Emitenta uvedené v Prospekte vychádzajú len z Priebežnej účtovnej závierky
Emitenta. Niektoré hodnoty uvedené v tomto Prospekte boli upravené zaokrúhlením. To okrem iného
znamenáĽ že hodnoty uvádzané pre rovnakú informačnú položku sa môžu na rôznych miestach mierne
líši a hodnoty uvádzané ako súčet niektorých hodnôt nemusia by aritmetickým súčtom hodnôtĽ z
ktorých vychádzajú.
Pri uvádzaní informácií pochádzajúcich z interných odhadov a analýz Emitent vynaložil všetku
primeranú starostlivos Ľ avšak presnos takýchto informácií Emitent nemôže zaruči . Akéko vek
predpoklady a výh ady týkajúce sa budúceho vývoja EmitentaĽ jeho finančnej situácieĽ okruhu jeho
podnikate skej činnosti alebo postavenia na trhu nemožno poklada za vyhlásenie či záväzný s ub
Emitenta týkajúci sa budúcich udalostí alebo výsledkov vzh adom na toĽ že tieto budúce udalosti a
výsledky závisia na okolnostiach a udalostiachĽ ktoré Emitent nemôže úplne alebo sčasti ovplyvni .
InvestoriĽ ktorí majú záujem o kúpu DlhopisovĽ by mali uskutočni vlastnú analýzu akýchko vek
vývojových trendov alebo výh adov uvedených v tomto Prospekte a svoje investičné rozhodnutia
založi na výsledkoch takýchto samostatných analýz.
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6.

ÚDAJE O RUČITE OVI

6.1

ZODPOVEDNÉ OSOBY A VYHLÁSENIA ZODPOVEDNÝCH OSÔB

Osobou zodpovednou za informácie uvedené v tejto kap. 6 (Údaje o Ručiteľovi) tohto Prospektu ako
aj v celom Prospekte je Emitent – spoločnos ESIN Finance s.r.o.Ľ so sídlom Tatranská 611/149Ľ 059
5Ň Ve ká LomnicaĽ IČO: 50 204 645, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu PrešovĽ Oddiel:
SroĽ Vložka číslo: ňŇ6Ň7/P, v mene ktorej koná Ing. Tomáš Kukučka, konate .
Tento Prospekt pripravila a vyhotovila a za údaje v om uvedené je zodpovedná spoločnos ESIN
Finance s.r.o., ktorá ako osoba zodpovedná za Prospekt vyhlasujeĽ že pri vynaložení všetkej
primeranej náležitej starostlivosti sú pod a jej najlepšieho vedomia a znalosti údaje uvedené v tejto
kap. 6 (Údaje o Ručiteľovi) tohto Prospektu ako aj v celom Prospekte v súlade so skutočnos ou a že
neboli opomenuté a že v om nie sú zamlčané žiadne skutočnostiĽ ktoré by mohli ovplyvni alebo
zmeni ich význam.
Podpis osoby konajúcej v mene Emitenta je uvedený v čl. 5.1 (Zodpovedné osoby a vyhlásenia
zodpovedných osôb) Prospektu.
6.2

ZÁKONNÍ AUDÍTORI

Vzh adom k dátumu založenia Ručite a nebola doposia zostavená žiadna riadna účtovná závierka
Ručite a. Prvá účtovná závierka Ručite a bude v zmysle stanov Ručite a zostavená k 31. decembru
2016 v súlade s IFRS.
Priebežnú účtovnú závierku Ručite a ku d u 31. marca Ň016Ľ zostavenú v súlade s IFRS, overila
spoločnos ECOVIS LA Partners AuditĽ s.r.o.Ľ so sídlom Prievozská ň7Ľ 8Ň1 09 BratislavaĽ IČO:
44 971 91Ľ zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava IĽ Oddiel: SroĽ Vložka číslo:
61594/B zapísaná v Slovenskej komore audítorov s číslom licencie 348, a je uvedená v prílohe č. 4
tohto Prospektu.
Výrok audítora k Priebežnej účtovnej závierke Ručite a bol bez výhrad.
Vzh adom k vyššie uvedenému je informácia o odstúpeníĽ odvolaní alebo znovu vymenovaní
audítorov počas obdobiaĽ na ktoré sa vz ahujú historické finančné informácieĽ neaplikovate náĽ a preto
nie je ani uvedená.
6.3

VYBRANÉ FINANČNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA RUČITE A

Vzh adom k tomuĽ že Ručite vznikol zápisom do obchodného registra pri Holandskej obchodnej
komore (Kamer van Koophandel) d a Ň9. februára Ň016 a od svojho vzniku nevykonával žiadnu
činnos Ľ vypracoval iba Priebežnú účtovnú závierku Ručite aĽ overenú Audítorom Ručite a, tak ako je
uvedené v čl. 6.2 (Zákonní audítori) tohto Prospektu. Zhrnutie hlavných vybraných finančných
informácií z Priebežnej účtovnej závierky Ručite a ku d u 31. marca 2016 je uvedené nižšie.
VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII
k 31. marcu 2016
(v eurách)
31. marec 2016
AKTÍVA
NEOBEŽNÝ MAJETOK
Investície v dcérskych spoločnostiach
Poskytnuté úvery
Neobežný majetok celkom
OBEŽNÝ MAJETOK
Poh adávky
Poskytnuté úvery

183 336
27 228 136
27 411 472
5 736 670
322 870
48 / 115

PROSPEKT DLHOPISOV

ESIN Finance s.r.o.

Peniaze a pe ažné ekvivalenty
Obežný majetok celkom

10 000
6 069 540

AKTÍVA CELKOM

33 481 012

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
Nerozdelený zisk
Vlastné imanie celkom

10 000
248 426
258 426

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
Da z príjmov
Záväzky
Krátkodobé záväzky celkom

69 475
33 153 111
33 222 586

ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE CELKOM

33 481 012

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU
za obdobie od 26. februára Ň016 do ň1. marca Ň016
(v eurách)

od 26.februára 2016 do
31. marca 2016

Náklady na služby
Prevádzkové náklady

4 969
4 969

Úrokové výnosy
Finančné výnosy

322 870
322 870

Zisk pred zdanením

317 901

Da z príjmov

69 475

ZISK PO ZDANENÍ

248 426

OSTATNÉ SÚĆASTI KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU

-

CELKOVÝ KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA OBDOBIE

248 426

VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ
za obdobie od Ň6. februára Ň016 do ň1. marca Ň016
(v eurách)
Základné imanie

Nerozdelený zisk

Celkom

Transakcie s vlastníkmi
Vklad do základného imania

10 000

-

10 000

Transakcie s vlastníkmi celkom

10 000

-

10 000

Zisk za obdobie

-

248 426

248 426

Celkový komplexný výsledok za obdobie
od Ň6. februára Ň016 do ň1. marca Ň016

-

248 426

248 426

Celkový komplexný výsledok za obdobie
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K 31. marcu 2016

10 000

VÝKAZ PE AŽNÝCH TOKOV
za obdobie od Ň6. februára Ň016 do ň1. marca Ň016
(v eurách)

PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI:
Zisk pred zdanením da ou z príjmov
Úpravy o:
Výnosové úroky

258 426

od 26.februára 2016 do
31. marca 2016

317 901

(322 870)

Zmeny pracovného kapitálu:
Záväzky
Pe ažné toky z prevádzkovej činnostiĽ netto

4 969
-

PE AŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI:
Pe ažné toky z investičnej činnostiĽ netto
PE AŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI:
Vklad do základného imania
Pe ažné toky z finančnej činnostiĽ netto
Zmena stavu pe azí a pe ažných ekvivalentovĽ netto
Peniaze a pe ažné ekvivalenty na začiatku obdobia
PENIAZE A PE AŽNÉ EKVIVALENTY NA KONCI OBDOBIA

6.4

248 426

-

10 000
10 000

10 000

RIZIKOVÉ FAKTORY

Údaje o rizikových faktoroch vo vz ahu k Ručite ovi sú uvedené v kap. 2 (Rizikové faktory) tohto
Prospektu.
6.5

INFORMÁCIE O RUČITE OVI

6.5.1

História a vývoj Ručite a

Ručite bol založený zakladate skou listinou zo d a Ň6. februára Ň016 a d a Ň9. februára Ň016 bol
zaregistrovaný v obchodnom registri pri Holandskej obchodnej komore (Kamer van Koophandel) a je
vedený pod registračným číslom 65448ň40.
Ručite bol založený pod a holandského práva ako spoločnos s ručením obmedzeným (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). Jediným spoločníkom Ručite je spoločnos ESIN
group, a.s.
Ručite je účelovo založenou spoločnos ou a v minulosti Ručite nevykonával žiadnu podnikate skú
činnos .
6.5.2

Základné údaje o Ručite ovi

Obchodná firma:

ESIN Solar B.V

Miesto registrácie:

Holandské krá ovstvo. Ručite je zapísaný v obchodnom
registri pri Holandskej obchodnej komore (Kamer van
Koophandel).
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Registračné číslo:

65448340

DIČ:

856116932

Dátum vzniku:

Ručite
vznikol zápisom do obchodného registra
pri Holandskej obchodnej komore (Kamer van Koophandel)
d a Ň9. februára Ň016.

Doba trvania:

Ručite bol založený na dobu neurčitú.

Spôsob založenia:

Ručite bol založený ako B.V. (besloten vennootschap met
beperkte
aansprakelijkheid),
spoločnos
s ručením
obmedzeným, pod a práva Holandského krá ovstva
zakladate skou listinou zo d a Ň6. februára Ň016Ľ ktorej
súčas ou sú stanovy Ručite a.

Právna forma:

B.V. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid),
spoločnos s ručením obmedzeným

Právny poriadokĽ pod a ktorého bol Ručite bol založený a existuje pod a právnych predpisov
Ručite založený:
Holandského krá ovstva.
Obchodné sídlo:

AmsterdamĽ Holandské krá ovstvo

Sídlo:

Schiphol Boulevard 40ňĽ 1118BK SchipholĽ Holandské
krá ovstvo

Telefónne číslo:

+421 911 574 158

E-mail:

tancos@esin.sk

Základné imanie:

Základné imanie Ručite a je 10.000 EUR (slovom: desa tisíc
eur).
Základné imanie Ručite a je rozdelené na kme ové podiely
v menovitej hodnote jedného podielu vo výške 1Ľ00 EUR
(slovom: jeden eur).
Základné imanie Ručite a bolo splatené v celosti.

Zakladate ská listina a stanovy:

Ručite bol založený zakladate skou listinou zo d a
26. februára Ň016Ľ ktorej súčas ou sú stanovy Ručite a.

Predmet činnosti
a predmet podnikania Ručite a:

Ručite je právnickou osobou založenou za účelom
podnikania. Predmet podnikania Ručite a je uvedený v čl. ň
stanov Ručite a (zoznam predmetu podnikania vi v bode
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6.6.1 (Hlavné činnosti) tohto Prospektu.
Hlavné právne predpisyĽ na základe
ktorých Ručite vykonáva svoju
činnos :
6.5.3

Holandský občiansky zákonník.

Najnovšie a najdôležitejšie udalosti dôležité pre vyhodnotenie solventnosti Ručite a

Ručite je novozaložená spoločnos Ľ ktorá sa počas svojej existencie nikdy neocitla v platobnej
neschopnosti, nevyvíjala žiadnu činnos ani neprevzala žiadne záväzky, a to s výnimkou záväzkov zo
Zmluvy o postúpení poh adávok (ako je v podrobnostiach uvedené v kap. 6.14 (Významné zmluvy)).
K dátumu vyhotovenia Prospektu nemá Ručite žiadne nesplatené úveryĽ neboli Ručite ovi vydané
žiadne investičné nástrojeĽ ani neviaznu na majetku Ručite žiadne záložnéĽ ani obdobné práva či
obmedzenia.
6.5.4

Investície

K dátumu vyhotovenia Prospektu neboli Ručite om uskutočnenéĽ ani žiadny orgán Ručite a
neschválilĽ ani sa Ručite nezaviazal na žiadne významné investície, a to s výnimkou nadobudnutia
poh adávok na základe Zmluvy o postúpení poh adávok (ako je v podrobnostiach uvedené v kap. 6.14
(Významné zmluvy)).
6.6

PREH AD PODNIKATE SKEJ ČINNOSTI

6.6.1

Hlavné činnosti Ručite a a Skupiny ESIN

Ručite je účelovo založená spoločnos a je súčas ou Skupiny ESIN pôsobiacej v Slovenskej
republike v rôznych oblastiach hospodárstva.
Ručite je spoločnos ouĽ ktorá v rámci svojej činnosti držíĽ spravuje a prípadne financuje podiely
a účasti v iných spoločnostiach najmä v energetickom priemysle v Slovenskej republike.
Pod a čl. ň stanov Ručite a je predmetom podnikania Ručite a, v najširšom slova zmysle:
 zakladanieĽ účas vĽ spolupráca sĽ financovanieĽ akáko vek iná držba podielov vĽ riadenieĽ správaĽ
vedenie riadeniaĽ poradenstvo iným obchodným spoločnostiam a/alebo podnikom a/alebo
poskytovanie služieb iným obchodným spoločnostiam a/alebo podnikom;
 poskytovanie finančných prostriedkovĽ získavanie financovania a vo všeobecnosti uzatváranie
finančných transakcií a uzatváranie s tým spojených zmlúv;
 ručenie samostatne (nerozdielne) za záväzky spoločností v rámci skupiny a záväzky tretích strán
a poskytovanie zabezpečenia záväzkov spoločností v rámci skupiny a záväzkov tretích strán;
 investovanie majetkových účastí do (hypotekárnych) poh adávokĽ nehnute nostíĽ menyĽ cenných
papierov a majetku vo všeobecnosti;
 nadobúdanieĽ využívanie a predaj patentovĽ ochranných známokĽ licenciíĽ know-how a iných práv
priemyselného a duševného vlastníctva;
 aktivity súvisiace s vyššie uvedenými činnos ami a ich podporou.
6.6.2

Hlavné trhy

Vzh adom ku svojej hlavnej činnosti Ručite ako taký nesú aží na žiadnom trhu a nemá žiadne
relevantné trhové podiely a jeho postavenie na trhu nie je relevantnéĽ resp. žiadne merate né
postavenie na trhu si Ručite nevytvoril. Vo vz ahu k trhomĽ na ktorých sú ažia spoločnosti v Skupine
ESINĽ nie je ich postavenie na trhu relevantnéĽ resp. žiadne merate né postavenie na trhu si
nevytvorili.
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Ručite prostredníctvom dcérskych spoločností pôsobí na trhu výroby elektriny z obnovite ných
zdrojovĽ ktoré vyrábajú elektrickú energiu vo fotovoltaických elektrár ach a predávajú ju
distribučným spoločnostiam. Výkupná cena za elektrickú energiu je garantovaná Slovenskou
republikou na obdobie pätnás (15) rokov od uvedenia zariadenia výrobcu elektrickej energie
do prevádzky alebo od jeho rekonštrukcie či modernizácie v zmysle Zákona o podpore obnovite ných
zdrojov energie.
6.6.3

Postavenie Ručite a v hospodárskej sú aži

Na území Slovenskej republiky v súčasnosti platí zákaz pripájania tzv. malých zdrojov do distribučnej
siete, teda zdrojov o výkone väčším ako 10kW inštalovaného výkonu. Dnes nie je možné odhadnú
do kedy bude tento zákaz plati . V súčasnosti žiadny subjekt nepripojí do sústavy fotovoltaické
elektrárne s takým výkonomĽ akým disponujú dcérske spoločnosti Ručite a. Na Slovensku je zárove
spustený program „zelená domácnostiam“Ľ v rámci ktorého môžu domácnosti využi podporu
z fondov Európskej únie na vybudovanie alternatívneho zdroja energie (ako fotovoltaická elektráre Ľ
slnečné kolektoryĽ kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo).
Na základe zmien legislatívne – technických podmienok niektoré spoločnosti na trhu v roku 2015
nesplnili podmienky pre získanie podpory v zmysle Zákona o podpore obnovite ných zdrojov energie.
Skupina ESIN mala v roku Ň015 podporu na všetky svoje elektrárne (obnovite né zdroje energie).
Zmena legislatívnych podmienok súvisela s týmĽ že koncom roku Ň014 distribučné spoločnosti
na základe rozhodnutia URSO oznámili výrobcom (v rámci územia Slovenskej republiky sa jedná
približne o 1Ň00 výrobcov z obnovite ných zdrojov energie)Ľ že z dôvodu nesplnenia si zákonom
stanovených povinností strácajú na rok Ň015 podporu doplatkom v zmysle Zákona o podpore
obnovite ných zdrojov energie. U mnohých spoločností (t.j. výrobcov elektriny z obnovite ných
zdrojov energie) to spôsobilo nemalé finančné problémy. Spoločnosti v Skupine ESIN však spĺ ajú
všetky legislatívne – technické parametreĽ a tak o podporu doplatkom pre svoje elektrárne neprišli
a majú ju zabezpečenú aj pre rok Ň016.
6.7

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

6.7.1

Pozícia Ručite a v Skupine ESIN

Ručite má jediného spoločníkaĽ a to spoločnos ESIN groupĽ a.s.Ľ ktorá vlastní 100% podielov
Emitenta (vi bod 6.7.2 nižšie (Organizačná štruktúra Skupiny ESIN)).
Cie om Ručite a bolo nadobudnú účas a kontrolu nad dcérskymi spoločnos ami Ručite a
pôsobiacimi v oblasti výroby elektrickej energie z obnovite ných zdrojov. Ručite má záujem na alej
drža Ľ riadi a spravova tieto účasti na nižšie uvedených dcérskych spoločnostiach.
Ručite vlastní majetkové účasti v nasledovných (dcérskych) spoločnostiach, takto:
a) Ručite je 100% akcionárom spoločnosti BCQ SystémĽ a.s.Ľ
b) Ručite je 100% akcionárom spoločnosti FOTOVOLTAIKA Star aĽ a.s.Ľ
c) Ručite je 100% akcionárom spoločnosti FOTOSOLAR Torna aĽ a.s.Ľ
d) Ručite je 100% akcionárom spoločnosti SUPERFICIESĽ a.s.,
e) Ručite je 100% akcionárom spoločnosti SOLGYĽ a.s.Ľ
f) Ručite je 100% akcionárom spoločnosti SOLAR INĽ a.s.Ľ
g) Ručite je 66Ľ67% spoločníkom ASTOM s.r.o.
Prostredníctvom uvedených dcérskych spoločností pôsobí Ručite
energie z obnovite ných zdrojov.

v sektore: Výroba elektrickej

Ručite je súčas ou Skupiny ESINĽ ktorej dominantnou činnos ou je podnikanie v oblasti výroby
a predaja elektrickej energie vyrobenej z obnovite ných zdrojov a tiež v oblasti developmentu –
výstavby a predaja rezidenčných nehnute ností vo Vysokých Tatrách. Skupina ESIN sa v posledných
rokoch rozšírila o alšie významné segmentyĽ a to po nohospodárstvo a stavebníctvo.
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Spoločnos ou na najvyššom stupni riadenia v Skupine ESIN je spoločnos ESIN group, a.s.
ESIN group, a.s.
Sídlo:
IČO:
De zápisu:
Zapísaná v:

Tatranská ň00/8Ľ 017 01 Považská Bystrica
36 787 302
6. jún Ň007
Obchodnom registri Okresného súdu TrenčínĽ Oddiel: SaĽ Vložka
číslo: 106ň4/R
4.000.000 EUR (slovom: štyri milióny eur)

Výška základného imania:
Predmet činnosti:
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebite ovi (maloobchod) v rozsahu vo ných
živností;
 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovate om živnosti (ve koobchod) v rozsahu
vo ných živností;
 sprostredkovanie obchodu;
 prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidláĽ ak slúžia na umiestnenie
najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majite ovi alebo nájomcovi nehnute nosti;
 prenájom nehnute ností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom;
 čistiace a upratovacie práce;
 predaj nápojov na priamu konzumáciu;
 predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých
príloh ako aj bezmäsitých jedál;
 reklamnáĽ inzertná a propagačná činnos ;
 sprostredkovanie kúpyĽ predaja a prenájmu nehnute ností;
 výkon činnosti stavbyvedúceho – pozemné stavby;
 uskutoč ovanie stavieb a ich zmien;
 opracovanie kovu jednoduchým spôsobom;
 ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto
zariadeniach a chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4;
 činnos podnikate skýchĽ organizačných a ekonomických poradcov;
 vedenie účtovníctva;
 počítačové služby;
 služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;
 sprostredkovate ská činnos v oblasti služieb;
 sprostredkovate ská činnos v oblasti výroby;
 kuriérske služby;
 skladovanie;
 baliace činnostiĽ manipulácia s tovarom;
 finančný leasing;
 poskytovanie úverov alebo pôžičiek z pe ažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy
a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt;
 sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z pe ažných zdrojov získaných výlučne
bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt;
 faktoring a forfaiting;
 správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu vo ných živností;
 prenájom hnute ných vecí;
 administratívne služby;
 správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty;
 vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti;
 odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu.
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ESIN groupĽ a.s. vlastní 100% obchodný podiel v Ručite ovi. Ručite je následne 100% akcionárom
spoločnostíĽ ktoré vyrábajú elektrickú energiu z obnovite ných zdrojov:








BCQ SystémĽ a.s.Ľ
FOTOVOLTAIKA Star aĽ a.s.,
FOTOSOLAR Torna aĽ a.s.Ľ
SUPERFICIES, a.s.,
SOLGY, a.s.,
SOLAR IN, a.s.

Ručite je zárove vlastníkom 66Ľ67% obchodného podielu v spoločnosti ASTOMĽ s.r.o.
ESIN groupĽ a.s. je 100% akcionárom spoločností ALS groupĽ a.s. a ALIS energy, a.s.
ESIN group, a.s. v segmente po nohospodárstva prostredníctvom týchto spoločností ovláda
spoločnosti:






AGRO-VALALIKY, a.s., (91,2%),
AGRO – VALALIKY GROUP, s.r.o. (91,2%),
MOLD-TRADE spoločnos s ručením obmedzeným (98%)Ľ
MOLD – TRADE GROUP, s.r.o. (98%).

Uvedené spoločnosti sa primárne zaoberajú pestovanímĽ spracovanímĽ predajom po nohospodárskych
produktov a chovom a predajom zvierat. Čas po nohospodárskej produkcie slúži pre potreby
bioplynových staníc.
ESIN groupĽ a.s. je jediným (100%) spoločníkom v spoločnostiach:





ASTOM V, s.r.o.,
ASTOM ND, s.r.o.,
ASTOM BPS s.r.o.

Tieto dcérske spoločnosti vlastnia a prevádzkujú bioplynové stanice na výrobu elektrickej energie
z obnovite ných zdrojov.
ESIN groupĽ a.s. je vlastníkom aj nasledovných obchodných podielov v týchto spoločnostiach:









Naša domácnos Ľ s.r.o. (100%)Ľ
Tatrafat, spol. s r.o. Huncovce (100%),
ASTOM 4-PS, s.r.o. (50%),
PEVA, s.r.o. (66,67%),
PV DEVELOPMENT, s.r.o. (66,67%)
BBF energy, s.r.o. (50%),
Tatranské družstvo (ŇĽ6%).

Spoločnos Naša domácnos Ľ s.r.o. prevádzkuje maloobchodnú predaj u KINEKUS v Poprade.
Spoločnos TATRAFAT, spol. s r.o. Huncovce vlastní malú fotovoltaickú elektráre
29,9 kW.

s výkonom

ASTOM 4-PSĽ s.r.o. je servisnou organizáciou pre solárne elektrárne a zárove hlavným dodávate om
po nohospodárskych služieb pre agrosektor Skupiny ESIN.
PEVA, s.r.o. a PV DEVELOPMENTĽ s.r.o. sú stavebnými firmami s orientáciou najmä na výrobu
betónových
zmesíĽ
prevádzkovanie
betonárneĽ
výstavbu
pozemných
a inžinierskych
stavieb, prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy a podobne.
ESIN groupĽ a.s. je 100% materskou spoločnos ou EG investmentĽ a.s.
100% materskou spoločnos ou pre nasledujúce spoločnosti:




alej EG investmentĽ a.s. je

Farma OborínĽ s.r.o.Ľ
Biofarma OborínĽ s.r.o.Ľ
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INTEHO, s.r.o.,
MAVEL s.r.o.,
PP LAND, s.r.o.,
Inštitút tepelného hospodárstvaĽ s.r.o.

Farma OborínĽ s.r.o. je súčas ou agrosektoru Skupiny ESIN.
Spoločnos Biofarma OborínĽ s.r.o. vlastní a prevádzkuje bioplynovú stanicu.
INTEHOĽ s.r.o sa zaoberá výrobou peliet z biomasy.
Spoločnosti MAVEL s.r.o. a PP LAND, s.r.o. vlastnia a prevádzkujú malé vodné elektrárne.
Inštitút tepelného hospodárstvaĽ s.r.o. vlastní po nohospodársku pôdu.
Organizačná štruktúra Skupiny ESIN

6.7.2

Nižšie uvedená grafická schéma zobrazuje skupinuĽ do ktorej patrí Ručite a Emitent:
ESIN group, a.s.
100%

ESIN Solar B.V.
100%
(Ručite )

SOLAR
IN, a.s.
100%

SUPERFICIES,
a.s.
100%

SOLGY,
a.s.
100%

BCQ SystémĽ
a.s.
100%

FOTOSOLAR
Torna aĽ a.s.
100%

FOTOVOLTAIKA
Star aĽ a.s.
100%

ASTOM,
s.r.o.
66,67%

ESIN Finance, s.r.o.
(Emitent)
100%

*Percentá v schéme vyššie vyjadrujú podiel na základnom imaní a hlasovacích právach.

6.7.3

Popis spoločností zo Skupiny ESIN

6.7.3.1

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

V centre záujmu Ručite a sú obnovite né zdroje energieĽ kde je výkupná cena za elektrickú energiu
garantovaná Slovenskou republikou na obdobie pätnás (15) rokov od uvedenia zariadenia výrobcu
elektrickej energie do prevádzky alebo od jeho rekonštrukcie či modernizácie v zmysle Zákona
o podpore obnovite ných zdrojov energie. Na základe záväzku Slovenskej Republiky voči Európskej
Únii o zvýšenom podiele obnovite ných zdrojovĽ vznikol Zákon o podpore obnovite ných zdrojov
energie. Zákon o podpore obnovite ných zdrojov energie určuje prednostný výkup elektrickej energie
z obnovite ných zdrojov a garantuje pätnás (15) ročnú stabilitu výkupnej ceny. Najväčší vzostup
zažila fotovoltaika ako aj bioplynové stanice v roku Ň011Ľ nako ko v roku Ň010 bolo vybavených
najviac stavebných povoleníĽ ktoré sa nestihli zrealizova v roku 2010 a URSO nestihol promptne
zareagova na rýchlo klesajúce ceny technológii. Tu vznikol priestor na nadštandardný zisk v danom
sektore.
Pre fotovoltaické elektrárne skolaudované v roku Ň010 je určená pevná výkupná cena na 425,127
EUR/MWh a pre fotovoltaické elektrárne skolaudované v roku 2011 je určená pevná výkupná cena
na ň8ŇĽ618 EUR/MWh. Fotovoltaika (okrem striech na budovách) skončila ň0. júna Ň011Ľ novelou
zákona č. 656/Ň004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a Zákona o podpore obnovite ných zdrojov energie. Úspešnos hráčov v sektore závisela
na pripravenosti projektov, financovania a miery schopnosti rýchlej realizácie elektrární. Neuspeli tie
spoločnostiĽ ktoré nestihli elektrárne skolaudova do ň0. júna Ň011Ľ alebo na ich výstavbu použili
nekvalitné komponenty.
Ručite v roku 2016 v rámci akvizície nadobudol fotovoltaické elektrárne s celkovým inštalačným
výkonom cca Ň7 MW.
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Ručite vlastní a prevádzkuje nasledovné fotovoltaické elektrárne:















FOTOSOLAR Torna aĽ a.s.
o inštalovaný výkon: ňĽ99 MW
o rok zapojenia do sústavy: Ň011
o garancia výkupu do: Ň0Ň6
o garantovaná výkupná cena: ň8ŇĽ61 EUR /MW
BCQ SystémĽ a.s.
o inštalovaný výkon: ňĽ99 MW
o rok zapojenia do sústavy: Ň011
o garancia výkupu do: Ň0Ň6
o garantovaná výkupná cena: ň8ŇĽ61 EUR /MW
FOTOVOLTAIKA Star aĽ a.s.
o inštalovaný výkon: ňĽ99 MW
o rok zapojenia do sústavy: Ň011
o garancia výkupu do: Ň0Ň6
o garantovaná výkupná cena: ň8ŇĽ61 EUR /MW
SOLAR IN, a.s.
o inštalovaný výkon: ňĽ99 MW
o rok zapojenia do sústavy: Ň010
o garancia výkupu do: Ň0Ň5
o garantovaná výkupná cena: 4Ň5Ľ1Ň EUR /MW
SUPERFICIES, a.s.
o inštalovaný výkon: ňĽ99 MW
o rok zapojenia do sústavy: Ň011
o garancia výkupu do: Ň0Ň6
o garantovaná výkupná cena: ň8ŇĽ61 EUR /MW
SOLGY, a.s.
o inštalovaný výkon: ňĽ99 MW
o rok zapojenia do sústavy: Ň011
o garancia výkupu do: Ň0Ň6
o garantovaná výkupná cena: ň8ŇĽ61 EUR /MW
ASTOM s.r.o.
o inštalovaný výkon: ŇĽ944 MW
o rok zapojenia do sústavy: Ň010
o garancia výkupu do: Ň0Ň5
o garantovaná výkupná cena: 4Ň5Ľ1Ň EUR /MW

URSO vydal pre dcérske spoločnosti Ručite a potvrdenia o pôvode elektriny z obnovite ných zdrojov
pre ich jednotlivé zariadenia výrobcu energieĽ ktorými bolo potvrdenéĽ že tieto spoločnosti spĺ ajú ako
výrobcovia elektriny z obnovite ných zdrojov energie podmienky na získanie podpory výroby
elektriny z obnovite ných zdrojov energie pod a § ň Zákona o obnovite ných zdrojoch energie.
6.7.3.2

Spoločnosti v sektore výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov – Fotovoltaika

Dcérska spoločnos FOTOSOLAR Torna aĽ a.s.
Sídlo:

Šebeš anová Ň5ňĽ 017 04 Považská Bystrica

IČO:

45 357 480

De zápisu:

16. január Ň010

Zapísaná v:

Obchodnom registri Okresného súdu TrenčínĽ Oddiel: SaĽ Vložka
číslo: 106ŇŇ/R

Výška základného imania:

25.000 EUR (slovom: dvadsa pä tisíc eur)

Podiel:

Ručite vlastní 100% akcií spoločnosti
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Predmet činnosti:
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebite ovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovate om živnosti (ve koobchod),
 sprostredkovate ská činnos v oblasti obchodu,
 činnos podnikate skýchĽ organizačných a ekonomických poradcov,
 inžinierska činnos ,
 projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti služieb,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti výroby,
 prenájom nehnute ností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom,
 prenájom hnute ných vecí,
 reklamné a marketingové služby,
 finančný leasing,
 elektroenergetika: výroba a dodávka elektriny,
 prenájom nehnute ností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,
 po nohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných po nohospodárskych a lesných
výrobkov za účelom spracovania alebo alšieho predaja.
Dcérska spoločnos BCQ SystémĽ a.s.
Sídlo:

Šebeš anová Ň5ňĽ 017 04 Považská Bystrica

IČO:

45 358 800

De zápisu:

19. január Ň010

Zapísaná v:

Obchodnom registri Okresného súdu TrenčínĽ Oddiel: SaĽ Vložka
číslo: 10645/R

Výška základného imania:

Ň5.000 EUR (slovom: dvadsa pä tisíc eur)

Podiel:

Ručite vlastní 100% akcií spoločnosti

Predmet činnosti:
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebite ovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovate om živností (ve koobchod),
 sprostredkovate ská činnos v oblasti obchodu,
 činnos podnikate skýchĽ organizačných a ekonomických poradcov,
 projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti služieb,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti výroby,
 prenájom nehnute ností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom,
 prenájom hnute ných vecí,
 reklamné a marketingové služby,
 finančný leasing,
 elektroenergetika: výroba a dodávka elektriny,
 inžinierska činnos ,
 po nohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných po nohospodárskych a lesných
výrobkov za účelom spracovania alebo alšieho predaja.
Dcérska spoločnos FOTOVOLTAIKA Star aĽ a.s.
Sídlo:

Šebeš anová Ň5ňĽ 017 04 Považská Bystrica

IČO:

45 358 818

De zápisu:

19. január Ň010
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Zapísaná v:

Obchodnom registri Okresného súdu TrenčínĽ Oddiel: SaĽ Vložka
číslo: 10656/R

Výška základného imania:

Ň5.000 EUR (slovom: dvadsa pä tisíc eur)

Podiel:

Ručite vlastní 100% akcií spoločnosti

Predmet činnosti:
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebite ovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovate om živností (ve koobchod),
 sprostredkovate ská činnos v oblasti obchodu,
 činnos podnikate skýchĽ organizačných a ekonomických poradcov,
 projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti služieb,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti výroby,
 prenájom nehnute ností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom,
 prenájom hnute ných vecí,
 reklamné a marketingové služby,
 finančný leasing,
 elektroenergetika : výroba a dodávka elektriny,
 počítačové služby,
 administratívne služby,
 faktoring a forfaiting,
 po nohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných po nohospodárskych a lesných
výrobkov za účelom spracovania alebo alšieho predaja.
Dcérska spoločnos SOLAR IN, a.s.
Sídlo:

Šebeš anová Ň5ňĽ 017 04 Považská Bystrica

IČO:

36 868 965

De zápisu:

15. júl Ň010

Zapísaná v:

Obchodnom registri Okresného súdu TrenčínĽ Oddiel: SaĽ Vložka
číslo: 106ň8/R

Výška základného imania:

Ň5.000 EUR (slovom: dvadsa pä tisíc eur)

Podiel:

Ručite vlastní 100% akcií spoločnosti

Predmet činnosti:
 prenájom nehnute nostíĽ bytových a nebytových priestorov,
 elektroenergetikaĽ rozsah podnikania: výroba elektrinyĽ dodávka elektriny,
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebite ovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovate om živností (ve koobchod),
 sprostredkovate ská činnos v oblasti obchodu,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti služieb,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti výroby,
 činnos podnikate skýchĽ organizačných a ekonomických poradcov,
 počítačové služby,
 finančný leasing,
 faktoring a forfaiting,
 prenájom nehnute ností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom,
 po nohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných po nohospodárskych a lesných
výrobkov za účelom ich alšieho spracovania alebo alšieho predaja.
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Dcérska spoločnos SUPERFICIES, a.s.
Sídlo:

Šebeš anová Ň5ňĽ 017 04 Považská Bystrica

IČO:

45 529 221

De zápisu:

Ň6. máj Ň010

Zapísaná v:

Obchodnom registri Okresného súdu TrenčínĽ Oddiel: SaĽ Vložka
číslo: 1065ň/R

Výška základného imania:

Ň5.000 EUR (slovom: dvadsa pä tisíc eur)

Podiel:

Ručite vlastní 100% akcií spoločnosti

Predmet činnosti:
 činnos podnikate skýchĽ organizačných a ekonomických poradcov,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti obchodu,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti služieb,
 prenájom nehnute ností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom,
 prenájom hnute ných vecí,
 čistiace a upratovacie služby,
 elektroenergetika v rozsahu výroba elektrinyĽ dodávka elektriny,
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebite ovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovate om živnosti (ve koobchod),
 počítačové služby,
 faktoring a forfaiting,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti výroby.
Dcérska spoločnos SOLGY, a.s.
Sídlo:

Šebeš anová Ň5ňĽ 017 04 Považská Bystrica

IČO:

45 623 881

De zápisu:

1ň. júl Ň010

Zapísaná v:

Obchodnom registri Okresného súdu TrenčínĽ Oddiel: SaĽ Vložka
číslo: 10641/R

Výška základného imania:

ňŇ.000 EUR (slovom: tridsa dvatisíc eur)

Podiel:

Ručite vlastní 100% akcií spoločnosti

Predmet činnosti:
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebite ovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovate om živnosti (ve koobchod),
 sprostredkovate ská činnos v oblasti obchodu,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti služieb,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti výroby,
 činnos podnikate skýchĽ organizačných a ekonomických poradcov,
 prenájom nehnute ností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom,
 prenájom hnute ných vecí,
 čistiace a upratovacie služby,
 uskutoč ovanie stavieb a ich zmien,
 dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
 elektroenergetika v rozsahu výroba elektrinyĽ dodávka elektriny,
 počítačové služby,
 vedenie účtovníctva,
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finančný leasing,
faktorig a forfaiting,
po nohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných po nohospodárskych a lesných
výrobkov za účelom spracovania alebo alšieho predaja.

Dcérska spoločnos ASTOM s.r.o.
Sídlo:

Šebeš anová Ň5ňĽ 017 04 Považská Bystrica

IČO:

44 750 048

De zápisu:

7. máj Ň009

Zapísaná v:

Obchodnom registri Okresného súdu TrenčínĽ Oddiel: SroĽ Vložka
číslo: Ňň170/R

Výška základného imania:

5.004 EUR (slovom: pä tisíc štyri eur)

Podiel:

Ručite vlastní 66Ľ67% obchodný podiel spoločnosti

Predmet činnosti:
 elektroenergetika – výroba elektrinyĽ dodávka elektriny,
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebite ovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovate om živnosti (ve koobchod),
 sprostredkovate ská činnos v oblasti obchodu,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti výroby,
 sprostredkovate ská činnos v oblasti služieb,
 prenájom nehnute ností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom,
 prenájom hnute ných vecí,
 prenájom strojovĽ prístrojovĽ zariadeníĽ dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky,
 po nohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných po nohospodárskych a lesných
výrobkov za účelom spracovania alebo alšieho predaja.
6.7.4

Závislos Ručite a na subjektoch zo Skupiny ESIN

Ručite je závislý na svojej materskej spoločnostiĽ ktorou je spoločnos ESIN groupĽ a.s.Ľ čo vyplýva
z vlastníctva 100% podielu v Ručite ovi.
Vz ah ovládania Ručite a spoločnos ou ESIN groupĽ a.s. je založený výhradne na báze vlastníctva
kontrolného balíku podielov takĽ ako je popísané v tomto Prospekte. Ručite si nie je vedomý tohoĽ že
by línia ovládania Ručite a bola založená na iných formách ovládaniaĽ než je majetková účas
na základnom imaní Ručite aĽ akými napríklad môžu by zmluvné dojednania či záväzokĽ ktorý by
vytváral jeho závislos na akýchko vek iných subjektoch.
Podstatným zdrojom príjmov Ručite a sú dividendyĽ resp. podiel na zisku. Z uvedeného h adiska je
Ručite závislý na svojich dcérskych spoločnostiach a na dividendách vygenerovaných ich
podnikate skou činnos ou. Ak by dcérske spoločnosti Ručite a nedosahovali očakávané výsledkyĽ
malo by to významný vplyv na príjmy Ručite a a na jeho schopnos splni svoje záväzky z
Ručite ského prehlásenia.
V prípadeĽ že Ručite poskytne niektorému subjektu zo Skupiny ESIN pôžičku či úverĽ bude
schopnos Ručite a plni záväzky významne ovplyvnená schopnos ou daného člena Skupiny ESIN,
plni záväzky voči Ručite oviĽ čo môže vytvori formu závislosti zdrojov ziskuĽ resp. financií
Ručite a na danom členovi Skupiny ESIN a jeho hospodárskych výsledkoch. Ku d u vyhotovenia
tohto Prospektu Ručite neposkytol žiadne pôžičky ani nevydal žiadne investičné nástrojeĽ ktoré by
zakladali úverovú angažovanos Ručite a voči tretej osobe.
6.8

INFORMÁCIE O TRENDE
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Ručite je novozaložená spoločnos Ľ a teda nemal ešte vypracovanúĽ overenú audítorom a zverejnenú
účtovnú závierku. Ručite vyhlasujeĽ že v období od vyhotovenia Priebežnej účtovnej závierky
Ručite a do dátumu vydania tohto Prospektu nedošlo k žiadnej negatívnej zmene vyhliadok Ručite a,
ktorá by mala významný nepriaznivý dopad na Ručite a. Ručite vyhlasujeĽ že v jeho dcérskych
spoločnostiach od dátumu posledných účtovných závierok overených audítorom nedošlo k žiadnej
podstatnej negatívnej zmene vyhliadok jeho dcérskych spoločností.
Ručite ovi nie sú známe žiadne trendyĽ neistotyĽ nárokyĽ záväzky alebo udalostiĽ ktoré by s reálnou
pravdepodobnos ou mohli ma podstatný negatívny vplyv na perspektívu Ručite a.
6.9

PROGNÓZY ALEBO ODHADY ZISKU

Do dátumu vyhotovenia tohto Prospektu Ručite nezverejnil žiadnu prognózu ani odhad zisku a ani
ich v tomto Prospekte neuvádza.

6.10

SPRÁVNE, RIADIACE A DOZORNÉ ORGÁNY

Ručite je spoločnos ou s ručením obmedzeným (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) založenou a existujúcou pod a práva Holandského krá ovstva. RiadiaciĽ resp.
dozorný orgán Ručite a predstavuje správna rada (Management Board) Ručite a.
Správna rada Ručiteľa
Štatutárnym orgánom Ručite a je správna radaĽ ktorá môže ma v súlade so stanovami Ručite a
jedného (1) alebo viac členov. Aktuálne je jediným členom správnej rady Ručite a, pán Nicolaas
Scholtens.
Funkciu člena správnej rady Ručite a môžu vykonáva fyzické ako aj právnické osoby. Konkrétny
počet členov správnej rady Ručite a je určený valným zhromaždením (General Meeting) Ručite a.
Valné zhromaždenie tiež menuje členov správnej rady Ručite a a má vždy právomoc dočasne zbavi
funkcie alebo odvola z funkcie akéhoko vek člena správnej rady Ručite a. Valné zhromaždenie
rozhoduje o odmene a alších podmienkach výkonu funkcie každého z členov správnej rady Ručite a.
Správna rada je zodpovedná za riadenie Ručite a a jedná v jeho mene navonok, a to v súlade
s obmedzeniami stanovenými v stanovách Ručite a.
Pri výkone svojej funkcie sú členovia správnej rady Ručite a povinní kona v záujme Ručite a
a v záujme podniku s ním spojeného. V prípadeĽ že sa správna rada Ručite a skladá z viac ako jedného
členaĽ valné zhromaždenie Ručite a je oprávnené vymenova jedného z týchto členov za predsedu
správnej rady Ručite aĽ ktorý bude alej oprávnený vymenova jedného z ostatných členov správnej
rady Ručite a za finančného riadite a alebo generálneho riadite a alebo vymenova člena správnej
rady Ručite a do akejko vek inej funkcieĽ ktorú uzná za vhodnú.
Člen správnej rady Ručite a nie je oprávnený zúčast ova sa rokovaní a rozhodovania v prípadeĽ
že má priamy alebo nepriamy osobný záujemĽ ktorý je v rozpore so záujmami Ručite a alebo podniku
s ním spojeného.
Správna rada Ručite a je povinná plni pokyny valného zhromaždenia Ručite aĽ pokia tieto pokyny
nie sú v rozpore so záujmami Ručite a a jeho podnikov.
Správna rada Ručite a ako aj každý člen správnej rady Ručite a zastupujú Ručite a. Správna rada
Ručite a je oprávnená vymenova vedúcich pracovníkov s generálnou alebo obmedzenou právomocou
zastupova Ručite a. Každý vedúci pracovník je oprávnený zastupova Ručite a, s oh adom na
obmedzeniaĽ ktoré sa na ho vz ahujú. Správna rada Ručite a určí funkciu každého vedúceho
pracovníka. Títo vedúci pracovníci môžu by zapísaní do príslušnej evidencie (obchodného registra)Ľ
s uvedením rozsahu ich právomocí na zastupovanie Ručite a. Správna rada Ručite a je oprávnená
uzatvára transakcie takĽ ako sú definované v § Ň: Ň04 Holandského občianskeho zákonníka bez
súhlasu valného zhromaždenia Ručite a.
Správna rada Ručite a je zložená z nasledujúcich osôb:
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p. Nicolaas ScholtensĽ člen správnej rady (Board Member) Ručite a
De vzniku funkcie:

Ň6. február Ň016

Narodený:

11. júna 1960

Bytom:

Donkerelaan
krá ovstvo

5ňaĽ

Ň061 JK

BloemendaalĽ

Holandské

Nicolaas Scholtens je absolventom Univerzity Vrije v AmsterdameĽ Holandské krá ovstvoĽ kde získal
titul v odbore právo. Od roku 1986 sa zaoberá podnikate skou činnos ou so zameraním na oblas
holandského korporátneho práva. Pracoval pre rôzne spoločnosti zaoberajúcimi sa holandským
korporátnym poradenstvom so špecializáciou sa na právne poradenstvo pre vnútroskupinové vz ahy
nadnárodných klientov.
Dozorná rada Ručiteľa
Ručite nemá dozornú raduĽ nako ko taký orgán nie je vyžadovaný právom štátu založenia Ručite a
vo vz ahu k spoločnostiam typu Ručite a.
6.10.1

Stret záujmov na úrovni správnychĽ riadiacich a dozorných orgánov

Ručite si nie je vedomý existencie žiadneho stretu záujmov medzi povinnos ami člena správnej rady
Ručite a vo vz ahu k Ručite ovi a ich súkromnými záujmami alebo inými povinnos ami.
Kapitola Ň:Ňň9 Holandského občianskeho zákonníka stanovujeĽ že v prípadeĽ že člen riadiacej rady
bude ma priamy alebo nepriamy osobný záujemĽ ktorý je v rozpore so záujmom spoločnostiĽ
dotknutý riadite sa nesmie zúčastni jednania a rozhodovania o navrhovanej veci. Účelom tohto
ustanovenia je predís tomuĽ aby riadiaca rada činila neplatné rozhodnutiaĽ príslušný návrh musí by
predložený dozornej rade spoločnosti a ak nie je zriadenáĽ valnému zhromaždeniu. Oprávnenie
riadite ov zastupova spoločnos nebude v prípade existencie takého konfliktu záujmov obmedzené.
Stanovy spoločnosti môžu upravi odchýlky od právnej úpravy stanovenej v kapitole Ň:Ňň9 ods. (5)
Holandského občianskeho zákonníka.
6.11

POSTUPY ORGÁNOV A DODRŽIAVANIE PRINCÍPOV SPRÁVY A RIADENIA
SPOLOČNOSTI

Ručite nemá zriadený revízny výbor.
Ručite vyhlasujeĽ že v súčasnej dobe sa riadi a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie
spoločnosti (corporate governance)Ľ ktoré stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy Holandského
krá ovstvaĽ najmä Holandský občiansky zákonník.
6.12

HLAVNÝ SPOLOČNÍK

6.12.1

Kontrola nad Ručite om

Ručite je priamo vlastnený a ovládaný jediným spoločníkom Ručite aĽ spoločnos ou ESIN groupĽ
a.s.Ľ ktorá vlastní 100% podielu a hlasovacích práv v Ručite ovi.
Ručite je nepriamo vlastnený a ovládaný akcionármi spoločnosti ESIN groupĽ a.s.Ľ ktorými sú: Ing.
Tomáš KukučkaĽ narodený: Ň4.05.198ňĽ bytom Šebeš anováĽ Ň5ňĽ 017 04 Považská BystricaĽ
Slovenská republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií spoločnosti ESIN groupĽ a.s.; JUDr. Boris KubovičĽ
narodený: 05.01.1982, bytom Tatranská Lomnica 1465ňĽ 059 60 Vysoké TatryĽ Slovenská republikaĽ
ktorý vlastní Ň0% akcií spoločnosti ESIN groupĽ a.s.; Ing. Jozef JágrikĽ narodený: 09.01.1984Ľ
Šebeš anová 48Ľ 017 04 Považská BystricaĽ Slovenská republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií spoločnosti
ESIN groupĽ a.s.; Róbert KukučkaĽ narodený: 0ň.10.1957Ľ bytom Šebeš anová Ň5ňĽ 017 04 Považská
BystricaĽ Slovenská republikaĽ ktorý vlastní Ň0% akcií spoločnosti ESIN group, a.s.; Ing. Vlastimil
MajerčákĽ narodený: 09.04.1984Ľ bytom Vlčia Dolina 958Ľ Dobšiná 049 Ň5Ľ Slovenská republikaĽ
ktorý vlastní Ň0% akcií spoločnosti ESIN groupĽ a.s.
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Povaha kontroly zo strany jediného spoločníka Ručite a vyplýva z priamo vlastneného 100% podielu
a hlasovacích práv v Ručite ovi.
Opatrenia na zabezpečenieĽ aby kontrola nebola zneužívanáĽ vyplývajú zo všeobecne záväzných
právnych predpisov. Pokia je Emitentovi známeĽ Ručite neprijal žiadne alšie osobitné opatrenia
nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov proti zneužitiu kontroly zo strany hlavného
spoločníkaĽ t.j. spoločnosti ESIN groupĽ a.s.
6.12.2

DojednaniaĽ ktoré môžu vies k zmene kontroly nad Ručite om

V súlade s holandským právom obchodných spoločností môžu nasledujúce dojednania v prípade
nesprávneho nakladania s akcionárskymi právamiĽ nesprávneho vedenia alebo zablokovania vies
ku zmene kontroly nad Ručite om.
Kapitola Ň:ňň6 Holandského občianskeho zákonníka obsahuje ustanoveniaĽ ktoré stanovujúĽ že
v prípadeĽ že akcionár/spoločník nejedná v najlepšom záujme spoločnosti a jeho správanie poškodilo
záujmy spoločnosti v takom rozsahuĽ že pokračovanie jeho účasti v spoločnosti nemôže by na alej
tolerovanéĽ jeden alebo viacero akcionárov/spoločníkov vlastniacich akcie/podiely predstavujúce
aspo jednu tretinu celkového základného imania spoločnosti smie zaháji proti tomuto
akcionárovi/spoločníkovi súdne konanie a žiada Ľ aby súd vydal súdny príkazĽ ktorým bude
akcionárovi/spoločníkovi uložená povinnos previes všetky jeho akcie v spoločnosti na žalobcuĽ
ktorým je (sú) akcionár(i)/spoločník(i).
Kapitola Ň:ň4ň Holandského občianskeho zákonníka obsahuje ustanovenieĽ ktoré otvára možnos
pre akéhoko vek akcionára/spoločníkaĽ zaháji súdne konanie z dôvodu nevhodného správania
akcionára/spoločníka alebo spoločnosti samotnej.
V súlade s kapitolou Ň:ňň7 Holandského občianskeho zákonníka je Ručite oprávnený upravi
vo svojich stanovách odlišné riešenia sporovĽ pričom tieto ustanovenia majú prednos
pred ustanoveniami uvedenými v zákone. Tiež zmluvné dojednania o riešeniach sporov medzi
akcionármi/spoločníkmi môžu vylúči zákonné ustanovenia.
Ku d u vyhotovenia Prospektu nie sú Emitentovi známe žiadne iné mechanizmy ani zmluvné
dojednaniaĽ ktoré by mohli vies ku zmene ovládania a kontroly nad Ručite om.
6.13

FINANČNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA AKTÍVĽ PASÍVĽ FINANČNEJ
SITUÁCIE A ZISKOV A STRÁT RUČITE A

6.13.1

Historické a predbežné finančné informácie

Vzh adom k tomuĽ že Ručite vznikol zápisom do obchodného registra pri Holandskej obchodnej
komore (Kamer van Koophandel) d a Ň9. februára Ň016 a od svojho vzniku nevykonával žiadnu
činnos Ľ vypracoval iba Priebežnú účtovnú závierku Ručite a.
Prvú účtovnú závierku Ručite zostaví v zmysle stanov Ručite a k ň1. decembru Ň016 pod a metodík
a požiadaviek IFRS. Účtovná závierka Ručite a k ň1. decembru Ň016 bude overená audítorom.
Finančné informácie z Priebežnej účtovnej závierky Ručite a ku d u 31. marca 2016:
VÝKAZ O FINANČNEJ SITUÁCII
k 31. marcu 2016
(v eurách)
31. marec 2016
AKTÍVA
NEOBEŽNÝ MAJETOK
Investície v dcérskych spoločnostiach
Poskytnuté úvery
Neobežný majetok celkom

183 336
27 228 136
27 411 472

OBEŽNÝ MAJETOK
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Poh adávky
Poskytnuté úvery
Peniaze a pe ažné ekvivalenty
Obežný majetok celkom

5 736 670
322 870
10 000
6 069 540

AKTÍVA CELKOM

33 481 012

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie
Nerozdelený zisk
Vlastné imanie celkom

10 000
248 426
258 426

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY
Da z príjmov
Záväzky
Krátkodobé záväzky celkom

69 475
33 153 111
33 222 586

ZÁVÄZKY A VLASTNÉ IMANIE CELKOM

33 481 012

VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU
za obdobie od Ň6. februára Ň016 do ň1. marca Ň016
(v eurách)

od 26.februára 2016 do
31. marca 2016

Náklady na služby
Prevádzkové náklady

4 969
4 969

Úrokové výnosy
Finančné výnosy

322 870
322 870

Zisk pred zdanením

317 901

Da z príjmov

69 475

ZISK PO ZDANENÍ

248 426

OSTATNÉ SÚĆASTI KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU

-

CELKOVÝ KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK ZA OBDOBIE

248 426

VÝKAZ ZMIEN VO VLASTNOM IMANÍ
za obdobie od Ň6. februára Ň016 do ň1. marca Ň016
(v eurách)
Základné imanie

Nerozdelený zisk

Celkom

Transakcie s vlastníkmi
Vklad do základného imania

10 000

-

10 000

Transakcie s vlastníkmi celkom

10 000

-

10 000

-

248 426

248 426

Celkový komplexný výsledok za obdobie
Zisk za obdobie
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10 000

VÝKAZ PE AŽNÝCH TOKOV
za obdobie od Ň6. februára Ň016 do ň1. marca Ň016
(v eurách)

PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI:
Zisk pred zdanením da ou z príjmov
Úpravy o:
Výnosové úroky
Zmeny pracovného kapitálu:
Záväzky
Pe ažné toky z prevádzkovej činnostiĽ netto
PE AŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI:
Pe ažné toky z investičnej činnostiĽ netto
PE AŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI:
Vklad do základného imania
Pe ažné toky z finančnej činnostiĽ netto
Zmena stavu pe azí a pe ažných ekvivalentovĽ netto
Peniaze a pe ažné ekvivalenty na začiatku obdobia
PENIAZE A PE AŽNÉ EKVIVALENTY NA KONCI OBDOBIA

6.13.2

248 426
248 426

248 426
258 426

od 26.februára 2016 do
31. marca 2016

317 901

(322 870)

4 969
-

10 000
10 000

10 000

Audit historických ročných finančných informácií

Ručite je novozaložená spoločnos a preto zatia nemal spracovanú a auditovanú ročnú účtovnú
závierku.
Ročné účtovné závierky však boli vypracované a overené pre nižšie uvedené dcérske spoločnosti
Ručite a.
Výroky od Audítora dcérskych spoločností Ručite a k ročným účtovným závierkam dcérskych
spoločností Ručite a k 31. decembru Ň014 sú nasledovné:
Dcérska spoločnos BCQ SystémĽ a.s.
Názor
Pod a nášho názoruĽ účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu spoločnosti BCQ SystémĽ a. s. k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia
za rok končiaci sa k uvedenému dátumuĽ v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Zdôraznenie skutočností
Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti B1 odsek 9 účtovnej závierky. K 1. januáru Ň014
spoločnos prehodnotila dobu používania dlhodobého majetku v súlade s jeho technickou
použite nos ou. Pôvodne sa predpokladaloĽ že sa dlhodobý majetok bude využíva počas podpory
garantovanej zo strany štátu (pätnás (15) rokov). Súčasný zámer vedenia spoločnosti je využitie
dlhodobého majetku počas doby životnostiĽ ktorú garantuje dodávate technológie (dvadsa pä (Ň5)
rokov).
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Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti B1 odsek 10 účtovnej závierky. K 31. decembru 2014
celkové záväzky spoločnosti prevyšujú jej majetokĽ v dôsledku čoho spoločnos vykazuje záporné
vlastné imanie vo výške 717.4Ň5 EUR (slovom: sedemstosedemnás tisíc štyristo dvadsa pä eur).
Materská spoločnos sa zaviazalaĽ že bude finančne podporova spoločnos takĽ aby táto bola schopná
nepretržite pokračova vo svojej činnosti najmenej po dobu dvanás (1Ň) mesiacov nasledujúcich po
skončení účtovného obdobia.
Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti D.5.1 účtovnej závierky. Spoločnos k 31. decembru
Ň014 nespĺ a úverové ukazovatele definované v zmluve o bankovom úvere. Spoločnos získala
od banky potvrdenieĽ že nepožiadala o predčasné splatenie úveru a ani zmenu úverových podmienok.
Náš názor nie je vzh adom na tieto skutočnosti podmienený.
Iné skutočnosti
V súlade s § 19 ods. Ň Zákona o účtovníctve spoločnos nemusí ma účtovnú závierku overenú
audítorom.
Dcérska spoločnos FOTOVOLTAIKA Star aĽ a.s.
Názor
Pod a nášho názoruĽ účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu spoločnosti FOTOVOLTAIKA Star aĽ a. s. k 31. decembru 2014 a výsledky jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumuĽ v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Zdôraznenie skutočností
Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti B1 odsek 9 účtovnej závierky. K 1. januáru Ň014
spoločnos prehodnotila dobu používania dlhodobého majetku v súlade s jeho technickou
použite nos ou. Pôvodne sa predpokladaloĽ že sa dlhodobý majetok bude využíva počas podpory
garantovanej zo strany štátu (pätnás (15) rokov). Súčasný zámer vedenia spoločnosti je využitie
dlhodobého majetku počas doby životnostiĽ ktorú garantuje dodávate technológie (dvadsa pä (Ň5)
rokov).
Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti B1 odsek 10 účtovnej závierky. K 31. decembru 2014
celkové záväzky spoločnosti prevyšujú jej majetokĽ v dôsledku čoho spoločnos vykazuje záporné
vlastné imanie vo výške 188.760 EUR (slovom: stoosemdesiatosemtisíc sedemsto šes desiat eur).
Materská spoločnos sa zaviazalaĽ že bude finančne podporova spoločnos takĽ aby táto bolo schopná
nepretržite pokračova vo svojej činnosti najmenej po dobu dvanás (1Ň) mesiacov nasledujúcich po
skončení účtovného obdobia.
Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti D.5.1 účtovnej závierky. Spoločnos k 31. decembru
Ň014 nespĺ a úverové ukazovatele definované v zmluve o bankovom úvere. Spoločnos získala
od banky potvrdenieĽ že nepožiadala o predčasné splatenie úveru a ani zmenu úverových podmienok.
Náš názor nie je vzh adom na tieto skutočnosti podmienený.
Iné skutočnosti
V súlade s § 19 ods. Ň Zákona o účtovníctve spoločnos nemusí ma účtovnú závierku overenú
audítorom.
Dcérska spoločnos FOTOSOLAR Torna aĽ a.s.
Názor
Pod a nášho názoruĽ účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu spoločnosti FOTOSOLAR Torna aĽ a. s. k 31. decembru 2014 a výsledky jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumuĽ v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Zdôraznenie skutočností
Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti B1 odsek 9 účtovnej závierky. K 1. januáru Ň014
spoločnos prehodnotila dobu používania dlhodobého majetku v súlade s jeho technickou
použite nos ou. Pôvodne sa predpokladaloĽ že sa dlhodobý majetok bude využíva počas podpory
garantovanej zo strany štátu (pätnás (15) rokov). Súčasný zámer vedenia spoločnosti je využitie
dlhodobého majetku počas doby životnostiĽ ktorú garantuje dodávate technológie (dvadsa pä (Ň5)
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rokov).
Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti B1 odsek 10 účtovnej závierky. K 31. decembru 2014
celkové záväzky spoločnosti prevyšujú jej majetokĽ v dôsledku čoho spoločnos vykazuje záporné
vlastné imanie vo výške Ň47.47Ň EUR (slovom: dvestoštyridsa sedemtisíc štyristo sedemdesiatdva
eur). Materská spoločnos sa zaviazalaĽ že bude finančne podporova spoločnos takĽ aby táto bola
schopná nepretržite pokračova vo svojej činnosti najmenej po dobu dvanás (1Ň) mesiacov
nasledujúcich po skončení účtovného obdobia.
Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti D.5.1 účtovnej závierky. Spoločnos k 31. decembru
Ň014 nespĺ a úverové ukazovatele definované v zmluve o bankovom úvere. Spoločnos získala
od banky potvrdenieĽ že nepožiadala o predčasné splatenie úveru a ani zmenu úverových podmienok.
Náš názor nie je vzh adom na tieto skutočnosti podmienený.
Iné skutočnosti
V súlade s § 19 ods. Ň Zákona o účtovníctve spoločnos nemusí ma účtovnú závierku overenú
audítorom.
Dcérska spoločnos SUPERFICIESĽ a.s.
Názor
Pod a nášho názoruĽ účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu spoločnosti SUPERFICIESĽ a. s. k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia
za rok končiaci sa k uvedenému dátumuĽ v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Zdôraznenie skutočností
Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti B1 odsek 9 účtovnej závierky. K 1. januáru Ň014
spoločnos prehodnotila dobu používania dlhodobého majetku v súlade s jeho technickou
použite nos ou. Pôvodne sa predpokladaloĽ že sa dlhodobý majetok bude využíva počas podpory
garantovanej zo strany štátu (pätnás (15) rokov). Súčasný zámer vedenia spoločnosti je využitie
dlhodobého majetku počas doby životnostiĽ ktorú garantuje dodávate technológie (dvadsa pä (Ň5)
rokov).
Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti B1 odsek 10 účtovnej závierky. K 31. decembru 2014
celkové záväzky spoločnosti prevyšujú jej majetokĽ v dôsledku čoho spoločnos vykazuje záporné
vlastné imanie vo výške 6Ň1.970 EUR (slovom: šes stodvadsa jedentisíc devä sto sedemdesiat eur).
Materská spoločnos sa zaviazalaĽ že bude finančne podporova spoločnos takĽ aby táto bola schopná
nepretržite pokračova vo svojej činnosti najmenej po dobu dvanás (1Ň) mesiacov nasledujúcich po
skončení účtovného obdobia.
Náš názor nie je vzh adom na tieto skutočnosti podmienený.
Iné skutočnosti
V súlade s § 19 ods. Ň Zákona o účtovníctve spoločnos nemusí ma účtovnú závierku overenú
audítorom.
Dcérska spoločnos SOLGYĽ a.s.
Názor
Pod a nášho názoruĽ účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu spoločnosti SOLGYĽ a. s. k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému dátumuĽ v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Zdôraznenie skutočností
Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti B1 odsek 9 účtovnej závierky. K 1. januáru Ň014
spoločnos prehodnotila dobu používania dlhodobého majetku v súlade s jeho technickou
použite nos ou. Pôvodne sa predpokladaloĽ že sa dlhodobý majetok bude využíva počas podpory
garantovanej zo strany štátu (pätnás (15) rokov). Súčasný zámer vedenia spoločnosti je využitie
dlhodobého majetku počas doby životnostiĽ ktorú garantuje dodávate technológie (dvadsa pä (Ň5)
rokov).
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Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti B1 odsek 10 účtovnej závierky. K 31. decembru 2014
celkové záväzky spoločnosti prevyšujú jej majetokĽ v dôsledku čoho spoločnos vykazuje záporné
vlastné imanie vo výške 519.959 EUR (slovom: pä stodevätnás tisíc devä sto pä desiatdevä eur).
Materská spoločnos sa zaviazalaĽ že bude finančne podporova spoločnos takĽ aby táto bola schopná
nepretržite pokračova vo svojej činnosti najmenej po dobu dvanás (1Ň) mesiacov nasledujúcich po
skončení účtovného obdobia.
Náš názor nie je vzh adom na tieto skutočnosti podmienený.
Iné skutočnosti
V súlade s § 19 ods. Ň Zákona o účtovníctve spoločnos nemusí ma účtovnú závierku overenú
audítorom.
Dcérska spoločnos SOLAR INĽ a.s.
Názor
Pod a nášho názoruĽ účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu spoločnosti SOLAR IN, a. s. k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia
za rok končiaci sa k uvedenému dátumuĽ v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Zdôraznenie skutočností
Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti B1 odsek 9 účtovnej závierky. K 1. januáru Ň014
spoločnos prehodnotila dobu používania dlhodobého majetku v súlade s jeho technickou
použite nos ou. Pôvodne sa predpokladaloĽ že sa dlhodobý majetok bude využíva počas podpory
garantovanej zo strany štátu (pätnás (15) rokov). Súčasný zámer vedenia spoločnosti je využitie
dlhodobého majetku počas doby životnostiĽ ktorú garantuje dodávate technológie (dvadsa pä (Ň5)
rokov).
Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti B1 odsek 10 účtovnej závierky. K 31. decembru 2014
celkové záväzky spoločnosti prevyšujú jej majetok, v dôsledku čoho spoločnos vykazuje záporné
vlastné imanie vo výške 405.177 EUR (slovom: štyristopä tisíc sto sedemdesiatsedem eur). Materská
spoločnos sa zaviazalaĽ že bude finančne podporova spoločnos takĽ aby táto bola schopná
nepretržite pokračova vo svojej činnosti najmenej po dobu dvanás (1Ň) mesiacov nasledujúcich po
skončení účtovného obdobia.
Upozor ujeme na poznámku uvedenú v časti D.5.1 účtovnej závierky. Spoločnos k 31. decembru
Ň014 nespĺ a úverové ukazovatele definované v zmluve o bankovom úvere. Spoločnos získala
od banky potvrdenieĽ že nepožiadala o predčasné splatenie úveru a ani zmenu úverových podmienok.
Náš názor nie je vzh adom na tieto skutočnosti podmienený.
Iné skutočnosti
V súlade s § 19 ods. Ň Zákona o účtovníctve spoločnos nemusí ma účtovnú závierku overenú
audítorom.
6.13.3

Súdne a arbitrážne konania

Pod a informácií dostupných Emitentovi ku d u zostavenia tohto ProspektuĽ Ručite nie je
a od svojho vzniku nebol účastníkom žiadneho správnehoĽ súdneho ani rozhodcovského konaniaĽ
ktoré by mohlo ma alebo malo významný vplyv na finančnú situáciu alebo ziskovos Ručite a, a nie
je si vedomýĽ že by takéto konanie hrozilo.
Pod a informácií dostupných Emitentovi ku d u zostavenia tohto ProspektuĽ Ručite nie je
a od svojho vzniku d a Ň9. februára Ň016 nebol účastníkom žiadnych správnychĽ súdnych ani
rozhodcovských konaníĽ ktoré by samostatne či v súvislosti s inými právnymi konaniami vedenými
proti osobámĽ ktoré sú súčas ou Skupiny ESINĽ mohli podstatným negatívnym spôsobom ovplyvni
hospodárske pomery a finančnú situáciu Ručite a či prepojených osôb.
6.13.4

Významná zmena finančnej alebo obchodnej situácie Emitenta
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Pod a informácií od Ručite a a nad rámec vyššie uvedeného nedošlo od dátumu vyhotovenia
Priebežnej účtovnej závierky Ručite a do dátumu vyhotovenia tohto Prospektu k žiadnej negatívnej
zmene vo finančnej alebo obchodnej situácii Ručite aĽ ktorá by mohla ma významný nepriaznivý
dopad na finančnú alebo obchodnú situáciu Ručite aĽ finančné výsledky či celkové vyhliadky
Ručite a.
6.14

VÝZNAMNÉ ZMLUVY

Ručite Ľ ako postupníkĽ a ESIN group, a.s., ako postupca, uzavreli d a 1. marca 2016 zmluvu o
postúpení poh adávok, v znení neskorších dodatkov ( alej len „Zmluva o postúpení poh adávok“)Ľ
na základe ktorej došlo k postúpeniu poh adávok ( alej len „Poh adávky“) v súhrnnej výške
ňŇ.964Ľ805 EURĽ ktoré vznikli z obchodných zmlúv a pôžičiek poskytnutých ESIN group, a.s.
nasledujúcim spoločnostiam zo Skupiny ESIN:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

BCQ SystémĽ a.s.Ľ
FOTOVOLTAIKA Star aĽ a.s.Ľ
FOTOSOLAR Torna aĽ a.s.Ľ
SUPERFICIES, a.s.,
SOLGY, a.s.,
SOLAR IN, a.s.,

Poh adávky nadobudol Ručite za odplatu vo výške ňŇ.964.806 EURĽ s týmĽ že čas odplaty vo výške
približne 31.000.000 EUR bude Ručite om zaplatená (i) v nadväznosti na emisiu Dlhopisov
a poskytnutie úveru Emitentom Ručite ovi a (ii) z prostriedkov získaných Ručite om v nadväznosti na
dosiahnutý hospodársky zisk spoločností v rámci Skupiny ESIN v nasledujúcich rokoch.
Emitent predpokladáĽ že čas odplaty vo výške Ň0.000.000 EUR bude Ručite om uhradená najneskôr
do ň0. júna Ň017. Zostávajúca čas odplaty bude Ručite om uhradená do ň1. decembra 2023
v rovnomerných ročných splátkach pri úročení 15% p.a. z nezaplatenej čiastky odplaty.

6.15

INFORMÁCIE TRETÍCH STRÁN A VYHLÁSENIE ZNALCOV A VYHLÁSENIE
O AKOMKO VEK ZÁUJME

Emitent uvádzaĽ že v kap. 6 (Údaje o Ručiteľovi) tohto Prospektu neboli použité informácie
pochádzajúce od tretej strany a ani vyhlásenia alebo správy pripisované určitej osobe ako znalcovi.
6.16

OPIS RUČITE SKÉHO VYHLÁSENIA

Ručite sa na základe Ručite ského vyhlásenia bezpodmienečne a neodvolate ne zaväzuje pod a
ustanovenia §ň0ň Obchodného zákonníka každému Majite ovi DlhopisovĽ že ak Emitent
z akéhoko vek dôvodu nesplní akýko vek Zabezpečený záväzok (ako je tento pojem definovaný
nižšie) v de jeho splatnosti a takéto neplnenie pretrváva dlhšie ako desa (10) Pracovných dníĽ
Ručite na písomnú výzvu Majite a Dlhopisov zaplatí takú čiastku okamžiteĽ nepodmienene a
bezodkladne namiesto Emitenta v súlade s čas ou 4. Ručite ského vyhlásenia. Ustanovenie §ň06 ods.
1 Obchodného zákonníka sa nepoužije a Majite Dlhopisov nebude povinný vyzva Emitenta
na splnenie splatného Zabezpečeného záväzku z Dlhopisov predtýmĽ ako si uplatní svoje práva pod a
Ručite ského vyhlásenia voči Ručite ovi.
Pre účely Ručite ského vyhlásenia sa za Zabezpečené záväzky považujú: (i) akéko vek pe ažné
záväzky Emitenta voči Majite om Dlhopisov vyplývajúce z DlhopisovĽ najmä záväzok zaplati
Menovitú hodnotu Dlhopisov a úrokový výnos Dlhopisov, a (ii) akéko vek pe ažné záväzky Emitenta
voči Majite om Dlhopisov, ktoré vznikli alebo môžu vzniknú v dôsledku neplatnostiĽ neúčinnosti
a/alebo nevymáhate nosti povinností z Dlhopisov (vrátane záväzkov zodpovedajúcich bezdôvodnému
obohateniu).
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Ručite ské vyhlásenie sa stane platným a účinným jeho podpisom Ručite om a zostane platné a účinné
v celom rozsahu až do uspokojenia všetkých Zabezpečených záväzkov.
Záväzky Ručite a vyplývajúce z Ručite ského vyhlásenia predstavujú priameĽ všeobecnéĽ
nepodmienenéĽ nezabezpečené a nepodriadené záväzky Ručite aĽ ktoré majú navzájom rovnocenné
postavenie (pari passu) bez akýchko vek vzájomných preferencií a prinajmenšom rovnocenné
postavenie (pari passu) so všetkými ostatnými terajšími alebo budúcimi priamymiĽ všeobecnýmiĽ
nepodmienenýmiĽ nepodriadenými a nezabezpečenými záväzkami Ručite aĽ s výnimkou tých
záväzkovĽ ktoré môžu ma prednostné postavenie výhradne z titulu kogentných ustanovení právnych
predpisov aplikujúcich sa všeobecne na práva verite ov.
Ručite v Ručite skom vyhlásení vyhlasuje a potvrdzujeĽ že sa oboznámil s Prospektom (vrátane
Podmienok Dlhopisov)Ľ súhlasí s ním a bude Prospekt dodržiava a bude ním viazaný v znení
všetkých jeho prípadných zmien a dodatkov v rozsahuĽ v akom tento dokument upravuje postavenieĽ
práva a povinnosti Ručite a.
Ručite vykoná každú platbu na základe Ručite ského vyhlásenia prostredníctvom Administrátora.
Po prijatí čiastky určenej na výplatu Majite ovi Dlhopisov Administrátor v mene Ručite a vykoná
platby na príslušný účet Majite a Dlhopisov. Všetky platby vykonané Ručite om namiesto Emitenta
na základe Ručite ského vyhlásenia budú vykonané bez akejko vek zrážky daníĽ odvodov alebo iných
poplatkovĽ s výnimkou ak by takéto zrážky bol povinný vykona aj Emitent v súlade s Podmienkami
Dlhopisov.
Ručite v Ručite skom vyhlásení vyhlasuje a zaručuje Majite om Dlhopisov odo d a účinnosti
Ručite ského vyhlásenia až do úplného uspokojenia všetkých Zabezpečených záväzkovĽ že:
 je oprávnený platne vystavi Ručite ské vyhlásenieĽ vykonáva práva a plni povinnosti
vyplývajúce z Ručite ského vyhláseniaĽ
 má všetky nevyhnutné oprávnenia a kompetencie na vydanie Ručite ského vyhláseniaĽ a
 obdržal všetky korporátne a iné súhlasyĽ ktoré sú potrebné na vystavenie Ručite ského
vyhlásenia a na plnenie záväzkov z Ručite ského vyhlásenia.
Ručite ské vyhlásenie a jeho výkladĽ ako aj všetky mimozmluvné záväzky v súvislosti s nímĽ sa riadia
právom Slovenskej republiky. Ručite ské vyhlásenie predstavuje zabezpečenie Dlhopisov v zmysle
ustanovenia § Ň0b Zákona o dlhopisoch.
Všetky sporyĽ nárokyĽ rozdiely alebo rozporyĽ ktoré vzniknú na základe Ručite ského vyhlásenia
alebo v súvislosti s nímĽ vrátane všetkých sporov o jeho existenciiĽ platnostiĽ výkladeĽ plneníĽ porušení
alebo zrušení a následkoch jeho zrušeniaĽ sporov vz ahujúcich sa na mimozmluvné povinnosti
vyplývajúce z Ručite ského vyhlásenia alebo súvisiace s ním budú riešené a s konečnou platnos ou
rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike.
Pokia niektoré ustanovenie Ručite ského vyhlásenia je alebo sa stane v akomko vek oh ade
nezákonnýmĽ neplatným alebo nevymáhate ným pod a ktoréhoko vek právneho poriadkuĽ nebude
tým dotknutá platnos a vymáhate nos ostatných ustanovení Ručite ského vyhláseniaĽ ani platnos a
vymáhate nos tohto ustanovenia v rámci akéhoko vek iného právneho poriadku.
Podpísané Ručite ské vyhlásenie tvorí prílohu č. 5 tohto Prospektu.
6.17

DOKUMENTY NA NAHLIADNUTIE

Počas platnosti tohto Prospektu je možné v Pracovných d och v bežnej pracovnej dobe od 9:00
do 16:00 hod. pod a potreby nahliadnu v sídle EmitentaĽ t.j. na adrese Tatranská 611/149Ľ 059 5Ň
Ve ká LomnicaĽ do nižšie uvedených dokumentov (alebo ich kópií)Ľ spoločne s alšími dokumentmiĽ
na ktoré sa tento Prospekt prípadne odvoláva:




Kópia zakladate skej listiny Ručite a (Deed of Incorporation)Ľ ktorej súčas ou sú stanovy
Ručite a (Statutes);
Priebežná účtovná závierka Ručite a;
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Historické finančné údaje dcérskych spoločností Ručite a za každý z dvoch finančných rokovĽ
predchádzajúcich dátumu vyhotovenia tohto Prospektu (prípadne za takú kratšiu lehotuĽ počas
ktorej daná dcérska spoločnos Ručite a existuje)Ľ ako aj akéko vek alšie historické finančné
údaje dcérskych spoločností Ručite aĽ ktoré sú uvedené v tomto Prospekte; a
Všetky správyĽ listiny a akéko vek alšie dokumentyĽ ktorých akáko vek čas je zahrnutá
do tohto Prospektu alebo na ktoré tento Prospekt vo svojom texte odkazuje.

Priebežná účtovná závierka Ručite a bude taktiež zverejnená v elektronickej forme na webovom sídle
Emitenta (www.esinfinance.sk).
Okrem toho bude v Pracovných d och v bežnej pracovnej dobe od 9:00 do 16:00 hod. v Určenej
prevádzkarni Administrátora prístupný k nahliadnutiu aj originál Ručite ského vyhlásenia.
6.18

UPOZORNENIA

Pokia nie je uvedené inakĽ všetky finančné údaje Ručite a uvedené v Prospekte vychádzajú len
z Priebežnej účtovnej závierky Ručite a. Niektoré hodnoty uvedené v tomto Prospekte boli upravené
zaokrúhlením. To okrem iného znamenáĽ že hodnoty uvádzané pre rovnakú informačnú položku sa
môžu na rôznych miestach mierne líši a hodnoty uvádzané ako súčet niektorých hodnôt nemusia by
aritmetickým súčtom hodnôtĽ z ktorých vychádzajú.
Pri uvádzaní informácií pochádzajúcich z interných odhadov a analýz Emitent vynaložil všetku
primeranú starostlivos Ľ avšak presnos takýchto informácií Emitent nemôže zaruči . Akéko vek
predpoklady a výh ady týkajúce sa budúceho vývoja Ručite a alebo Skupiny ESIN, ich finančnej
situácieĽ okruhu ich podnikate skej činnosti alebo postavenia na trhu nemožno poklada za vyhlásenie
či záväzný s ub Emitenta týkajúci sa budúcich udalostí alebo výsledkov vzh adom na toĽ že tieto
budúce udalosti a výsledky závisia na okolnostiach a udalostiachĽ ktoré Emitent nemôže úplne alebo
sčasti ovplyvni . InvestoriĽ ktorí majú záujem o kúpu DlhopisovĽ by mali uskutočni vlastnú analýzu
akýchko vek vývojových trendov alebo výh adov uvedených v tomto Prospekte a svoje investičné
rozhodnutia založi na výsledkoch takýchto samostatných analýz.
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emisie Dlhopisov a ich pripísania na účty prvých Majite ov Dlhopisov v Príslušnej evidencii, inzercie,
schva ovacieho procesu v NBS, vydania Dlhopisov, prijatia Dlhopisov na obchodovanie na
regulovanom vo nom trhu BCPBĽ umiest ovania Dlhopisov a iných odborných činností (odmeny,
náklady a výdavky spolu v odhadovanej výške 410.000 EUR (slovom: štyristo desa tisíc eur)),
použitý na vyššie uvedený účel.
7.4

POPIS A PODMIENKY DLHOPISOV

DlhopisyĽ ktoré sú vydávané spoločnos ou ESIN Finance s.r.o., sa riadia týmito podmienkami
DlhopisovĽ ktoré sú súhrnom práv a povinností Emitenta a Majite ov Dlhopisov (ako je tento pojem
definovaný nižšie). Táto čas Prospektu nahrádza emisné podmienky Dlhopisov.
7.4.1

Právne predpisy upravujúce vydanie Dlhopisov

Vydanie Dlhopisov sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republikyĽ najmä
Zákonom o dlhopisoch, Zákonom o cenných papieroch a Nariadením a predpismi regulovaného
trhu cenných papierovĽ na ktorom majú by Dlhopisy prijaté k obchodovaniu.
7.4.2

Emitent Dlhopisov

Emitentom Dlhopisov je spoločnos ESIN Finance s.r.o.Ľ so sídlom Tatranská 611/149Ľ 059 5Ň Ve ká
LomnicaĽ IČO: 50 204 645Ľ zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu PrešovĽ Oddiel: SroĽ
Vložka číslo: ňŇ6Ň7/P.
Vydanie Dlhopisov bolo schválené rozhodnutím konate a Emitenta d a 23. mája 2016.
7.4.3

Všeobecná charakteristika Dlhopisov

7.4.3.1 Druh cenného papiera, názov, celková menovitá hodnota, emisný kurz, dátum
vydania dlhopisov a prijatie na obchodovanie
Druhom cenného papiera je DlhopisĽ ktorý je zabezpečený Ručite ským vyhlásením.
Názov Dlhopisu je: Dlhopis ESIN Finance 5,00% /2021.
ISIN Dlhopisov je: SK4120011776
Predpokladaná celková menovitá hodnota vydávaných Dlhopisov je Ň0.000.000 EUR (slovom:
dvadsa miliónov eur). Emitent je oprávnený vyda Dlhopisy v menšom objeme než bola
predpokladaná menovitá hodnota emisie Dlhopisov. Mena emisie Dlhopisov je euro.
Dátum vydania Dlhopisov je stanovený na Ň4. júna Ň016 ( alej len „Dátum emisie“).
Emisný kurz všetkých Dlhopisov vydaných k Dátumu emisie tvorí 100% ich Menovitej hodnoty (ako
je tento pojem definovaný nižšie) ( alej len „Emisný kurz“).
Emisný kurz ku každému alšiemu d u počas lehoty na upisovanie Dlhopisov (primárneho predaja)
bude vždy určený Emitentom takĽ aby zoh ad oval prevažujúce aktuálne podmienky na trhu. TamĽ
kde je to relevantnéĽ bude k hodnote Emisného kurzu alej pripočítaná čiastka zodpovedajúca
alikvotnej časti úrokového výnosu z Dlhopisov vypočítaná s použitím konvencie „Standard BCK
ň0E/ň60“ (kde sa má za toĽ že jeden rok má tristošes desiat (ň60) dníĽ rozdelených do dvanástich (1Ň)
mesiacov po tridsiatich (ň0) kalendárnych d och)Ľ pod a nasledovného vzorca:
Emisný kurz = Emisný kurz k Dátumu emisie + Pomerná čas úroku (v %)
kde, Emisný kurz k Dátumu emisie = 100 % Menovitej hodnoty Dlhopisu
Pomerná čas úroku v % = ročný výnos v % / ň60 * (počet dní od Dátumu emisie do d a upísania
(predaja) Dlhopisu).
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Emitent podá prostredníctvom Kotačného agenta (ako je tento pojem definovaný nižšie) bezodkladne
po Dátume emisie žiados na BCPBĽ o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom vo nom
trhu BCPB. Emitent nemôže zaruči Ľ že BCPB žiadosti Emitenta o prijatie Dlhopisov
na obchodovanie vyhovie. Obchodovanie s Dlhopismi bude začaté po ich prijatí na obchodovanie
na regulovanom vo nom trhu BCPB.
Pred podaním žiadosti o schválenie Prospektu Národnou bankou Slovenska v súvislosti s verejnou
ponukou Dlhopisov neboli Dlhopisy prijaté na kótovaný alebo iný trh žiadnej burzy cenných papierov,
ani sa s nimi neobchodovalo na žiadnom zahraničnom regulovanom verejnom trhu.
Okrem Dlhopisov Emitent nevydal žiadne dlhové cenné papiere prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu.
7.4.3.2

Podoba, forma a menovitá hodnota Dlhopisov

Dlhopisy majú podobu zaknihovaného cenného papiera evidovaného v evidencii pod a ustanovenia
§ 10 ods. 4 písm. a) Zákona o cenných papieroch vedenej spoločnos ou Centrálny depozitár cenných
papierov SRĽ a.s.Ľ so sídlom ul. Ň9. augusta 1/AĽ Bratislava 814 80Ľ IČO: ň1 ňň8 976Ľ zapísanou
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava IĽ oddiel: SaĽ vložka číslo: 49 /BĽ alebo v akejko vek
inej zákonom stanovenej evidencii majite ov zaknihovaných cenných papierov v Slovenskej
republikeĽ ktorá by túto evidenciu nahradila (Centrálny depozitár cenných papierov SRĽ a.s.Ľ
akýko vek jeho právny nástupca alebo iná osoba oprávnená alebo poverená vedením evidencie
zaknihovaných cenných papierov alebo jej časti v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republikyĽ
spoločne alej len „CDCP“).
Dlhopisy budú vydané výhradne v mene euro vo forme na doručite a v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1
Zákona o cenných papieroch v menovitej hodnote každého Dlhopisu 1.000 EUR (slovom: jedentisíc
eur) ( alej len „Menovitá hodnota“) a v prípade ich prijatia na obchodovanie na regulovanom
vo nom trhu organizovanom BCPB budú kótovaným cenným papierom a cenným papierom prijatým
na obchodovanie na regulovanom vo nom trhu.
Dlhopisy budú vydávanéĽ ponúknuté a umiestnené prostredníctvom Hlavného manažéra na úpis a
kúpu (a) formou verejnej ponuky cenných papierov pod a právnych predpisov Slovenskej republiky
(predovšetkým pod a ustanovenia § 1Ň0 Zákona o cenných papieroch a Zákona o dlhopisoch)
retailovým investorom na území Slovenskej republikyĽ a (b) vybraným kvalifikovaným investorom (a
prípadne tiež alším investorom za podmienokĽ ktoré v danej krajine nezakladajú povinnos
ponúkajúceho vypracova a uverejni prospekt) v zahraničíĽ a to vždy v súlade s príslušnými
právnymi predpismi platnými v každej krajineĽ v ktorej budú Dlhopisy ponúkané. Očakáva saĽ že
investori budú oslovení Hlavným manažérom (najmä za použitia prostriedkov komunikácie na dia ku)
a vyzvaní na predloženie objednávky na úpis Dlhopisov.
7.4.3.3

Výmenné a predkupná práva, práva spojené s Dlhopismi

S Dlhopismi nie sú spojené žiadne práva na ich výmenu za akéko vek iné cenné papiere ani žiadne
predkupné práva (práva na prednostné upísanie).
Majitelia Dlhopisov majú práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákona o dlhopisochĽ Zákona
o cenných papieroch a tohto ProspektuĽ pričom postup ich vykonávania vyplýva z príslušných
právnych predpisov a tohto Prospektu. Majite Dlhopisu má najmä právo na splatenie Menovitej
hodnoty DlhopisovĽ vyplatenie úrokového výnosu v súlade s týmto ProspektomĽ právo na účas
a na hlasovanie na Schôdzi majite ov Dlhopisov (ako je tento pojem definovaný nižšie).
Práva spojené s Dlhopismi nie sú obmedzenéĽ s výnimkou (i) všeobecných obmedzení pod a platných
právnych predpisovĽ ktoré sa týkajú práv verite ovĽ najmä pod a príslušných ustanovení Zákona
o konkurze a (ii) právĽ ktoré sú podmienené súhlasom Schôdze majite ov Dlhopisov v súlade
s Prospektom a Zákonom o dlhopisoch.
K Dlhopisom sa pre Majite ov Dlhopisov neviažu žiadne alšie výhody.
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Majitelia Dlhopisov

Majite mi Dlhopisov budú osobyĽ ktoré budú evidované ako Majitelia Dlhopisov na účte majite a
vedenom CDCP alebo na účte majite a vedenom členom CDCP alebo ktoré budú ako majitelia
Dlhopisov evidované osobouĽ ktorej CDCP vedie držite ský účetĽ ak sú tieto Dlhopisy evidované
na tomto držite skom účte ( alej len „Majitelia Dlhopisov“Ľ pričom tento pojem zahŕ a aj jedného
„Majite a Dlhopisov“). Ak sú niektoré Dlhopisy evidované na držite skom účte vedenom CDCPĽ
potom si Emitent vyhradzuje právo spo ahnú sa na oprávnenie každej osobyĽ ktorá eviduje Majite a
Dlhopisov pre Dlhopisy evidované na držite skom účteĽ ktorý pre túto osobu vedie CDCP, v plnom
rozsahu zastupova (priamo alebo nepriamo) Majite a Dlhopisov a vykonáva voči Emitentovi na účet
Majite a Dlhopisov všetky právne úkony (či už v jeho mene alebo vo vlastnom mene) v súvislosti
s DlhopismiĽ akoby táto osoba bola ich majite om. Pokia právne predpisy alebo rozhodnutie súdu
doručené Emitentovi nestanovia inak, budú Emitent a Administrátor (ako je tento pojem definovaný
nižšie) poklada každého Majite a Dlhopisov za ich oprávneného majite a vo všetkých oh adoch a
vykonáva mu platby v súlade s týmto Prospektom. OsobyĽ ktoré budú Majite mi Dlhopisov, a ktoré
nebudú z akýchko vek dôvodov zapísané v evidencii CDCPĽ sú povinné o tejto skutočnosti a titule
nadobudnutia vlastníctva k Dlhopisom bez zbytočného odkladu informova Emitenta, a to
prostredníctvom oznámenia doručeného Administrátorovi do Určenej prevádzkarne (ako je tento
pojem definovaný nižšie).
7.4.3.5

Prevoditeľnosť Dlhopisov

Prevodite nos Dlhopisov nie je obmedzenáĽ avšak pokia to nebude odporova platným právnym
predpisom môžu by v súlade s bodom 7.4.9.3 (Určenie práva na obdržanie výplat súvisiacich s
Dlhopismi) Prospektu nižšie prevody Dlhopisov pozastavené počnúc d om bezprostredne
nasledujúcim po Rozhodnom dni až do príslušného D a výplaty (ako je tento pojem definovaný
nižšie). K prevodu Dlhopisov dochádza registráciou prevodu vykonaného CDCP alebo členom CDCP
alebo osobouĽ ktoré eviduje Majite a Dlhopisov pre Dlhopisy evidované na držite skom účteĽ ktorý
pre túto osobu vedie CDCP v súlade s platnými právnymi predpismi a predpismi CDCP. Za splácanie
a splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisov alebo za vyplácanie výnosov z Dlhopisov prevzal záruku
Ručite v súlade s Ručite ským vyhlásením.
Nebol ustanovený žiadny Spoločný zástupca (ako je tento pojem definovaný nižšie) alebo akýko vek
iný zástupca Majite ov Dlhopisov. Schôdza majite ov Dlhopisov môže ustanovi Spoločného
zástupcu v súlade so Zákonom o dlhopisoch.
7.4.3.6

Oddelenie práva na výnos

Oddelenie práva na výnos Dlhopisov od Dlhopisu sa vylučuje.
7.4.3.7

Vyhlásenie a záväzok Emitenta

Emitent týmto vyhlasujeĽ že (i) údaje v tomto čl. 7.4 (Popis a podmienky Dlhopisov) ProspektuĽ ktorý
nahrádza emisné podmienky DlhopisovĽ sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitos ami dlhopisov
ako sú uvedené v Zákone o dlhopisoch a že (ii) dlhuje Menovitú hodnotu Dlhopisov. Emitent sa
zaväzujeĽ že bude Majite om Dlhopisov vypláca úrokové výnosy z Dlhopisov a tiež sa zaväzuje
splati Menovitú hodnotu Dlhopisov v súlade s týmto Prospektom.
7.4.3.8

Ohodnotenie finančnej spôsobilosti (rating)

Ani Emitentovi ani Dlhopisom nebolo udelené hodnotenie finančnej spôsobilosti (rating) žiadnou
ratingovou agentúrouĽ ani sa neočakávaĽ že pre účely emisie Dlhopisov bude rating udelený.
7.4.4

Status záväzkov Emitenta
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Dlhopisy zakladajú priameĽ všeobecnéĽ nepodmienenéĽ nepodriadené a s výnimkou Ručite ského
vyhlásenia nezabezpečené záväzky Emitenta, ktoré sú a vždy budú vzájomne rovnocenné (pari passu)
a budú ma vždy postavenie čo do poradia svojho uspokojovania rovnocenné (pari passu)
bez akýchko vek vzájomných preferencií a prinajmenšom rovnocenné postavenie (pari passu)
so všetkými ostatnými súčasnými i budúcimi priamymiĽ všeobecnýmiĽ nepodmienenýmiĽ
nepodriadenými a nezabezpečenýmiĽ resp. obdobne zabezpečenými záväzkami EmitentaĽ s výnimkou
tých záväzkov EmitentaĽ pri ktorých ich prednostné postavenie stanoví kogentné ustanovenie
právnych predpisov. Emitent sa zaväzuje zaobchádza za rovnakých podmienok so všetkými
Majite mi Dlhopisov rovnako.
Bez oh adu na vyššie uvedenéĽ pod a Zákona o konkurzeĽ ako podriadená poh adávka sa uspokojí
akáko vek poh adávka z Dlhopisov voči EmitentoviĽ ktorej verite om je alebo kedyko vek počas jej
existencie bola osobaĽ ktorá je alebo kedyko vek od vzniku poh adávky bola spriaznenou osobou
Emitenta v zmysle § 9 Zákona o konkurze ( alej len „spriaznená poh adávka“). Uvedené sa
nepoužije na uspokojenie verite aĽ ktorý nie je spriaznený s úpadcom a v čase nadobudnutia
spriaznenej poh adávky nevedel a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol vedie Ľ že
nadobúda spriaznenú poh adávku. Predpokladá saĽ že verite poh adávky z Dlhopisu nadobudnutej
na základe obchodu na regulovanom trhuĽ mnohostrannom obchodnom systéme alebo obdobnom
zahraničnom organizovanom trhuĽ o spriaznenosti poh adávky nevedel.
7.4.5

Zabezpečenie Dlhopisov

Záväzky Emitenta vyplývajúce z Dlhopisov budú zabezpečené nasledovne:
(a) ručite ským vyhlásením spoločnosti ESIN Solar B.V.Ľ založenej a existujúcej pod a práva
Holandského krá ovstva ako spoločnos s ručením obmedzeným (besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid)Ľ s obchodným sídlom AmsterdamĽ Holandské krá ovstvo a so sídlom
Schiphol Boulevard 40ňĽ 1118BK SchipholĽ Holandské krá ovstvoĽ registrovanej v obchodnom
registri pri Holandskej obchodnej komore (Kamer van Koophandel)Ľ registračné číslo 65448ň40
( alej len „Ručite “) v prospech všetkých Majite ov Dlhopisov ( alej len „Ručenie“); a
(b) prostredníctvom Rezervného fondu (ako je tento pojem definovaný nižšie).
7.4.5.1

Ručenie

Ručite ské vyhlásenie vo forme neodvolate nej záruky ( alej len „Ručite ské vyhlásenie“) bolo
Ručite om uskutočnené takĽ že nadobudne účinnos najneskôr k Dátumu emisie. Ručite sa
bezpodmienečne a neodvolate ne zaväzuje pod a ustanovenia §ň0ň Obchodného zákonníka každému
Majite ovi DlhopisovĽ že ak Emitent z akéhoko vek dôvodu nesplní akýko vek svoj pe ažný záväzok
z Dlhopisov v de jeho splatnosti a takéto neplnenie pretrváva dlhšie ako desa (10) Pracovných dníĽ
vrátane akéhoko vek potenciálneho dlhu Emitenta voči niektorému z Majite ov Dlhopisov
vyplývajúceho z možnej neplatnostiĽ neúčinnosti alebo nevymáhate nosti povinností z Dlhopisov,
Ručite na písomnú výzvu Majite a Dlhopisov zaplatí takú čiastku nepodmienene a bezodkladne.
Záväzky z Ručite ského vyhlásenia zakladajú priameĽ všeobecnéĽ nepodmienenéĽ nepodriadené
a nezabezpečené záväzky Ručite aĽ ktoré sú a vždy budú vzájomne rovnocenné (pari passu) a budú
ma vždy postavenie čo do poradia svojho uspokojovania rovnocenné (pari passu) bez akýchko vek
vzájomných preferencií a prinajmenšom rovnocenné postavenie (pari passu) so všetkými
ostatnými súčasnými i budúcimi priamymiĽ všeobecnýmiĽ nepodmienenýmiĽ nepodriadenými
a nezabezpečenými záväzkami Ručite aĽ s výnimkou tých záväzkov Ručite aĽ pri ktorých ich
prednostné postavenie stanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov.
Ručite ské vyhlásenie je opísané v článku 6.16 (Opis Ručiteľského vyhlásenia) tohto Prospektu
a podpísané Ručite ské vyhlásenie tvorí Prílohu č. 5 tohto Prospektu.
Rovnopis Ručite ského vyhlásenia je k dispozícii k nahliadnutiu Majite om Dlhopisov v bežnej
pracovnej dobe v Určenej prevádzkarni Administrátora.
7.4.5.2

Rezervný fond
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Emitent zriadi zvláštny fond pozostávajúci z prostriedkov na bežnom účte ( alej len „Rezervný
účet“) vedenom u Správcu rezervného fondu (ako je tento pojem definovaný nižšie) pre účely
zhromaždenia takých finančných prostriedkov na krytie záväzkov Emitenta vyplývajúcich
z Dlhopisov ( alej len „Rezervný fond“) a bude ho napl ova v súlade s týmito Podmienkami
Dlhopisov.
Počnúc kalendárnym rokom Ň017 bude Emitent do tohto fondu vklada pe ažné prostriedkyĽ a to tak,
aby hodnota Rezervného fondu dosiahla vždy k Ň4. aprílu každého roku čiastku potrebnú na
vyplatenie najbližšie splatného úrokového výnosu z Dlhopisov (takáto čiastka alej len „Záloha na
kupón“). Vyššie uvedený záväzok je stanovený bez oh adu na pe ažné prostriedky ktoré budú
vložené na Rezervný účet z titulu porušenia finančných ukazovate ovĽ ako je uvedené nižšie.
V prípade že ukazovate Čistý dlh k EBITDA (ako je upravený v kap. 7.4.6.3 nižšie) bude vyšší
než hodnota uvedená u konkrétneho roku v tabu ke nižšie:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.62

4.71

4.20

3.67

3.14

2.60

bude Emitent povinný na Rezervný účet vloži pe ažné prostriedky zodpovedajúce čiastke 1.000.000
EUR, a to do jedného mesiaca od sprístupnenia Majite om Dlhopisov správy o nesplnení finančného
ukazovate a za príslušné obdobieĽ prípadne odo d a kedy sa Emitent o nesplnení finančného
ukazovate a za príslušné obdobie dozvedelĽ pod a toho čo nastane skôr.
V prípade že ukazovate Čistý dlh k EBITDA (ako je upravený v kap. 7.4.6.3 nižšie) bude vyšší
než hodnota uvedená u konkrétneho roku v tabu ke nižšie:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.81

4.84

4.32

3.78

3.23

2.67

bude Emitent povinný na Rezervný účet vloži pe ažné prostriedky zodpovedajúce čiastke 1.500.000
EUR, a to do jedného mesiaca od sprístupnenia Majite om Dlhopisov správy o nesplnení finančného
ukazovate a za príslušné obdobieĽ prípadne odo d a kedy sa Emitent o nesplnení finančného
ukazovate a za príslušné obdobie dozvedelĽ pod a toho čo nastane skôr.
Pre vylúčenie pochybností platíĽ že v žiadnom prípade nemôže dôjs k duplicitnej povinnosti uhradi
ako čiastku 1.000.000 EURĽ tak i čiastku 1.500.000 EURĽ obe uvedené vyššie (takto zložené čiastky
na Rezervnom účte alej len ako „Čiastka rezervy“). Súčasne platíĽ že Emitent je povinný takéto
platby vykona za každé rozhodné obdobie v ktorom dôjde k nedodržaniu ukazovate a Čistý dlh
k EBITDA (ako je upravený v kap. 7.4.6.3 nižšie).

Čiastku rezervyĽ zloženú v súlade s vyššie uvedeným na Rezervný účetĽ vyplatí Správca

rezervného fondu na žiados Emitenta Emitentovi v prípadeĽ že Emitent v alšom rozhodnom období
obnoví súlad s ukazovate om Čistý dlh k EBITDA (ako je upravený v kap. 7.4.6.3 nižšie).

V opačnom prípade bude Čiastka rezervy použitá v súlade s nižšie uvedeným.

Hodnota Rezervného fondu bude pre účely tohto bodu stanovená ako výška pe ažných prostriedkov
v Rezervnom fonde.
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Prostriedky v Rezervnom fonde bude spravova Správca rezervného fondu na základe zvláštnej
zmluvy uzatvorenej medzi Správcom rezervného fondu a Emitentom. Činnos Správcu rezervného
fondu bude pre Emitenta vykonáva J & T Banka, a.s. prostredníctvom svojej pobočky J & T
BANKA, a.s., pobočka zahraničnej bankyĽ so sídlom Dvořákovo nábrežie 8Ľ 811 0Ň BratislavaĽ
Slovenská republikaĽ IČO: ň5 964 69ňĽ zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.Ľ
oddiel: PoĽ vložka č. 1320/B. Emitent môže poveri výkonom služieb Správcu rezervného fondu
v súvislosti s Dlhopismi inú alebo alšiu osobu s príslušným oprávnením na výkon takej činnosti (J &
T Banka, a.s. alebo iná takáto osoba alej len „Správca rezervného fondu“).
Pri plnení funkcie Správcu rezervného fondu je Správca rezervného fondu povinný postupova
s odbornou starostlivos ouĽ v súlade so záujmami Majite ov Dlhopisov a je viazaný pokynmi
AdministrátoraĽ ako sa uvádza nižšie. V prípadeĽ že Správca rezervného fondu zanikne bez právneho
nástupcu alebo nebude môc vykonáva svoju bežnú podnikate skú činnos (z dôvodu od atia
príslušných podnikate ských oprávneníĽ konkurzného konaniaĽ a pod.) alebo v prípade hrubého
porušenia povinností pri výkone funkcie Správcu rezervného fondu zo strany Správcu rezervného
fondu, Emitent bez zbytočného odkladu poverí výkonom funkcie Správcu rezervného fondu
v súvislosti s Dlhopismi inú osobu s oprávnením na výkon takejto činnosti. Táto zmena však nemôže
spôsobi Majite om Dlhopisov ujmu. Výmenu Správcu rezervného fondu Emitent bez zbytočného
odkladu oznámi Majite om Dlhopisov v súlade s bodom 7.4.15 (Oznámenia) tohto Prospektu.
V prípadeĽ že nastane De výplaty úroku a Administrátor v súvislosti s vykonaním výplaty úrokových
výnosov Dlhopisov zistíĽ že prostriedkyĽ ktoré Emitent uhradil na účet vedený u Administrátora za
účelom splatenia úrokových výnosov na ich splatenie nepostačujúĽ Administrátor bez zbytočného
odkladu po takomto zistení požiada Správcu rezervného fondu o uvo nenie Zálohy na kupón
z Rezervného fondu (prípadne jej časti) na účet vedený u Administrátora za účelom vyplatenia
príslušných úrokových výnosov z Dlhopisov. Správca rezervného fondu je povinný takejto žiadosti
Administrátora bez zbytočného odkladu vyhovie . Po pripísaní predmetnej čiastky na účet vedený
u Administrátora za účelom vyplatenia príslušných úrokových výnosov z Dlhopisov uskutoční
Administrátor výplatu úrokových výnosov v súlade s bodom 7.4.9.4 (Vykonávanie platieb) tohto
Prospektu.
V prípadeĽ že nastane (a) ktorýko vek Prípad neplnenia záväzkov (ako je tento pojem definovaný
nižšie) a ktorýko vek Majite Dlhopisov požiada v súlade s bodom 7.4.10 (Predčasná splatnosť
Dlhopisov v prípadoch neplnenia záväzkov) tohto Prospektu o predčasné splatenie Dlhopisov
a o vyplatenie pomerného úrokového výnosu alebo (b) De splatnosti Dlhopisov a súčasne
Administrátor v súvislosti s vykonaním výplaty Menovitej hodnoty Dlhopisov (resp. úrokových
výnosov) zistíĽ že prostriedkyĽ ktoré Emitent uhradil na účet vedený u Administrátora za účelom
splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov (resp. úrokových výnosov) na ich splatenie nepostačujúĽ
Administrátor bez zbytočného odkladu po takomto zistení požiada Správcu rezervného fondu
o uvo nenie Zálohy na kupón a/alebo Čiastky rezervy z Rezervného fondu (prípadne ich časti) na účet
vedený u Administrátora za účelom vyplatenia príslušnej časti Menovitých hodnôt Dlhopisov a
úrokových výnosov z Dlhopisov. Správca rezervného fondu je povinný takejto žiadosti Administrátora
bez zbytočného odkladu vyhovie . Po pripísaní predmetnej čiastky na účet vedený u Administrátora za
účelom vyplatenia príslušnej časti Menovitých hodnôt Dlhopisov a úrokových výnosov z Dlhopisov
uskutoční Administrátor výplatu príslušnej časti Menovitých hodnôt Dlhopisov a úrokových výnosov
v súlade s bodom 7.4.9.4 (Vykonávanie platieb) tohto Prospektu.
7.4.6

Negatívne záväzky Emitenta

7.4.6.1

Zákaz zria ovania Zabezpečenia
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Emitent sa zaväzujeĽ že do doby splnenia všetkých svojich platobných záväzkov vyplývajúcich
z Dlhopisov vydaných a doposia nesplatených v súlade s týmto Prospektom nezriadi ani neumožní
zriadenie žiadneho zabezpečenia akýchko vek svojich Záväzkov (ako sú definované nižšie) záložným
alebo inými obdobnými právami tretích osôbĽ ktoré by obmedzili práva Emitenta k jeho súčasnému
alebo budúcemu majetku alebo príjmomĽ ak najneskôr súčasne so zriadením takýchto záložných práv
alebo iných obdobných práv tretích osôb Emitent nezabezpečíĽ aby jeho záväzky vyplývajúce
z Dlhopisov boli (i) zabezpečené rovnocenne s takto zabezpečovanými Záväzkami alebo
(ii) zabezpečené iným spôsobom schváleným uznesením Schôdze majite ov Dlhopisov pod a bodu
7.4.14 (Schôdza majiteľov Dlhopisov) tohto Prospektu.
Ustanovenie predchádzajúceho bodu sa nevz ahuje na:
(a)

akéko vek záložné alebo iné obdobné práva tretích osôbĽ ktoré by obmedzili práva Emitenta
k jeho súčasnému alebo budúcemu majetkuĽ aktívam alebo príjmomĽ ktoré sú predmetom
takýchto záložných alebo iných obdobných práv a ktorých úhrnná účtovná hodnota v
ktorýko vek okamih nepresahuje čiastku Ň.000.000 EUR (slovom: dva milióny eur); alebo

(b)

akéko vek záložné alebo iné obdobné práva tretích osôbĽ aké sa zvyčajne poskytujú v rámci
podnikate skej činnosti prevádzkovanej Emitentom alebo zriadené v súvislosti s obvyklými
bankovými operáciami Emitenta; alebo

(c)

akéko vek záložné alebo iné obdobné práva tretích osôb (existujúce alebo budúce)
vyplývajúce zo zmluvných dojednaní Emitenta existujúcich k Dátumu emisie Dlhopisov;
alebo

(d)

akéko vek záložné alebo iné obdobné práva viaznuce na majetku Emitenta v čase jeho
nadobudnutiaĽ alebo zriadené na účely zabezpečenia Záväzkov Emitenta vzniknutých výlučne
v súvislosti s obstaraním takéhoto majetku alebo jeho časti (okrem iného v súvislosti
s nadobudnutím nových majetkových účastí na iných osobách); alebo

(e)

akéko vek záložné alebo iné obdobné práva tretích osôb vyplývajúce zo zákona alebo
vzniknuté na základe súdneho alebo správneho rozhodnutia.

Pre účely tohto bodu „Záväzky“ znamenajú záväzky Emitenta zaplati akéko vek dlžné sumy
vyplývajúce z dlhového financovaniaĽ vrátane ručite ských záväzkov. Na účely definície Záväzkov
znamenajú „ručite ské záväzky“ záväzky Emitenta za záväzky tretích osôb z dlhového financovania
v prospech tretích osôb mimo Skupinu ESIN vo forme ručite ského vyhlásenia či inej formy ručeniaĽ
zmenkového ručenie či prevzatia spoločného a nerozdielneho záväzku.
7.4.6.2

alšie záväzky Emitenta

Emitent sa zaväzujeĽ že do doby splnenia všetkých svojich platobných záväzkov vyplývajúcich
z Dlhopisov vydaných a doteraz nesplatených v súlade s týmto Prospektom bez predchádzajúceho
schválenia uznesením Schôdze majite ov Dlhopisov pod a bodu 7.4.14 (Schôdza majiteľov
Dlhopisov) nižšie:
(a) nezmení ani nezruší hlavný predmet svojho podnikania (s výnimkou zmien vyvolaných výlučne
zmenou legislatívy)Ľ bude vo všetkých podstatných oh adoch zachováva rozsah svojho
podnikate ského oprávneniaĽ a bude zachováva v platnosti všetky povolenia a licencie
nevyhnutné pre riadny výkon svojej hlavnej podnikate skej činnosti a/alebo plnenia svojich
záväzkov;
(b) sa nezúčastní žiadneho splynutiaĽ zlúčeniaĽ rozdelenia alebo akejko vek obdobnej transakcie
obdobnej povahy alebo účinkov pod a akéhoko vek právneho poriadkuĽ neuskutoční zmenu
svojej právnej formyĽ ani nepredáĽ nevloží do základného imania inej spoločnostiĽ akýmko vek
spôsobom neprevedieĽ nezastaví alebo nedá do nájmu svoj podnikĽ ani jeho čas ;
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(c) nepredáĽ nedaruje ani inak nescudzíĽ ani neprenajme v rámci jedného roka jednou alebo
viacerými zmluvami alebo sériou súvisiacich zmlúv svoje podstatné aktíva (alebo akúko vek ich
čas ) v každom jednotlivom prípade (počítané vo vz ahu k jednej zmluve alebo sérií súvisiacich
zmlúv) v hodnote presahujúcej čiastku 15.000 EUR (slovom: pätnás tisíc eur); a
(d) bude riadne a včas plni všetky svoje informačné povinnostiĽ ktoré ako emitent Dlhopisov má
alebo bude ma voči Národnej banke SlovenskaĽ CDCPĽ BCPB a/alebo Majite om Dlhopisov
pod a platných právnych predpisov Slovenskej republiky a tohto Prospektu, a zaistíĽ že všetky
finančné výkazyĽ ktoré je Emitent povinný predklada Národnej banke SlovenskaĽ BCPB a/alebo
Majite om Dlhopisov pod a platných právnych predpisov Slovenskej republiky a tohto
ProspektuĽ budú Majite om Dlhopisov sprístupnené aj na webovom sídle Emitenta.
7.4.6.3

Dodržovanie finančných ukazovate ov

Emitent sa zaväzuje zaisti Ľ že od ň1. decembra Ň016 až do doby splatenia všetkých svojich
platobných záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov vydaných a doposia nesplatených v súlade s týmito
podmienkami bude vždy splnený nasledujúci finančný ukazovate :
(a)

ukazovate Čistý dlh (ako je definovaný nižšie) k EBITDA (ako je definovaný nižšie) nesmie
by vyšší než hodnota uvedená u konkrétneho roku v tabu ke nižšie:
2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.30

4.48

4.00

3.50

2.99

2.47

alebo, v prípade že vyššie uvedený finančný ukazovate splnený nebude, sa Emitent zaväzuje
splni povinnosti uvedené v čl. 7.4.5.Ň (Rezervný fond) vyššie.
Vyššie uvedený finančný ukazovate bude vypočítaný konsolidovane z hospodárskych výsledkov
nasledujúcich spoločností ( alej len „Relevantné spoločnosti“):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Emitenta,
BCQ SystémĽ a.s.Ľ
FOTOVOLTAIKA Star aĽ a.s.Ľ
FOTOSOLAR Torna aĽ a.s.Ľ
SUPERFICIES, a.s.,
SOLGY, a.s.,
SOLAR IN, a.s.,
ASTOM s.r.o.

Vyššie uvedený finančný ukazovate bude prvýkrát kontrolovaný pod a údajov platných k ň1.
decembru Ň016 a potom vždy jedenkrát ročne a to pod a údajov k poslednému d u účtovného obdobia
a na základe ročných účtovných závierok vyššie uvedených predmetných spoločností.
Emitent sprístupní Majite om Dlhopisov jedenkrát ročne správu o plnení finančného ukazovate a
uvedeného pod písm. (a) vyššie a to spôsobom rovnakým ako tento Prospekt a spoločne so
sprístupnením Emitentových ročných správ pod a príslušných právnych predpisov a týchto
podmienok.
Pre účely výkladu ustanovení uvedených v tejto kap. 7.4.6.3 budú ma
nasledujúci význam:

nižšie uvedené pojmy

„Čistý dlh“ znamenáĽ vo vz ahu k príslušnému dátumuĽ
(a)

súčet všetkých dlhových záväzkov Emitenta z Dlhopisov a všetkých alších dlhových
záväzkov Relevantných spoločnostíĽ ktoré sú (i) rovnocenné (pari passu) záväzkom
z Dlhopisov alebo (ii) nadriadené záväzkom z Dlhopisov (pre vylúčenie pochybností sa teda
nepričítajú záväzky akoko vek podriadené záväzkom z Dlhopisov),
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znížený o
(b)

(i) peniaze Relevantných spoločností na bežných účtoch týchto spoločnosti až do súhrnnej
čiastky 700.000 EURĽ (ii) peniaze Relevantných spoločností na Viazaných účtoch týchto
spoločnosti a (ii) súčet menovitých hodnôt všetkých nesplatených Dlhopisov v držaní
Emitenta. Pre účely tohto článku sa „Viazanými účtami“ rozumejú:
a. u BCQ SystémĽ a.s.Ľ účet č. IBAN SK35 1100 0000 0030 2101 2688; TATRSKBX, alebo
akýko vek alší účetĽ ktorý tento účet účelovo nahradí;
b. u FOTOVOLTAIKA Star aĽ a.s.Ľ účet č. IBAN SK73 0200 0000 0028 7080 6656;
SUBASKBX, alebo akýko vek alší účetĽ ktorý tento účet účelovo nahradí;
c. u FOTOSOLAR Torna aĽ a.s.Ľ účet č. IBAN SK65 0200 0000 0028 7080 5151;
SUBASKBXĽ alebo akýko vek alší účetĽ ktorý tento účet účelovo nahradí;
d. u SUPERFICIESĽ a.s.Ľ účet č. IBAN SK1802000000002952490958; SUBASKBX, alebo
akýko vek alší účetĽ ktorý tento účet účelovo nahradí;
e. u SOLGYĽ a.s.Ľ účet č. IBAN SK8402000000002949712951; SUBASKBX, alebo
akýko vek alší účetĽ ktorý tento účet účelovo nahradí;
f. u SOLAR INĽ a.s.Ľ účet č. IBAN SK0511000000003024602325; TATRSKBX, alebo
akýko vek alší účetĽ ktorý tento účet účelovo nahradí; a
g. u ASTOM s.r.o.Ľ účet č. IBAN SK0511000000002627075179; TATRSKBX, alebo
akýko vek alší účetĽ ktorý tento účet účelovo nahradí.

„EBITDA“ znamená konsolidovane pre Relevantné spoločnosti, vo vz ahu k príslušnému dátumu,
prevádzkový zisk za príslušné účtovné obdobie pred odpočítaním úrokovĽ daníĽ odpisov a amortizácie
(Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization); pokia nebude EBITDA vo výkaze
ziskov a strát uvedená výslovneĽ bude určená ako súčet Výsledku hospodárenia z hospodárskej
činnosti (Operating profit) a Odpisov a opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a
dlhodobému hmotnému majetku (Depreciation and amortization expense). Pri výpočte EBITDA

nebude do nákladov započítané tzv. „management fee“Ľ ktorým sa u jednotlivých spoločností
rozumie odmena platená ESIN groupĽ a.s. na základe:

a. zmluvy o poskytnutí odborných služiebĽ uzatvorenej medzi SUPERFICIES, a.s.
a ESIN GroupĽ a.s. d a 5.8.Ň01ŇĽ v znení neskorších dodatkov;

b. zmluvy o poskytnutí odborných služiebĽ uzatvorenej medzi SOLGY, a.s. a ESIN
GroupĽ a.s. d a 5.8.Ň01ŇĽ v znení neskorších dodatkov;

c. zmluvy o poskytnutí odborných služiebĽ uzatvorenej medzi SOLAR IN, a.s. a ESIN
GroupĽ a.s. d a 5.8.Ň01ŇĽ v znení neskorších dodatkov;

d. zmluvy o poskytnutí odborných služiebĽ uzatvorenej medzi FOTOVOLTAIKA

Star aĽ a.s. a ESIN GroupĽ a.s. d a 21.3.2012, v znení neskorších dodatkov;
e. zmluvy o poskytnutí odborných služiebĽ uzatvorenej medzi FOTOSOLAR Torna aĽ
a.s. a ESIN GroupĽ a.s. d a Ň1.ň.Ň01ŇĽ v znení neskorších dodatkov; a
f. zmluvy o poskytnutí odborných služiebĽ uzatvorenej medzi BCQ SystémĽ a.s.
a ESIN GroupĽ a.s. d a 5.4.Ň01ŇĽ v znení neskorších dodatkov.

7.4.7

Úrokový výnos

7.4.7.1

Spôsob úročenia, Výnosové obdobie

Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5Ľ00% p.a. ( alej len „Úroková sadzba“).
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Úrokové výnosy budú narasta od prvého d a každého Výnosového obdobia (ako je tento pojem
definovaný nižšie) do posledného d aĽ ktorý sa do takého Výnosového obdobia ešte zahŕ a. Úrokové
výnosy budú vyplácané za každé Výnosové obdobie raz ročne spätneĽ vždy k výročiu Dátumu emisie
každého roku ( alej len „De výplaty úroku“)Ľ a to v súlade s bodom 7.4.9 (Platobné podmienky)
nižšie a so Zmluvou s Administrátorom (ako je tento pojem definovaný nižšie).
Prvým D om výplaty úroku bude Ň4. jún 2017.
Výnosovým obdobím sa rozumie obdobie začínajúce Dátumom emisie (vrátane) a končiace v poradí
prvým D om výplaty úroku (tento de vynímajúc) a alej každé alšie bezprostredne nadväzujúce
obdobie začínajúce D om výplaty úroku (vrátane) a končiace alším bezprostredne nasledujúcim
D om výplaty úroku (tento de vynímajúc)Ľ až do D a splatnosti Dlhopisov (ako je tento pojem
definovaný nižšie). Na účely začiatku plynutia ktoréhoko vek Výnosového obdobia sa De výplaty
úroku neposúva v súlade s konvenciou Pracovného d a (pod a bodu 7.4.9.2 (Deň výplaty) nižšie)
( alej len „Výnosové obdobie“).
7.4.7.2

Konvencia pre výpočet úroku

Na účely výpočtu úrokového výnosu prislúchajúceho k Dlhopisom za obdobie kratšie ako jeden (1)
rok sa použije úroková konvencia pre výpočet úrokov „Standard BC ň0E/ň60“ pod a ktorej jeden rok
obsahuje tristo šes desiat (ň60) dní rozdelených do dvanástich (1Ň) mesiacov po tridsa (ň0)
kalendárnych dníĽ pričom v prípade neúplného mesiaca sa bude vychádza z počtu skutočne
uplynutých dní.
7.4.7.3

Stanovenie úrokového výnosu

Čiastka úrokového výnosu prislúchajúceho k jednému Dlhopisu za každé obdobie jedného (1)
bežného roka sa stanoví ako násobok Menovitej hodnoty takéhoto Dlhopisu a Úrokovej sadzby
(vyjadrenej desatinným číslom). Čiastka úrokového výnosu prislúchajúca k jednému Dlhopisu
za akéko vek obdobie kratšie ako jeden (1) bežný rok sa stanoví ako násobok Menovitej hodnoty
DlhopisuĽ Úrokovej sadzby (vyjadrenej desatinným číslom) a príslušného zlomku dní vypočítaného
pod a konvencie pre výpočet úroku uvedenej v bode 7.4.7.2 (Konvencia pre výpočet úroku)
Prospektu.
Celková výška úrokových výnosov zo všetkých Dlhopisov jedného Majite a Dlhopisov vypočítaná
pod a tohto bodu sa zaokrúh uje na dve desatinné miesta matematicky.
Úroková sadzba a vypočítanie výnosov z Dlhopisov Agentom pre výpočty (ako je tento pojem
definovaný nižšie) bude (s výnimkou prípaduĽ kedy nastane zjavná chyba) pre všetkých Majite ov
Dlhopisov konečné a záväzné.
Takto stanovená čiastka úrokového výnosu Dlhopisu bude Agentom pre výpočty oznámená
bez zbytočného odkladu Majite om Dlhopisov v súlade s bodom 7.4.15 (Oznámenia) nižšie.
7.4.7.4

Koniec úročenia

Dlhopisy prestanú by úročené D om splatnosti Dlhopisov („D om splatnosti Dlhopisov“ sa
rozumie De konečnej splatnosti Dlhopisov ako aj De predčasnej splatnosti Dlhopisov (ako sú tieto
pojmy definované nižšie))Ľ ibaže by po splnení všetkých podmienok a náležitostí bolo splatenie dlžnej
sumy Emitentom neoprávnene zadržiavané alebo odmietnuté. V takom prípade bude aj na alej
narasta úrokový výnos pod a vyššie uvedenej Úrokovej sadzby až do (i) d aĽ kedy Majite om
Dlhopisov alebo ich zástupcom budú vyplatené všetky k tomu d u v súlade s týmto Prospektom
splatné čiastky alebo (ii) d aĽ kedy Administrátor oznámi Majite om DlhopisovĽ že obdržal všetky
čiastky splatné v súvislosti s DlhopismiĽ ibaže by po tomto oznámení došlo k alšiemu
neoprávnenému zadržaniu alebo odmietnutiu platiebĽ a to pod a tohoĽ ktorá z vyššie uvedených
skutočností nastane skôr.
7.4.8

Splatnos a odkúpenie Dlhopisov
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Konečná splatnosť

Pokia nedôjde k predčasnému splateniu Dlhopisov alebo k ich odkúpeniu Emitentom a zániku
spôsobom stanoveným nižšieĽ bude celková Menovitá hodnota všetkých Dlhopisov splatná
jednorazovo ku d u Ň4. júna 2021 ( alej len „De konečnej splatnosti Dlhopisov“)Ľ a to v súlade s
bodom 7.4.9 (Platobné podmienky) nižšie a Zmluvou s Administrátorom.
7.4.8.2

Odkúpenie Dlhopisov

Emitent môže kedyko vek odkúpi akéko vek množstvo Dlhopisov na trhu alebo inak za akúko vek
cenu.
7.4.8.3

Zrušenie Dlhopisov

Dlhopisy odkúpené Emitentom nezanikajú a je na uvážení EmitentaĽ či ich bude drža v majetku
Emitenta a prípadne ich znovu predá alebo ich oznámením Administrátorovi urobí predčasne
splatnými d om doručenia oznámenia o predčasnej splatnosti AdministrátoroviĽ pokia v uvedenom
oznámení nebude uvedený neskorší dátum splatnosti. V takom prípade práva a povinnosti z Dlhopisov
bez alšieho zanikajú z titulu splynutia práv a povinností (záväzkov) v jednej osobe.
7.4.8.4

Domnienka splatenia

Ak Emitent uhradí Administrátorovi čiastku Menovitej hodnoty každého z Dlhopisov a čiastku
príslušných úrokových výnosov (pokia je to relevantné) splatných v súvislosti so splatením
Dlhopisov v súlade s ustanoveniami tohto ProspektuĽ všetky záväzky Emitenta z Dlhopisov budú
pre účely tohto Prospektu považované za úplne splatené ku d u pripísania príslušných čiastok
na príslušný účet Administrátora.
7.4.8.5

Predčasné splatenie z rozhodnutia Emitenta

Emitent je oprávnený na základe svojho rozhodnutia predčasne splati Menovitú hodnotu všetkých
Dlhopisov kedyko vek na základe písomného oznámenia Majite om Dlhopisov najskôr šes desiat
(60) a najmenej tridsa (ň0) dní pred predpokladaným d om predčasnej splatnosti Dlhopisov ( alej
len „De predčasnej splatnosti Dlhopisov“).
Oznámenie Emitenta o uplatnení práva predčasného splatenia všetkých Dlhopisov uskutočnené pod a
tohto bodu je neodvolate né a zaväzuje Emitenta k predčasnému splateniu všetkých Dlhopisov
v súlade s týmto Prospektom. V takom prípade Emitent splatí postupom v zmysle bodu 7.4.9
(Platobné podmienky) tohto Prospektu v De predčasnej splatnosti Dlhopisov Menovitú hodnotu
všetkých Dlhopisov a súčasne oznámením Emitenta o uplatnení práva predčasného splatenia
Dlhopisov vzniká Majite om Dlhopisov nárok na výplatu mimoriadneho úrokového výnosu vo výške
(i) 2% Menovitej hodnoty Dlhopisov v prípade ak k predčasnému splateniu Dlhopisov dôjde
v priebehu prvého (1.) roku od Dátumu emisie; alebo (ii) 1% Menovitej hodnoty Dlhopisov v prípade
ak k predčasnému splateniu Dlhopisov dôjde v priebehu druhého (Ň.) roku od Dátumu emisie. Spolu
s predčasným splatením Menovitej hodnoty Dlhopisov Emitent uhradí Majite om Dlhopisov aj
mimoriadny úrokový výnos pod a predchádzajúcej vety a riadny úrokový výnos týchto Dlhopisov.
V súvislosti s predčasným splatením v zmysle tohto bodu sú Majitelia Dlhopisov povinní poskytnú
Emitentovi všetku potrebnú súčinnos . Zárove sú Majitelia Dlhopisov povinní zdrža sa po dni
doručenia oznámenia Emitenta o uplatnení práva predčasného splatenia Dlhopisov akýchko vek
prevodov Dlhopisov na tretie osoby.
Celková výška úrokových výnosov zo všetkých Dlhopisov jedného Majite a dlhopisov sa zaokrúh uje
na dve desatinné miesta matematicky.
7.4.8.6

Predčasné splatenie z rozhodnutia Majiteľov Dlhopisov
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Majite Dlhopisov nie je oprávnený žiada predčasné splatenie Dlhopisov pred určeným D om
splatnosti Dlhopisov s výnimkou predčasného splatenia Dlhopisov v súlade s bodom 7.4.10
(Predčasná splatnosť Dlhopisov v Prípadoch neplnenia záväzkov).
7.4.8.7

Dispozícia s prostriedkami na účte u Administrátora

S prostriedkami, ktoré Emitent uhradí na účet Administrátora za účelom výplaty úrokového výnosu
z Dlhopisov alebo splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov nie je Emitent oprávnený disponova
(s výnimkou úrokových výnosov z nich) a Administrátor ich v súlade s týmto Prospektom použije
na výplatu Majite om Dlhopisov.
7.4.9

Platobné podmienky

7.4.9.1

Mena platieb

Emitent sa zaväzuje vypláca úrokové výnosy z Dlhopisov a splati Menovitú hodnotu Dlhopisov
výlučne v mene euro.
Úrokové výnosy z Dlhopisov budú vyplácané a Menovitá hodnota každého Dlhopisu bude splatená
Majite om dlhopisov za podmienok stanovených týmto Prospektom a v súlade s da ovýmiĽ
devízovými a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými a účinnými
v čase vykonania príslušnej platby.
Všetky odkazy na „EUR“ alebo „euro“ v tomto Prospekte sú odkazmi na zákonnú menu Slovenskej
republiky.
7.4.9.2

Deň výplaty

Výplata úrokových výnosov z Dlhopisov ku D u výplaty úrokov a splatenie Menovitej hodnoty
Dlhopisov k dátumom uvedeným v tomto bode (každý takýto de pod a zmyslu alej tiež „De
výplaty úrokov“Ľ „De konečnej splatnosti Dlhopisov“ alebo „De predčasnej splatnosti
Dlhopisov“ alebo každý z týchto dní tiež „De výplaty“) budú realizované v súlade s týmto
ProspektomĽ a to prostredníctvom AdministrátoraĽ v Určenej prevádzkarni. Ak pripadne De výplaty
na iný ako Pracovný de Ľ vznikne Emitentovi povinnos zaplati predmetné čiastky v najbližší
nasledujúci Pracovný de bez tohoĽ aby bol povinný plati úrok z omeškania alebo akéko vek iné
dodatočné platby za akýko vek časový odklad vzniknutý v dôsledku takto stanovenej konvencie
Pracovného d a.
„Pracovným d om“ sa pre účely tohto Prospektu rozumie akýko vek kalendárny de (okrem soboty
a nedele)Ľ kedy sú banky v Slovenskej republike a CDCP bežne otvorené pre verejnos a kedy sa
vykoná vysporiadanie medzibankových platieb v euráchĽ prípadne v inej zákonnej mene Slovenskej
republikyĽ ktorá by euro nahradila.
7.4.9.3

Určenie práva na obdržanie výplat súvisiacich s Dlhopismi

Úrokové výnosy z Dlhopisov a Menovitá hodnota Dlhopisov budú vyplácané osobámĽ ktoré budú
preukázate ne Majite mi DlhopisovĽ pod a Príslušnej evidencie ku koncu pracovnej doby CDCP v
príslušný Rozhodný de (ako je tento pojem definovaný nižšie) ( alej len „Oprávnená osoba“).
„Rozhodný de “ znamená
(a) pre účely výplaty z dôvodu rozhodnutia Schôdze majite ov Dlhopisov na základe nastania D a
predčasnej splatnosti DlhopisovĽ Rozhodný de pre účas na Schôdze majite ov Dlhopisov (ako
je definovaný v bode 7.4.14.2.1 (Osoby oprávnené zúčastniť sa Schôdze majiteľov Dlhopisov)
nižšie; a
(b) pre účely každého iného splatenia Menovitej hodnoty Dlhopisov a výplaty úrokového výnosuĽ
tridsiaty (ň0.) kalendárny de predchádzajúci príslušnému D u výplaty.
Pre účely určenia Oprávnenej osoby nebude Emitent ani Administrátor prihliada k prevodom
Dlhopisov uskutočneným počínajúc d om bezprostredne nasledujúcim po Rozhodnom dni až
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do príslušného D a výplaty.
Pokia to nebude odporova platným právnym predpisomĽ môžu by prevody všetkých Dlhopisov
pozastavené počínajúc d om bezprostredne nasledujúcim po Rozhodnom dni až do príslušného D a
výplatyĽ pričom na výzvu Administrátora je Majite Dlhopisu povinný k takému pozastaveniu
prevodov poskytnú potrebnú súčinnos .
7.4.9.4

Vykonávanie platieb

Administrátor bude vykonáva výplaty úrokových výnosov z Dlhopisov a výplatu Menovitej hodnoty
Dlhopisov Oprávneným osobám bezhotovostným prevodom na ich účet vedený v banke (vrátaneĽ
pre vylúčenie pochybnostíĽ zahraničnej banky) alebo pobočke banky v Európskom hospodárskom
priestore (EHP) pod a inštrukcieĽ ktorú príslušná Oprávnená osoba oznámi Administrátorovi na adresu
Určenej prevádzkarne dôveryhodným spôsobom najneskôr pä (5) Pracovných dní pred D om
výplaty.
Inštrukcia bude ma formu podpísaného písomného vyhlásenia (s úradne osvedčeným
podpisom/podpismi alebo overeným podpisom oprávneným pracovníkom banky)Ľ ktoré bude
obsahova dostatočné údaje o účte Oprávnenej osoby umož ujúce Administrátorovi platbu vykona .
V prípade právnických osôb bude inštrukcia doplnená o originál alebo úradne overenú kópiu platného
výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného registraĽ v ktorom je Oprávnená osoba
registrovanáĽ pričom správnos údajov v tomto výpise z obchodného registra alebo z obdobného
registra overí zamestnanec Administrátora ku D u výplaty (takáto inštrukcia spolu s výpisom
z obchodného registra alebo iného obdobného registra (ak je relevantné) a prípadnými ostatnými
príslušnými prílohami alej len „Inštrukcia“).
Inštrukcia musí by s obsahom a vo forme vyhovujúcich rozumným požiadavkám AdministrátoraĽ
pričom Administrátor bude oprávnený vyžadova dostatočne uspokojivý dôkaz o tomĽ že osobaĽ ktorá
Inštrukciu podpísalaĽ je oprávnená v mene Oprávnenej osoby takúto Inštrukciu podpísa . Takýto
dôkaz musí by Administrátorovi doručený taktiež najneskôr pä (5) Pracovných dní pred D om
výplaty. V tomto oh ade bude Administrátor predovšetkým oprávnený požadova :
(a) predloženie plnomocenstva v prípadeĽ ak za Oprávnenú osobu bude kona zástupca;
(b) dodatočné potvrdenie Inštrukcie od Oprávnenej osoby.
Akáko vek Oprávnená osobaĽ ktorá v súlade s akouko vek príslušnou medzinárodnou zmluvou
o zamedzení dvojitého zdanenia (ktorej je Slovenská republika zmluvnou stranou) uplat uje nárok
na da ové zvýhodnenieĽ je povinná doruči Administrátorovi spolu s Inštrukciou ako jej
neoddelite nou súčas ou doklad o svojom da ovom domicile a alšie dokladyĽ ktoré si môže
Administrátor a príslušné da ové orgány vyžiada . Bez oh adu na toto svoje oprávnenie nebudú
Administrátor ani Emitent preverova správnos a úplnos takýchto Inštrukcií a neponesú žiadnu
zodpovednos za škody spôsobené omeškaním Oprávnenej osoby s doručením Inštrukcie ani
nesprávnos ou či inou vadou takejto Inštrukcie. V prípade originálov cudzích úradných listín alebo
úradného overenia v cudzine si Administrátor môže vyžiada poskytnutie príslušného vyššieho alebo
alšieho overeniaĽ resp. apostilly pod a tzv. Haagskeho dohovoru o apostille (pod a tohoĽ čo je
relevantné).
Administrátor môže alej žiada Ľ aby všetky dokumenty vyhotovené v cudzom jazyku boli dodané
s úradným prekladom do slovenského jazyka. Pokia Inštrukcia obsahuje všetky náležitosti pod a
tohto bodu a je Administrátorovi oznámená v súlade s týmto bodom a vo všetkých ostatných oh adoch
vyhovuje požiadavkám tohto boduĽ je považovaná za riadnu. Záväzok vyplati akýko vek úrokový
výnos alebo splati Menovitú hodnotu Dlhopisu sa považuje za splnený riadne a včasĽ pokia je
príslušná čiastka poukázaná Oprávnenej osobe v súlade s riadnou Inštrukciou pod a tohto bodu a
pokia je najneskôr v príslušný de splatnosti takejto čiastky pripísaná na účet banky takejto
Oprávnenej osoby. Emitent ani Administrátor nie sú zodpovední za omeškanie výplaty akejko vek
dlžnej čiastky spôsobené týmĽ že:
(a) Oprávnená osoba včas nedodala riadnu Inštrukciu alebo alšie dokumenty alebo informácie
požadované od nej v tomto bode;
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(b) takáto InštrukciaĽ dokumenty alebo informácie boli neúplnéĽ nesprávne alebo nepravé; alebo
(c) takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnos amiĽ ktoré nemohol Emitent alebo Administrátor
ovplyvni .
Oprávnenej osobe v týchto prípadoch nevzniká žiadny nárok na akýko vek doplatok či úrok alebo iný
výnos za takto spôsobený časový odklad príslušnej platby.
Ak Administrátor v primeranom čase po Dni výplaty nemôže vykona výplatu akejko vek dlžnej
čiastky z Dlhopisov z dôvodov omeškania na strane Oprávneného príjemcu alebo z iných dôvodov na
strane Oprávneného príjemcu (napr. v prípade jeho smrti)Ľ môže Administrátor bez toho aby boli
dotknuté oprávnenia pod a § 568 Občianskeho zákonníka a pod a vlastného uváženia alebo na pokyn
EmitentaĽ zloži dlžnú čiastku na náklady Oprávneného príjemcu (alebo jeho právneho nástupcu) do
úschovy u notára alebo dlžnú čiastku sám uschova . Zložením dlžnej čiastky do úschovy sa záväzok
Emitenta a Administrátora v súvislosti s platbou takej čiastky považuje za splnený a Oprávnenému
príjemcovi (alebo jeho právnemu nástupcovi) v týchto prípadoch nevzniká žiaden nárok na akýko vek
doplatok, úrok alebo iný výnos v súvislosti s uschovaním a neskoršou výplatou danej čiastky.
7.4.9.5

Zmena spôsobu a miesta vykonávania platieb

Emitent spoločne s Administrátorom je oprávnený rozhodnú o zmene spôsobu a miesta vykonávania
výplat (platobného miesta)Ľ pričom takáto zmena nesmie spôsobi Majite om Dlhopisov ujmu. Toto
rozhodnutie bude Majite om Dlhopisov oznámené v súlade s bodom 7.4.15 (Oznámenia) nižšie.
7.4.10

Predčasná splatnos Dlhopisov v prípadoch neplnenia záväzkov

7.4.10.1 Prípady neplnenia záväzkov
Ak nastane ktoráko vek z nižšie uvedených skutočností a takáto skutočnos bude trva (každá
z takýchto skutočností alej len „Prípad neplnenia záväzkov“):
(a) Omeškanie s pe ažným plnením
Akáko vek platba splatná Majite om Dlhopisov v súvislosti s Dlhopismi nie je vykonaná v de jej
splatnosti a takéto neplnenie povinnosti pretrváva dlhšie ako pä (5) Pracovných dní po dátume jej
splatnosti; alebo
(b) Porušenie iných záväzkov z Dlhopisov
Emitent poruší alebo nesplní akýko vek svoj záväzok v súvislosti s Dlhopismi (iný ako už uvedený
v písm. (a) tohto bodu)Ľ vyplývajúci z Podmienok Dlhopisov alebo Zmluvy s AdministrátoromĽ alebo
je v omeškaní s plnením alebo dodržaním akéhoko vek z jeho alších záväzkov z Dlhopisov alebo
v súvislosti s nimi a porušenie alebo nesplnenie Emitent nenapravil po dobu dlhšiu ako tridsa (ň0) dní
odo d aĽ kedy bol Emitent na túto skutočnos písomne upozornený ktorýmko vek Majite om
Dlhopisov (ktorý nebol k takémuto dátumu splatenýĽ odkúpený alebo zrušený) listom doručeným
Emitentovi alebo Administrátorovi do miesta Určenej prevádzkarne; alebo
(c) Neplnenie ostatných záväzkov Ručite a (Cross-Default)
Akýko vek splatný Finančný záväzok Ručite a v celkovej výške prevyšujúcej čiastku 2.000.000 EUR
(slovom: dva milióny eur) (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene alebo menách) nebude
Ručite om splatený i napriek predchádzajúcemu upozorneniu Ručite a verite om na skutočnos Ľ že
takáto čiastka je splatná a pokia uvedená čiastka zostane nesplatená dlhšie než tridsa (ň0) dní odo (i)
d a doručenia písomného upozornenia na skutočnos Ľ že v dôsledku nesplatenia tejto čiastky si verite
uplat uje právo požadova predčasné splatenie celej čiastky dlhu verite ovi alebo (ii) d aĽ ku ktorému
uplynie poskytnutý odkladĽ alebo ktorý bol stanovený dohodou medzi Ručite om a príslušným
verite om.
Prípad porušenia uvedený v tomto písm. (c) vyššie nenastane, ak Ručite v dobrej viere a riadne
namieta zákonom predpísaným spôsobom neexistenciu povinnosti plni čo do jej výšky alebo dôvodu
a platbu uskutoční v lehote uloženej právoplatným rozhodnutím príslušného súdu alebo iného orgánuĽ
ktorým bol uznaný povinným tento záväzok plni .
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Pre účely tohto bodu „Finančný záväzok“ znamená akýko vek pe ažný záväzok alebo záväzky
Ručite a vyplývajúce z (i) bankových a iných úverov a pôžičiek a k nim prislúchajúcemu
príslušenstvuĽ (ii) všetkých ostatných foriem dlhového financovaniaĽ (iii) swapových zmlúvĽ
termínovaných menových a úrokových obchodov a iných derivátov a (iv) akéhoko vek ručenia
poskytnutého Ručite om; alebo
(d) Platobná neschopnos
Nastane akáko vek nižšie uvedená udalos : (i) Emitent podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo
povolenie reštrukturalizácie alebo obdobného konania ( alej len „Insolvečný návrh“)Ľ účelom
ktorého je spe aženie majetku dlžníka a kolektívne uspokojenie verite ov alebo postupné uspokojenie
verite ov dohodnuté v reštrukturalizačnom pláne ( alej len „Obdobné konanie“) na svoj majetok
pod a príslušných právnych predpisov; (ii) na majetok Emitenta je príslušným súdom v Slovenskej
republike vyhlásený konkurz alebo začaté Obdobné konanie; (iii) Insolvenčný návrh na majetok
Emitenta je príslušným súdom Slovenskej republiky zamietnutý výlučne z dôvoduĽ že Emitentov
majetok by nekryl ani náklady a výdavky spojené s konkurzným konaním; alebo (iv) Emitent navrhne
alebo uzavrie akúko vek dohodu o odklade, o opätovnom zostavení časového harmonogramu alebo
inej úprave všetkých svojich dlhov z dôvoduĽ že ich nebude schopný uhradi v čase ich splatnosti;
alebo
(e) Likvidácia
Je vydané právoplatné rozhodnutie súdu Slovenskej republiky alebo prijaté uznesenie príslušného
orgánu Emitenta o jeho zrušení s likvidáciou; alebo
(f) Zmena ovládania
Akáko vek osoba (alebo skupina osôb konajúcich v zhode) iná než Ručite alebo právnická osoba
zo Skupiny ESIN získa v Emitentovi priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo
hlasovacích právach v rozsahu nad 50% alebo získa právo menova väčšinu členov štatutárneho
orgánu Emitenta; alebo
(g) Exekučné konanie a výkon rozhodnutia
Dôjde k pozastaveniu s nakladanímĽ výkonu rozhodnutia alebo exekúciiĽ resp. inému podobnému
právnemu konaniuĽ na akúko vek čas majetkuĽ aktív alebo výnosov Emitenta alebo voči akejko vek
časti jeho majetkuĽ aktív alebo výnosov a nedôjde k jeho zastaveniu do šes desiatich (60) dníĽ pričom
v akomko vek takomto prípade sa hodnota takéhoto majetkuĽ aktív alebo výnosov rovná alebo
prevyšuje čiastku 2.000.000 EUR (slovom: dva milióny eur) (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej
mene alebo menách); alebo
(h) Nezákonnos Ľ protiprávnos
Plnenie ktoréhoko vek zo záväzkov Emitenta pod a tohto Prospektu alebo pod a Zmluvy
s Administrátorom je alebo sa stane pre Emitenta nezákonnýmĽ alebo je takýto záväzok vyhlásený
za neplatný; alebo záväzky Emitenta z Dlhopisov prestanú by plne alebo čiastočne právne
vymáhate né alebo sa dostanú do rozporu s platnými právnymi predpismi alebo sa pre Emitenta stane
protiprávnym plni akúko vek jeho významnú povinnos pod a tohto Prospektu v súvislosti
s Dlhopismi; a takáto skutočnos bude ma negatívny vplyv na schopnos Emitenta plni záväzky
z Dlhopisov a tohto Prospektu; alebo
(i) Koniec obchodovania s Dlhopismi
Z dôvodu porušenia povinnosti Emitenta Dlhopisy prestanú by obchodované po dobu dlhšiu ako
sedem (7) Pracovných dní na regulovanom vo nom trhu BCPB alebo na inom regulovanom trhu
BCPB (alebo jej nástupcu)Ľ ktorý regulovaný vo ný trh nahradí; alebo
(j)

Premeny

V dôsledku premeny EmitentaĽ kde bude Emitent vystupova ako zúčastnená osoba (najmä zlúčeniaĽ
splynutiaĽ prevodu majetku na spoločníkaĽ rozdelenia či odštiepenia)Ľ prejdú záväzky z Dlhopisov
na osobuĽ ktorá výslovne neprijme (právne platným a vynútite ným spôsobom) všetky záväzky
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Emitenta vyplývajúce z DlhopisovĽ s výnimkou prípadovĽ kedy (i) takéto prevzatie záväzkov Emitenta
z Dlhopisov vyplýva zo zákona (pričom o tomto účinku takéhoto zlúčeniaĽ splynutia alebo rozdelenia
nie je žiadnych pochýb); alebo (ii) Schôdza majite ov Dlhopisov vopred takúto premenu Emitenta
schváli;
potom môžu Majitelia DlhopisovĽ ktorí sú k príslušnému Rozhodnému d u Majite mi DlhopisovĽ
ktorých Menovitá hodnota je najmenej 10% celkovej Menovitej hodnoty vydaných a nesplatených
DlhopisovĽ písomným oznámením požiada o zvolanie Schôdze majite ov Dlhopisov v súlade s
bodom 7.4.14 (Schôdza majiteľov Dlhopisov) nižšie za účelom hlasovania o možnosti uplatnenia práva
požadova predčasnú splatnos Dlhopisov.
7.4.10.2 Vylúčenia opakovania
Majite Dlhopisov nemá právo požiada o zvolanie Schôdze majite ov DlhopisovĽ ak ide o taký
Prípad neplnenia záväzkovĽ vo vz ahu ku ktorému Schôdza majite ov Dlhopisov už v minulosti bola
zvolaná a bu neprijala uznesenie o predčasnej splatnosti Dlhopisov alebo stanovila dodatočnú lehotu
pre splnenie povinnosti Emitenta a táto lehota ešte neuplynula.
7.4.10.3 Predčasná splatnosť Dlhopisov
Ak nie je uvedené inakĽ záväzky Emitenta z Dlhopisov (teda záväzok splati Menovitú hodnotu a
príslušné úrokové výnosy z Dlhopisov) sa stanú predčasne splatné k poslednému Pracovnému d u
v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaciĽ v ktorom Majite Dlhopisov doručil písomnú
žiados o predčasné splatenie Dlhopisov ( alej tiež len „De predčasnej splatnosti Dlhopisov“).
Takáto žiados môže by podaná len po rozhodnutí Schôdze majite ov Dlhopisov o uplatnení práva
predčasnej splatnosti (s výnimkou pod a bodu 7.4.14.4 (Niektoré alšie práva Majiteľov Dlhopisov)
nižšie) a musí by doručená písomne Emitentovi. Pre vykonanie platby musí príslušná Oprávnená
osoba doruči Emitentovi Inštrukciu pod a bodu 7.4.9.4 (Vykonanie platieb) vyššieĽ ostatné
ustanovenia o vykonávaní platieb sa použijú primerane.
Emitent je oprávnený požadova od Majite a DlhopisovĽ ktorý žiada predčasné splatenie DlhopisovĽ
takú súčinnos Ľ aby bolo zabezpečenéĽ že Dlhopisy budú po predčasnom splatení zrušené.
7.4.10.4

alšie podmienky predčasného splatenia Dlhopisov

Pre predčasné splatenie Dlhopisov pod a tejto kapitoly sa inak primerane použijú ustanovenia bodu
7.4.9 (Platobné podmienky) vyššie.
7.4.11

Premlčanie

Práva z Dlhopisov sa premlčujú uplynutím desiatich (10) rokov odo d a ich splatnosti.
7.4.12

AdministrátorĽ Kotačný agent a Agent pre výpočty

7.4.12.1 Administrátor a Určená prevádzkareň
Činnos administrátora spojenú s výplatami úrokových výnosov a splatením Dlhopisov bude
pre Emitenta zabezpečova spoločnos J & T BANKAĽ a.s.Ľ prostredníctvom svojej pobočky
v Slovenskej republike pod a zmluvy s administrátorom ( alej len „Administrátor“ a „Zmluva
s Administrátorom“).
Určená prevádzkare a výplatné miesto Administrátora ( alej len „Určená prevádzkare “) sú
na nasledujúcej adrese:
J & T BANKAĽ a.s.Ľ pobočka zahraničnej banky
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava
Slovenská republika
7.4.12.2

alší a iný Administrátor a iná Určená prevádzkareň
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Emitent je oprávnený rozhodnú o tomĽ že poverí výkonom služieb Administrátora spojených
so splatením Dlhopisov inú alebo alšiu osobu s príslušným oprávnením na výkon takejto činnostiĽ
a to na základe Zmluvy s Administrátorom. Toto rozhodnutie bude Majite om Dlhopisov oznámené
formou zverejnenia dodatku k ProspektuĽ a to rovnakým spôsobomĽ ako bol zverejnený Prospekt.
InvestoriĽ ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov pred zverejnením dodatku
k ProspektuĽ majú právo odstúpi od prijatia tejto ponukyĽ a to do dvoch (Ň) Pracovných dní
po zverejnení dodatku k Prospektu.
Emitent si vyhradzuje právo kedyko vek rozhodnú o vymenovaní iného alebo alšieho
AdministrátoraĽ ktorým môže by len iná banka alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom v
Slovenskej republike alebo Českej republike ( alej len „Kvalifikovaná osoba“) a/alebo o určení inej
alebo alšej Určenej prevádzkarne Administrátora. Toto rozhodnutie bude Majite om Dlhopisov
oznámené formou zverejnenia dodatku k ProspektuĽ a to rovnakým spôsobomĽ ako bol zverejnený
Prospekt. InvestoriĽ ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov pred zverejnením
dodatku k ProspektuĽ majú právo odstúpi od prijatia tejto ponukyĽ a to do dvoch (Ň) Pracovných dní
po zverejnení dodatku k Prospektu.
Administrátor má právo vzda sa funkcie v súlade so Zmluvou s Administrátorom a Emitent je
povinný vymenova iného AdministrátoraĽ inak môže za Emitenta a na jeho náklady a zodpovednos
nástupcuĽ ktorý musí by Kvalifikovanou osobouĽ vymenova pôvodný Administrátor.
Rovnopis Zmluvy s Administrátorom bude k dispozícii k nahliadnutiu Majite om Dlhopisov v bežnej
pracovnej dobe v Určenej prevádzkarni AdministrátoraĽ ako je uvedená vyššie. Majite om Dlhopisov
sa odporúčaĽ aby sa so Zmluvou s Administrátorom oboznámiliĽ nako ko je dôležitá okrem iného aj
pre faktický priebeh výplat Majite om Dlhopisov.
Zmeny predpokladané týmto bodom nesmú spôsobi Majite om Dlhopisov podstatnú ujmu.
7.4.12.3

Vzťah Administrátora k Majiteľom Dlhopisov

Administrátor koná v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy s Administrátorom
ako zástupca Emitenta a jeho právny vz ah k Majite om Dlhopisov vyplýva iba zo Zmluvy
s Administrátorom. Administrátor neručí za záväzky Emitenta z Dlhopisov a ani ich inak
nezabezpečuje.
7.4.12.4

Kotačný agent

Činnos Kotačného agenta (ako je tento pojem definovaný nižšie) v súvislosti s prijatím Dlhopisov
na príslušný regulovaný trh bude pre Emitenta vykonáva J & T BANKA, a.s.
Emitent prostredníctvom Kotačného agenta požiada o prijatie Dlhopisov na regulovaný vo ný trh
BCPB.
7.4.12.5

alší a iný Kotačný agent

Emitent je oprávnený rozhodnú o tomĽ že poverí výkonom služieb Kotačného agenta v súvislosti
s prijatím Dlhopisov na príslušný regulovaný trh inú alebo alšiu osobu s príslušným oprávnením
na výkon takejto činnosti (J& T BANKAĽ a.s. alebo takáto iná osoba alej len „Kotačný agent“).
Táto zmena však nesmie spôsobi Majite om Dlhopisov podstatnú ujmu. Toto rozhodnutie bude
Majite om Dlhopisov oznámené formou zverejnenia dodatku k ProspektuĽ a to rovnakým spôsobomĽ
ako bol zverejnený Prospekt. InvestoriĽ ktorí prijali ponuku na nákup alebo upísanie cenných papierov
pred zverejnením dodatku k ProspektuĽ majú právo odstúpi od prijatia tejto ponukyĽ a to do dvoch (Ň)
Pracovných dní po zverejnení dodatku k Prospektu.
7.4.12.6

Vzťah Kotačného agenta a Majiteľov Dlhopisov

Kotačný agent koná v súvislosti s plnením povinností Kotačného agenta ako zástupca Emitenta a nie
je v žiadnom právnom vz ahu s Majite mi Dlhopisov.
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Agent pre výpočty

7.4.12.7

Činnos Agenta pre výpočty (ako je tento pojem definovaný nižšie) vo vz ahu k Dlhopisom bude
pre Emitenta vykonáva J & T BANKAĽ a.s. prostredníctvom svojej pobočky v Slovenskej republike.
alší a iný Agent pre výpočty

7.4.12.8

Emitent je oprávnený rozhodnú o tomĽ že poverí výkonom služieb Agenta pre výpočty inú alebo
alšiu osobu s príslušným oprávnením na výkon takejto činnosti (J & T BANKAĽ a.s.Ľ pobočka
zahraničnej banky alebo takáto iná osoba alej len „Agent pre výpočty“).
Táto zmena však nesmie spôsobi Majite om Dlhopisov podstatnú ujmu.
Vzťah Agenta pre výpočty a Majiteľov dlhopisov

7.4.12.9

Agent pre výpočty koná v súvislosti s plnením povinností Agenta pre výpočty ako zástupca Emitenta a
nie je v žiadnom právnom vz ahu s Majite mi Dlhopisov.
7.4.13

Zmeny a vzdanie sa nárokov

Emitent a Administrátor sa môžu bez súhlasu Majite ov Dlhopisov dohodnú na (i) akejko vek zmene
ktoréhoko vek ustanovenia Zmluvy s AdministrátoromĽ pokia ide výlučne o zmenu formálnuĽ
ved ajšej alebo technickej povahyĽ alebo ak je vykonaná za účelom opravy zrejmého omylu alebo je
vyžadovaná platnou právnou úpravou a (ii) akejko vek inej zmene a vzdaní sa nárokov z akéhoko vek
porušenia niektorého z ustanovení Zmluvy s AdministrátoromĽ ktoré pod a rozumného názoru
Emitenta a Administrátora nespôsobí Majite om Dlhopisov ujmu.
7.4.14

Schôdza majite ov Dlhopisov

7.4.14.1
7.4.14.1.1

Pôsobnosť a zvolanie Schôdze majiteľov Dlhopisov
Právo zvolať Schôdzu majiteľov Dlhopisov

Emitent je kedyko vek oprávnený zvola Schôdzu majite ov Dlhopisov z vlastného podnetu a je
povinný bez zbytočného odkladu najneskôr v lehote desiatich (10) Pracovných dní zvola Schôdzu
majite ov Dlhopisov aj bez žiadosti Majite ov DlhopisovĽ ak nastane Prípad neplnenia záväzkov.
Majite Dlhopisov alebo Majitelia DlhopisovĽ ktorých Menovitá hodnota je najmenej 10% celkovej
Menovitej hodnoty vydaných a nesplatených DlhopisovĽ majú právo písomne požiada o zvolanie
Schôdze majite ov Dlhopisov ( alej len „Schôdza majite ov Dlhopisov“ a „Žiados o zvolanie
Schôdze majite ov Dlhopisov“) v súlade zo Zákonom o Dlhopisoch a ak nastane Prípad neplnenia
záväzkov. Žiados o zvolanie Schôdze majite ov Dlhopisov musí by doručená Emitentovi a
Administrátorovi. Každý Majite DlhopisovĽ ktorí požiada o zvolanie Schôdze majite ov DlhopisovĽ
je povinný v Žiadosti o zvolanie Schôdze majite ov Dlhopisov uvies Ľ aký počet Dlhopisov vlastní a
spolu so Žiados ou o zvolanie Schôdze majite ov Dlhopisov predloži výpis z Príslušnej evidencie
preukazujúciĽ že je Majite om Dlhopisov v zmysle bodu 7.4.3.4 (Majitelia Dlhopisov) vyššie v ním
uvádzanom množstve ku d u podpísania Žiadosti o zvolanie Schôdze majite ov Dlhopisov.
Žiados o zvolanie Schôdze majite ov Dlhopisov môže by príslušným Majite om Dlhopisov vzatá
spä Ľ avšak len ak je takéto spä vzatie doručené Emitentovi a Administrátorovi najneskôr tri (ň)
Pracovné dni pred konaním Schôdze majite ov Dlhopisov. Spä vzatie Žiadosti o zvolanie Schôdze
majite ov Dlhopisov nemá vplyv na prípadnú Žiados o zvolanie Schôdze majite ov Dlhopisov iných
Majite ov Dlhopisov. Ak sa Schôdza majite ov Dlhopisov neuskutoční výlučne pre spä vzatie
Žiadosti o zvolanie Schôdze majite ov DlhopisovĽ príslušní Majitelia Dlhopisov sú spoločne a
nerozdielne povinní Emitentovi nahradi náklady doposia vynaložené na prípravu Schôdze majite ov
Dlhopisov.
7.4.14.1.2

Zvolanie Schôdze majiteľov Dlhopisov

Emitent je povinný bez zbytočného odkladu zabezpeči zvolanie Schôdze majite ov DlhopisovĽ
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najneskôr v lehote desiatich (10) Pracovných dní od doručenia Žiadosti o zvolanie Schôdze majite ov
Dlhopisov.
Náklady na organizáciu a zvolanie Schôdze majite ov Dlhopisov hradí EmitentĽ pokia príslušné
právne predpisy nestanovujú inak. Emitent má však právo požadova náhradu nákladov na zvolanie
Schôdze majite ov Dlhopisov od Majite ov DlhopisovĽ ktorí podali Žiados o zvolanie Schôdze
majite ov Dlhopisov bez vážneho dôvoduĽ najmä ke Emitent riadne plní povinnosti vyplývajúce
z Prospektu a nenastal Prípad neplnenia záväzkov. Náklady spojené s účas ou na Schôdzi majite ov
Dlhopisov si hradí každý účastník sám. Ak Schôdzu majite ov Dlhopisov zvoláva Majite Dlhopisov
alebo Majitelia DlhopisovĽ je Emitent povinný poskytnú k tomu všetku potrebnú súčinnos .
7.4.14.1.3

Schôdza zvolávaná Emitentom

Emitent je povinný bezodkladne zvola Schôdzu majite ov Dlhopisov v prípadoch uvedených nižšie
v tomto bode a alších prípadoch ustanovených aktuálne platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi:
(a) pri omeškaní s uspokojovaním práv spojených s Dlhopismi dlhšie ako sedem (7) dní odo d aĽ
kedy sa právo mohlo uplatni ;
(b) návrhu zmeny alebo zmien podmienok Dlhopisov uvedených v tomto článku 7.4 (Popis a
podmienky Dlhopisov) tohto Prospektu;
(c) návrhu zmeny náležitostí DlhopisovĽ najmä náležitostí uvedených v ustanoveniach § ň ods. 1
písm. d)Ľ e)Ľ f)Ľ k)Ľ m) a n) Zákona o dlhopisoch ( alej len „Zmeny náležitostí Dlhopisov“);
(d) návrhu o predčasnej splatnosti Menovitej hodnoty Dlhopisov a vyplatení pomernej časti
úrokového výnosu ku D u predčasnej splatnosti Dlhopisov v Prípade neplnenia záväzkov, ak
tento pretrváva v čase rozhodovania Schôdze majite ov dlhopisov; prijatím takéhoto rozhodnutia
Majitelia Dlhopisov uplat ujú právo požadova predčasnú splatnos Menovitej hodnoty
Dlhopisov a vyplatenie pomernej časti úrokového výnosu ku D u predčasnej splatnosti
Dlhopisov;
(e) návrhu o dodatočnej lehote na splnenie povinnosti Emitenta z Dlhopisov alebo v súvislosti
s Dlhopismi okrem (i) povinnosti zaplati Menovitú hodnotu Dlhopisov ku D u konečnej
splatnosti Dlhopisov alebo úrokové výnosy z Dlhopisov a (ii) takých iných povinnostíĽ ak tým
dôjde k zmene náležitostí Dlhopisu v zmysle ustanovenia § ň ods. 1 a Ň Zákona o dlhopisochĽ
pričom ak Emitent povinnos nesplní v tejto dodatočnej lehoteĽ pôjde o nový Prípad neplnenia
záväzkov;
(f) návrhu na premenu Emitenta;
(g) návrhu na uzavretie ovládacej zmluvy alebo zmluvy o prevode zisku (pod a príslušných
ustanovení slovenského práva) bez oh adu na toĽ ktorou je Emitent zmluvnou stranou;
(h) návrhu na uzavretie zmluvyĽ na základe ktorej dochádza k dispozícii s podnikom alebo jeho
čas ouĽ bez oh adu na toĽ ktorou zmluvnou stranou Emitent jeĽ za predpokladuĽ že môže by
ohrozené riadne a včasné splatenie Dlhopisov alebo vyplatenie výnosu Dlhopisov; alebo
(i) návrhu na podanie žiadosti o vyradenie Dlhopisov z obchodovania na európskom regulovanom
trhu alebo zahraničnom trhu podobnom regulovanému trhu alebo v mnohostrannom obchodnom
systéme prevádzkovate a so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte tvoriacom
Európsky hospodársky priestor.
7.4.14.1.4

Oznámenie o zvolaní Schôdze majiteľov Dlhopisov a odvolaní Schôdze majiteľov
Dlhopisov

Oznámenie o zvolaní Schôdze majite ov Dlhopisov je Emitent povinný uverejni spôsobom
ustanoveným v bode 7.4.15 (Oznámenia) tohto ProspektuĽ a to v lehote najneskôr pätnás (15)
Pracovných dní pred d om konania Schôdze majite ov Dlhopisov.
Oznámenie o zvolaní Schôdze majite ov Dlhopisov musí obsahova aspo :
(a) obchodné menoĽ IČO a sídlo Emitenta;
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(b) označenie DlhopisovĽ minimálne v rozsahu názov DlhopisuĽ Dátum emisie a ISIN;
(c) miestoĽ dátum a hodinu konania Schôdze majite ov Dlhopisov; pričom miestom konania Schôdze
majite ov Dlhopisov môže by iba miesto v BratislaveĽ dátum konania Schôdze majite ov
Dlhopisov musí pripada na de Ľ ktorý je Pracovným d om a hodina konania Schôdze majite ov
Dlhopisov nesmie by skôr ako o 11:00 hod. a neskôr ako o 16:00 hod.;
(d) program rokovania Schôdze majite ov DlhopisovĽ pričom vo ba Predsedu Schôdze (ako je tento
pojem definovaný nižšie) musí by prvým bodom programu Schôdze majite ov Dlhopisov;
to neplatí v prípadeĽ že Schôdzu majite ov Dlhopisov zvoláva Emitent z vlastného podnetuĽ v tom
prípade Schôdzi majite ov Dlhopisov predsedá osoba menovaná Emitentom; a
(e) de Ľ ktorý je Rozhodným d om pre účas na Schôdzi majite ov Dlhopisov (ako je tento pojem
definovaný nižšie).
Schôdza majite ov Dlhopisov je oprávnená rozhodova len o návrhoch uznesení uvedených
v oznámení o jej zvolaní. O záležitostiachĽ ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu Schôdze
majite ov DlhopisovĽ možno na Schôdzi majite ov Dlhopisov rozhodnú len za účasti a so súhlasom
všetkých Majite ov Dlhopisov.
Ak odpadne dôvod na zvolanie Schôdze majite ov DlhopisovĽ bude odvolaná Emitentom rovnakým
spôsobomĽ akým bola zvolanáĽ a to najneskôr do siedmich (7) dní pred dátumom jej konania.
7.4.14.2
7.4.14.2.1

Osoby oprávnené zúčastniť sa Schôdze majiteľov Dlhopisov a hlasovať na nej
Osoby oprávnené zúčastniť sa Schôdze majiteľov Dlhopisov

Schôdze majite ov Dlhopisov je oprávnený sa zúčastni a hlasova na nej každý Majite DlhopisovĽ
ktorý bol evidovaný ako Majite Dlhopisov v zmysle bodu 7.4.3.4 (Majitelia Dlhopisov) vyššie
ku koncu d aĽ ktorý o sedem (7) kalendárnych dní predchádza d u konania príslušnej Schôdze
majite ov Dlhopisov ( alej len „Rozhodný de pre účas na Schôdzi“)Ľ prípadne tá osobaĽ ktorá
preukáže potvrdením od osobyĽ na ktorej účte bol príslušný počet Dlhopisov evidovaný v Príslušnej
evidencii v Rozhodný de pre účas na SchôdziĽ že je Majite om Dlhopisov a tieto sú evidované
na účte prvej uvedenej osoby z dôvodu ich správy takouto osobou ( alej len „Osoba oprávnená
k účasti na Schôdzi“). Potvrdenie pod a predchádzajúcej vety musí by čo do obsahu a formy
uspokojivé pre Administrátora. K prípadným prevodom Dlhopisov uskutočneným odo d a
bezprostredne nasledujúceho po Rozhodnom dni pre účas na Schôdzi sa neprihliada.
Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi môže by zastúpená splnomocnencomĽ ktorý sa na začiatku
konania Schôdze majite ov Dlhopisov preukáže a odovzdá Predsedovi Schôdze originál
plnomocenstva s úradne overeným podpisom Osoby oprávnenej k účasti na SchôdziĽ resp. jej
štatutárneho orgánu ak ide o právnickú osobuĽ spolu s doloženým originálom alebo kópiou platného
výpisu z Obchodného registra alebo iného obdobného registraĽ v ktorom je Osoba oprávnená k účasti
na Schôdzi (prípadne aj samotný splnomocnenecĽ ak je právnická osoba) registrovanáĽ pričom takéto
plnomocenstvo je s výnimkou zjavných nedostatkov nevyvrátite ným dôkazom oprávnenia
splnomocnenca zúčastni sa a hlasova na Schôdzi majite ov Dlhopisov v mene zastupovanej Osoby
oprávnenej k účasti na Schôdzi. Po skončení Schôdze majite ov Dlhopisov odovzdá Predseda Schôdze
plnomocenstvo do úschovy Emitenta.
7.4.14.2.2

Hlasovacie právo
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Každý Majite DlhopisovĽ ktorý je oprávnený k účasti na Schôdzi majite ov DlhopisovĽ má taký počet
hlasov z celkového počtu hlasovĽ ktorý zodpovedá pomeru medzi Menovitou hodnotou vydaných a
nesplatených DlhopisovĽ ktorých je majite om k Rozhodnému d u pre účas na SchôdziĽ a celkovou
menovitou hodnotou všetkých vydaných a nesplatených Dlhopisov k Rozhodnému d u pre účas
na Schôdzi. DlhopisyĽ ktorých majite om je (i) EmitentĽ (ii) Ručite alebo (iii) osoby nimi
kontrolované alebo osoby im blízkeĽ sa k Rozhodnému d u pre účas na Schôdzi na účely
uznášaniaschopnosti a rozhodovania Schôdze majite ov Dlhopisov neprihliada. Ak Schôdza majite ov
Dlhopisov rozhoduje o odvolaní Spoločného zástupcuĽ nemôže Spoločný zástupca (ak je osobou
oprávnenou na účas na Schôdzi majite ov Dlhopisov a na hlasovanie na nej) vykonáva hlasovacie
právo.
7.4.14.2.3

Účasť alších osôb na Schôdzi

Emitent je povinný zúčastni sa Schôdze majite ov DlhopisovĽ a to bu prostredníctvom svojho
štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom riadne splnomocnenej osobyĽ a poskytnú informácie
nevyhnutné na rozhodnutie alebo prijatie stanoviska Schôdze majite ov Dlhopisov. alej sú oprávnení
zúčastni sa Schôdze majite ov Dlhopisov akýko vek iní členovia štatutárnehoĽ dozornéhoĽ
kontrolného alebo riadiaceho orgánu Emitenta a/alebo AdministrátoraĽ iní zástupcovia Administrátora,
Spoločný zástupca (ak nie je inak osobou oprávnenou na účas na Schôdzi majite ov Dlhopisov)Ľ
notár a hostia prizvaní Emitentom a/alebo AdministrátoromĽ resp. akéko vek iné osobyĽ ktorých účas
na Schôdzi bola odsúhlasená Emitentom a Administrátorom.
7.4.14.3
7.4.14.3.1

Priebeh a rozhodovanie Schôdze majite ov Dlhopisov
Uznášaniaschopnosť Schôdze majiteľov Dlhopisov

Schôdza majite ov Dlhopisov je uznášaniaschopnáĽ ak sa na nej zúčastní Osoba oprávnená k účasti
na Schôdzi alebo Osoby oprávnené k účasti na SchôdziĽ pričom Menovitá hodnota ou/nimi
vlastnených Dlhopisov predstavuje k Rozhodnému d u pre účas na Schôdzi viac ako 50% celkovej
Menovitej hodnoty vydaných a doposia nesplatených DlhopisovĽ ak tento Prospekt a právne predpisy
nestanovia inak. Na Schôdzi majite ov Dlhopisov pred jej začatím poskytne EmitentĽ sám alebo
prostredníctvom Administrátora (na základe údajov poskytnutých Administrátorom z výpisov
z Príslušnej evidencie k Rozhodnému d u pre účas na Schôdzi)Ľ informáciu o počte všetkých
DlhopisovĽ ktorých Majitelia sú v súlade s týmto Prospektom oprávnení sa Schôdze majite ov
Dlhopisov zúčastni a hlasova na nej.
7.4.14.3.2

Predseda Schôdze

Schôdzi majite ov Dlhopisov zvolanej z podnetu Emitenta predsedá Emitent alebo ním určená osoba.
V prípadeĽ že bola Schôdza majite ov Dlhopisov zvolaná z podnetu Majite ov DlhopisovĽ predsedá
Schôdzi majite ov Dlhopisov EmitentĽ alebo osoba určená EmitentomĽ dokia Schôdza majite ov
Dlhopisov nerozhodne o zvolení inej osoby za predsedu Schôdze majite ov Dlhopisov ( alej len
„Predseda Schôdze“). Vo ba Predsedu Schôdze musí by prvým bodom programu Schôdze
majite ov Dlhopisov. Ak nie je vo ba Predsedu Schôdze voleného Schôdzou majite ov Dlhopisov
úspešnáĽ Schôdzi majite ov Dlhopisov až do konca predsedá EmitentĽ osoba určená Emitentom.
7.4.14.3.3

Spoločný zástupca majiteľov Dlhopisov

Schôdza majite ov Dlhopisov môže uznesením urči fyzickú alebo právnickú osobu za spoločného
zástupcu Majite ov Dlhopisov a poveri ho činnos ami pod a ustanovenia § 5d Zákona o dlhopisoch
( alej len „Spoločný zástupca“). Tohto Spoločného zástupcu môže Schôdza majite ov Dlhopisov
odvola rovnakým spôsobomĽ akým bol zvolený.
7.4.14.3.4

Rozhodovanie Schôdze

Schôdza majite ov Dlhopisov o predložených návrhoch rozhoduje formou uznesenia. Schôdza
majite ov Dlhopisov rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Osôb oprávnených
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k účasti na Schôdzi.
O záležitostiachĽ ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu Schôdze majite ov Dlhopisov ani
neboli uvedené v oznámení o jej zvolaníĽ možno na tejto Schôdzi majite ov Dlhopisov rozhodnú len
ak s prerokovaním týchto záležitostí vyjadria súhlas všetky prítomné Osoby oprávnené k účasti na
Schôdzi.
O každej veci predloženej Schôdzi majite ov Dlhopisov na rozhodovanie sa rozhoduje takĽ že po tom
ako Predseda Schôdze oznámi znenie navrhovaného uzneseniaĽ každá z Osôb oprávnených k účasti
na Schôdzi po výzve Predsedu Schôdze vyhlásiĽ či (i) je za prijatie navrhovaného uzneseniaĽ (ii) je
proti prijatiu navrhovaného uzneseniaĽ alebo (iii) sa zdržiava hlasovaniaĽ pričom každé takéto
vyhlásenie bude zaznamenané prítomným notárom. Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi môže svoje
hlasy aj rozdeli a hlasova s čas ou svojich hlasov pre ktorýko vek z výrokov pod a (i)Ľ (ii) alebo
(iii). Po ukončení hlasovania všetkých Osôb oprávnených k účasti na Schôdzi vyššie uvedeným
spôsobom a po tomĽ ako sa vyhodnotia jeho výsledkyĽ Predseda Schôdze po dohode s prítomným
notárom oznámi Osobám oprávneným k účasti na SchôdziĽ či sa navrhované uznesenie prijalo alebo
neprijalo potrebným počtom Osôb oprávnených k účasti na SchôdziĽ pričom takéto vyhlásenie spolu
so záznamom prítomného notára o výsledku hlasovania bude nezvratným a konečným dôkazom
o výsledku hlasovania.
Akéko vek riadne prijaté uznesenie je záväzné pre Emitenta a všetkých Majite ov Dlhopisov
bez oh adu na toĽ či sa Schôdze majite ov Dlhopisov zúčastnili a či hlasovali alebo nehlasovali
za uznesenie na Schôdzi majite ov Dlhopisov. Tým nie sú dotknuté práva Majite ov Dlhopisov pod a
bodu 7.4.14.4 (Niektoré alšie práva Majiteľov Dlhopisov) nižšie.
7.4.14.3.5

Odloženie Schôdze majiteľov Dlhopisov a náhradná Schôdza majiteľov Dlhopisov

Ak po uplynutí jednej hodiny od času určeného pre začiatok konania riadne zvolanej Schôdze
majite ov Dlhopisov nie je táto Schôdza majite ov Dlhopisov uznášaniaschopná v súlade s bodom
7.4.14.3.1 (Uznášaniaschopnosť Schôdze majiteľov Dlhopisov) vyššieĽ potom bude takáto Schôdza
majite ov Dlhopisov bez alšieho rozpustená. Tým nie je dotknuté právo Emitenta alebo Majite ov
Dlhopisov zvola novú Schôdzu majite ov DlhopisovĽ a to v súlade s týmto Prospektom.
Ak bola Schôdza majite ov Dlhopisov zvolaná s cie om rozhodnú o zmene Podmienok Dlhopisov a
ak po uplynutí jednej hodiny od času určeného pre začiatok konania riadne zvolanej Schôdze
majite ov Dlhopisov nie je táto Schôdza majite ov Dlhopisov uznášaniaschopnáĽ potom bude táto
Schôdza majite ov Dlhopisov bez alšieho rozpustená. Ak je to na alej potrebnéĽ Emitent zvolá
náhradnú Schôdzu majite ov Dlhopisov takĽ aby sa konala najskôr po dvoch (Ň) týžd och a najneskôr
do šiestich (6) týžd ov odo d aĽ na ktorý bola zvolaná pôvodná Schôdza majite ov Dlhopisov.
Konanie náhradnej Schôdze majite ov Dlhopisov s nezmeneným programom rokovania sa oznámi
Majite om Dlhopisov spôsobom uvedeným v bode 7.4.14.1.4 (Oznámenie o zvolaní Schôdze majiteľov
Dlhopisov a odvolaní Schôdze majiteľov Dlhopisov) vyššie najneskôr do pätnástich (15) dní odo d aĽ
na ktorý bola zvolaná pôvodná Schôdza majite ov Dlhopisov. Náhradná Schôdza majite ov Dlhopisov
sa uznáša a rozhoduje za rovnakých podmienok a rovnakým spôsobom ako rozpustená Schôdza
majite ov DlhopisovĽ pričom však nemusí by splnená podmienka uznášaniaschopnosti pod a bodu
7.4.14.3.1 (Uznášaniaschopnosť Schôdze majiteľov Dlhopisov) vyššie a náhradná Schôdza majite ov
Dlhopisov je uznášaniaschopná aj ak sa jej zúčastní aspo jedna Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi.
7.4.14.4
7.4.14.4.1

Niektoré alšie práva Majiteľov Dlhopisov
Dôsledok hlasovania proti niektorým uzneseniam Schôdze majiteľov Dlhopisov

V prípadeĽ ak Schôdza majite ov Dlhopisov (i) odsúhlasí Zmeny náležitostí Dlhopisov a/alebo
(ii) v prípadochĽ kedy Schôdza majite ov Dlhopisov neodsúhlasila uplatnenie práva predčasnej
splatnosti z dôvodu nastania Prípadu neplnenia záväzkov pod a bodu 7.4.10.1 (a)(a) alebo 7.4.10.1
(a)(b) vyššieĽ potom osobaĽ ktorá bola Majite om dlhopisu k Rozhodnému d u pre účas na Schôdzi a
ktorá pod a zápisnice z tejto Schôdze majite ov Dlhopisov hlasovala na Schôdzi majite ov Dlhopisov
proti návrhu uznesenia alebo sa príslušnej Schôdze majite ov Dlhopisov nezúčastnila (hoci bola na to
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oprávnená) ( alej tiež len „Žiadate “)Ľ môže požiada (A) o predčasné splatenie Menovitej hodnoty
DlhopisovĽ ktorých bola Majite om k Rozhodnému d u pre účas na Schôdzi a ktoré od takéhoto
okamihu nescudzilaĽ vrátane pomerného úrokového výnosu, alebo (B) o zachovanie práv a povinností
Emitenta a Majite a Dlhopisu pod a pôvodných podmienok DlhopisovĽ ako sú uvedené v tomto
článku 7.4 (Popis a podmienky Dlhopisov) tohto Prospektu ( alej len „Žiados “).
Žiados musí by Žiadate om podaná do tridsiatich (ň0) dní od konania Schôdze majite ov Dlhopisov
písomným oznámením určeným Emitentovi a doručeným Administrátorovi na adresu Určenej
prevádzkarneĽ inak po uplynutí tejto lehoty právo na predčasné splatenie alebo na zachovanie práv a
povinností zaniká. Emitent je povinný do tridsiatich (ň0) dní od doručenia Žiados vyplati Majite a
Dlhopisu v súlade s bodom 6.4.9 (Platobné podmienky) vyššieĽ alebo vykona úkony na zachovanie
práv a povinností Emitenta a Majite a Dlhopisu pod a pôvodných podmienok Dlhopisov uvedených
v tomto článku 7.4 (Popis a podmienky Dlhopisov) tohto Prospektu.
Majite Dlhopisu nie je oprávnený uplat ova právo na predčasné splatenie alebo na zachovanie práv
a povinnostíĽ ak ide o zmenu Menovitej hodnoty Dlhopisov bez vplyvu na výšku záväzku Emitenta.
Právo požadova predčasné splatenie Menovitej hodnoty Dlhopisu vrátane pomerného výnosu pod a
tohto bodu má tiež každý Majite Dlhopisov v prípadeĽ ak nastal a pretrváva Prípad neplnenia
záväzkov a Emitent napriek doručeniu žiadosti Majite ov Dlhopisov pod a bodu 7.4.14.1.1 (Právo
zvolať Schôdzu majiteľov Dlhopisov) vyššie Schôdzu majite ov Dlhopisov nezvolá ani do jedného (1)
mesiaca od uplynutia lehoty na zvolanie Schôdze majite ov Dlhopisov pod a bodu 7.4.14.1.2
(Zvolanie Schôdze majite ov Dlhopisov) vyššie.
7.4.14.4.2

Náležitosti Žiadosti

V Žiadosti je nutné uvies počet kusov DlhopisovĽ ktorých sa Žiados týka. Žiados musí by
písomnáĽ podpísaná osobami oprávnenými kona v mene Žiadate aĽ pričom ich podpisy musia by
úradne overené. Žiadate musí v rovnakej lehote doruči Administrátorovi na adresu Určenej
prevádzkarne aj všetky dokumenty potrebné na uskutočnenie výplaty v súlade s týmto Prospektom.
7.4.14.5

Zápisnica z rokovania

O priebehu Schôdze majite ov Dlhopisov (vrátane, ale bez obmedzenia, (i) programu rokovania
Schôdze majite ov DlhopisovĽ (ii) jednotlivých uzneseníĽ ktoré Schôdza majite ov Dlhopisov prijalaĽ a
(iii) výsledkov hlasovania Schôdze majite ov Dlhopisov k jednotlivým uzneseniam) sa vyhotoví
notárska zápisnicaĽ pričom jeden odpis bude vyhotovený pre Emitenta a jeden pre AdministrátoraĽ
prítomným notárom.
ZápisniceĽ ktoré budú náležíte uschované u Emitenta a AdministrátoraĽ budú nevyvrátite ným
dôkazom o skutočnostiach v takýchto zápisniciach obsiahnutých a pokia sa nepreukáže opakĽ budú
preukazova skutočnos Ľ že každá Schôdza majite ov DlhopisovĽ ktorej priebeh bude v zápisnici
zaznamenanýĽ bola náležite zvolaná a/alebo sa konala a že všetky uznesenia takej Schôdze majite ov
Dlhopisov boli prijaté za dodržania všetkých podmienok a náležitostí na ich prijatie v súlade
s požiadavkami podmienok Dlhopisov.
Emitent je povinný zápisnicu zverejni do štrnástich (14) dní odo d a jej vyhotovenia. Zápisnica
zo Schôdze majite ov Dlhopisov bude k dispozícii k nahliadnutiu Majite om Dlhopisov v Pracovné
dni v bežnej pracovnej dobe v Určenej prevádzkarni u Administrátora.
Na priebeh a rozhodovanie Schôdze majite ov Dlhopisov sa v miereĽ v akej nie sú upravené
v ProspekteĽ použijú ustanovenia § 5b Zákona o dlhopisoch.
7.4.15

Oznámenia

Akéko vek oznámenie pod a tohto Prospektu zo strany Emitenta adresované Majite om Dlhopisov
v súvislosti s Dlhopismi bude platnéĽ pokia bude uverejnené v slovenskom jazyku na webovom sídle
Emitenta (www.esinfinance.sk) v častiĽ v ktorej Emitent uverej uje informácie o ním vydávaných
Dlhopisoch a v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnos ou v rámci Slovenskej republiky
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uverej ujúcou burzové správy.
Ak právne predpisy pre uverejnenie niektorého oznámenia pod a tohto Prospektu požadujú aj
uverejnenie iným spôsobomĽ bude takéto oznámenie považované za uverejnené jeho uverejnením
spôsobom predpísaným príslušným právnym predpisom. V prípadeĽ že bude niektoré oznámenie
uverej ované viacerými spôsobmiĽ bude sa za dátum takéhoto oznámenia považova dátum jeho
prvého uverejnenia. Informácie a zmenyĽ pre ktoré sa vyžaduje vyhotovenie dodatku k Prospektu,
budú zverejnené rovnakým spôsobom ako Prospekt.
Emitent je povinný robi všetky oznámenia a zverejnenia v súvislosti s Dlhopismi v slovenskom
jazyku aleboĽ pod a rozhodnutia Emitenta a ak to vzh adom na charakter oznámenia alebo zverejnenia
pripúš ajú príslušné právne predpisyĽ len v anglickom jazyku.
Akéko vek oznámenie Emitentovi v zmysle tohto Prospektu bude riadne vykonanéĽ pokia bude
doručené na nasledovnú adresu:
ESIN Finance s.r.o.Ľ Tatranská Lomnica 611/149Ľ 059 5Ň Ve ká Lomnica alebo na e-mailovú adresu:
kukucka@esin.sk.
alebo na akúko vek inú adresuĽ ktorá bude Majite om Dlhopisov oznámená spôsobom uvedeným
v tomto bode.
7.4.16

Rozhodné právoĽ jazyk a rozhodovanie sporov

Akéko vek práva a záväzky vyplývajúce z Dlhopisov a tohto Prospektu sa budú riadi Ľ interpretova a
vyklada v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Akéko vek prípadné spory medzi Emitentom a Majite mi Dlhopisov vyplývajúce z DlhopisovĽ tohto
Prospektu alebo s nimi súvisiace budú s konečnou platnos ou riešené príslušnými súdmi Slovenskej
republiky.
7.5

PODMIENKY PONUKY

7.5.1

Všeobecné informácie o ponuke

Emitent poveril na základe zmluvy o zabezpečení vydania dlhopisov zo d a 1.2. 2016 spoločnos J&T
IB and Capital MarketsĽ a.s.Ľ ako Aranžéra činnos ou spojenou s prípravou a zabezpečením vydania
Dlhopisov.
V rámci primárneho predaja (upísania) Emitent na základe Zmluvy o umiestnení dlhopisov
bez pevného záväzku poveril spoločnos J & T BANKA, a. s., ako Hlavného manažéra ponuky
Dlhopisov činnos ami spojenými s vydaním a upisovaním všetkých Dlhopisov.
Okrem toho Emitent tiež poveril spoločnos J & T BANKA, a.s. činnos ami Kotačného agenta
v súvislosti s prijatím Dlhopisov na regulovaný vo ný trh BCPB.
Emitent sa rozhodol vyda a ponúknu Dlhopisy v predpokladanej celkovej menovitej hodnote
Dlhopisov 20.000.000 EUR (slovom: dvadsa miliónov eur). Menovitá hodnota každého Dlhopisu je
1.000 EUR (slovom: jedentisíc eur).
Dlhopisy budú vydávanéĽ ponúknuté a umiestnené prostredníctvom Hlavného manažéra na úpis a
kúpu (a) formou verejnej ponuky cenných papierov pod a právnych predpisov Slovenskej republiky
(predovšetkým pod a ustanovenia § 1Ň0 Zákona o cenných papieroch a Zákona o dlhopisoch)
retailovým investorom na území Slovenskej republikyĽ a (b) vybraným kvalifikovaným investorom (a
prípadne tiež alším investorom za podmienokĽ ktoré v danej krajine nezakladajú povinnos
ponúkajúceho vypracova a uverejni prospekt) v zahraničíĽ a to vždy v súlade s príslušnými
právnymi predpismi platnými v každej krajineĽ v ktorej budú Dlhopisy ponúkané. Očakáva saĽ že
investori budú oslovení Hlavným manažérom (najmä za použitia prostriedkov komunikácie na dia ku)
a vyzvaní na predloženie objednávky na úpis Dlhopisov. Dlhopisy budú ponúkané na základe
podmienok uvedených v tomto Prospekte.
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Emitent zverejnil tento Prospekt na účely verejnej ponuky v Slovenskej republike a na účely prijatia
Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom vo nom trhu BCPB.
7.5.2

Ponuka na upísanie Dlhopisov – primárny predaj

Dátum vydania Dlhopisov je stanovený na Ň4. júna 2016. Verejná ponuka Dlhopisov prostredníctvom
primárneho predaja (upisovania) Dlhopisov potrvá odo d a Ň4. júna Ň016 do d a Ňň. júna Ň017 (12:00
hod.)Ľ pričom d om začiatku vydávania Dlhopisov (t.j. začiatku pripisovania Dlhopisov na účty v
Príslušnej evidencii) je zárove Dátum emisie. Dlhopisy budú vydávané priebežneĽ pričom
predpokladaná lehota vydávania Dlhopisov (t.j. pripisovania na príslušné účty majite ov) skončí
najneskôr jeden (1) mesiac po uplynutí lehoty na upisovanie Dlhopisov alebo jeden (1) mesiac po
upísaní najvyššej sumy menovitých hodnôt Dlhopisov (pod a tohoĽ čo nastane skôr). Emitent je
oprávnený vyda Dlhopisy v menšom objemeĽ než bola najvyššia suma menovitých hodnôt
DlhopisovĽ pričom Emisia sa bude aj v takom prípade považova za úspešnú. Minimálna výška
objednávky je stanovená na jeden (1) kus Dlhopisu. Maximálna výška objednávky (teda maximálny
objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým investorom) je obmedzená len
najvyššou sumou menovitých hodnôt vydávaných Dlhopisov. Čistá kúpna cena DlhopisovĽ ktorá bude
vyplatená EmitentoviĽ bude znížená o odmenuĽ poplatky či výdavky spojené s upísaním a kúpou
Dlhopisov. Podmienkou účasti na verejnej ponuke je preukázanie totožnosti investora platným
dokladom totožnosti. Investori budú uspokojovaní pod a času zadania svojich objednávokĽ pričom po
naplnení celkového objemu Emisie už nebudú žiadne alšie objednávky akceptované ani uspokojené.
Po upísaní a pripísaní Dlhopisov na účty Majite ov Dlhopisov bude Majite om Dlhopisov zaslané
potvrdenie o upísaní DlhopisovĽ pričom obchodovanie s Dlhopismi bude možné zača najskôr po
vydaní Dlhopisov a po prijatí Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom vo nom trhu BCPB. Vo
vz ahu k Dlhopisom neexistujú žiadne predkupné práva ani práva na prednostné upísanie.
Výsledky primárneho predaja (upísania) budú uverejnené na verejne dostupnom mieste
v Určenej prevádzkarni v de nasledujúci po skončení lehoty vydávania Dlhopisov. Dlhopisy budú
na základe pokynu Hlavného manažéra bez zbytočného odkladu pripísané na účty Majite ov
Dlhopisov vedené v Príslušnej evidencii bezodkladne po zaplatení Emisného kurzu dotknutých
Dlhopisov. Emitent ani Hlavný manažér neúčtujú Majite om Dlhopisov žiadne daneĽ náklady ani
poplatky v súvislosti s primárnym predajom Dlhopisov. Odhadovaná odmena (provízia) Hlavného
manažéra za umiestnenie Dlhopisov predstavuje približne 1,5% celkového objemu Emisie.
Za účelom úspešného primárneho vysporiadania (t.j. pripísania Dlhopisov na príslušné účty majite ov
po zaplatení Emisného kurzu) emisie Dlhopisov musia upisovatelia Dlhopisov postupova v súlade s
pokynmi Hlavného manažéra. NajmäĽ pokia upisovate Dlhopisov nie je sám členom CDCPĽ musí si
zriadi príslušný účet v CDCP alebo u člena CDCP.
Nie je možné zaruči Ľ že Dlhopisy budú prvonadobúdate ovi riadne dodanéĽ ak prvonadobúdate
alebo osobaĽ ktorá pre neho vedie príslušný účetĽ nevyhovie všetkým postupom a nesplní všetky
príslušné pokyny za účelom primárneho vysporiadania Dlhopisov.
7.5.3

Sekundárna ponuka Dlhopisov Hlavným manažérom

Emitent výslovne súhlasí s následnou verejnou ponukou Dlhopisov v rámci sekundárneho trhu
v Slovenskej republikeĽ ktorú bude vykonáva J & T BANKA, a.s.Ľ pobočka zahraničnej banky ako
Hlavný manažér a Hlavnému manažérovi ude uje svoj súhlas s použitím tohto Prospektu na účely
takejto následnej verejnej ponuky Dlhopisov zo strany Hlavného manažéraĽ a to v Slovenskej
republike. Pre vylúčenie pochybnostíĽ Emitent dáva súhlas na použitie prospektu Hlavnému
manažérovi v postavení finančného sprostredkovate a v zmysle článku Ň0a ods. 1 písm. b) Nariadenia.
Súhlas Emitenta s následnou verejnou ponukou Dlhopisov v rámci sekundárneho trhu je časovo
obmedzený na dobu do uplynutia dvanástich (1Ň) mesiacov odo d a právoplatnosti rozhodnutia NBS
o schválení tohto Prospektu. Verejná ponuka Dlhopisov v rámci sekundárneho trhu uskutoč ovaná
Hlavným manažérom bude časovo obmedzená obdobím dvanástich (1Ň) mesiacov odo d a
právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení tohto Prospektu.
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Emitent výslovne vyhlasujeĽ že prijíma zodpovednos za obsah ProspektuĽ aj vzh adom na sekundárnu
ponuku Dlhopisov prostredníctvom Hlavného manažéra v postavení finančného sprostredkovate a.
So súhlasom Emitenta nie sú spojené žiadne alšie podmienkyĽ ktoré sú relevantné pre používanie
Prospektu.
OsobitneĽ pokia ide o sekundárnu ponuku Dlhopisov Hlavným manažéromĽ minimálna menovitá
hodnota DlhopisovĽ ktoré bude jednotlivý investor oprávnený kúpi Ľ bude obmedzená jedným (1)
kusom Dlhopisu. Maximálny objem menovitej hodnoty Dlhopisov požadovaný jednotlivým
investorom v objednávke je obmedzený celkovým objemom ponúkaných Dlhopisov. Konečná
menovitá hodnota Dlhopisov pridelená jednotlivému investorovi bude uvedená v potvrdení o prijatí
ponukyĽ ktoré bude Hlavný manažér zasiela jednotlivým investorom (najmä použitím prostriedkov
komunikácie na dia ku). Dlhopisy budú ponúkané za cenu stanovovanú a zverej ovanú BCPB pod a
Burzových pravidiel. Pri následnom predaji Dlhopisov na sekundárnom trhu formou verejnej ponuky
na základe súhlasu udelenému Hlavnému manažérovi v postavení finančného sprostredkovate a
s použitím tohto Prospektu účtuje Hlavný manažér investorom poplatok pod a svojho aktuálneho
sadzobníka, v súčasnosti v výške 0Ľ60% z Menovitej hodnoty DlhopisovĽ najmenej však 40 EUR
(slovom: štyridsa eur).
OZNAMY INVESTOROM:
Informácie o podmienkach ponuky finančného sprostredkovate a musí Hlavný manažér
v postavení finančného sprostredkovate a poskytnú každému konkrétnemu investorovi v čase
uskutočnenia ponuky.
7.5.4

Obmedzenia týkajúce sa šírenia Prospektu a predaja Dlhopisov

Rozširovanie tohto Prospektu a ponukaĽ predaj alebo kúpa Dlhopisov sú v niektorých krajinách
obmedzené právnymi predpismi. Tento Prospekt bol schválený iba NBS. Emitent nepožiadal
o uznanie tohto Prospektu v inom štáte a Dlhopisy nie sú a nebudú registrovanéĽ povolené ani
schválené akýmko vek správnym či iným orgánom akejko vek inej jurisdikcie a obdobne nebude
bez alšieho umožnená ani ponuka Dlhopisov v inom štáte s výnimkou ponuky na území Slovenskej
republiky a alej s výnimkou prípadovĽ kedy právne predpisy toho iného štátu nepožadujú schválenie
alebo notifikáciu Prospektu a zárove takáto ponuka spĺ a všetky podmienky stanovené pre takúto
ponuku a/alebo osobu takúto ponuku vykonávajúcu príslušnými právnymi predpismi štátuĽ v ktorom je
taká ponuka uskutoč ovaná.
Emitent najmä upozor uje potenciálnych investorov do DlhopisovĽ že Dlhopisy nie sú a nebudú
registrované pod a zákona o cenných papieroch Spojených štátov amerických z roku 19ňň v platnom
znení ( alej len „Zákon o cenných papieroch USA“)Ľ ani žiadnou komisiou pre cenné papiere alebo
iným regulačným orgánom ktoréhoko vek štátu Spojených štátov amerických, a v dôsledku toho
nemôžu by ponúkanéĽ predávanéĽ ani akoko vek poskytované na území Spojených štátov amerických
alebo osobámĽ ktoré sú rezidentmi Spojených štátov amerických (takĽ ako sú tieto pojmy definované
v Nariadení S vydanom na vykonanie Zákona o cenných papieroch USA)Ľ inak než na základe
výnimky z registračných povinností pod a Zákona o cenných papieroch USA alebo v rámci obchoduĽ
ktorý nepodlieha takejto registračnej povinnosti.
OsobyĽ ktorým sa dostane tento Prospekt do rúkĽ sú povinné oboznámi sa so všetkými vyššie
uvedenými obmedzeniamiĽ ktoré sa na ne môžu vz ahova Ľ a takéto obmedzenia dodržiava . Tento
Prospekt sám o sebe nepredstavuje ponuku na predaj ani výzvu na podávanie ponúk na kúpu
Dlhopisov v akejko vek jurisdikcii.
Emitent a Hlavný manažér odporúčajú investorom do DlhopisovĽ aby dodržiavali ustanovenia
všetkých príslušných právnych predpisov v každom štáte (vrátane Slovenskej republiky)Ľ kde budú
nakupova Ľ ponúka Ľ predáva alebo odovzdáva Dlhopisy alebo kde budú distribuova Ľ sprístup ova
alebo inak dáva do obehu Prospekt alebo iný ponukový či propagačný materiál či informácie
s Dlhopismi súvisiaceĽ a to vo všetkých prípadoch na vlastné náklady a bez oh adu na toĽ či Prospekt
alebo iný ponukový či propagačný materiál či informácie s Dlhopismi súvisiace budú zachytené
vo vytlačenej podobeĽ alebo iba v elektronickej či inej nehmotnej podobe.
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Pri každej osobeĽ ktorá nadobúda DlhopisyĽ sa bude ma za toĽ že vyhlásila a súhlasí s týmĽ že (i) táto
osoba je uzrozumená so všetkými príslušnými obmedzeniami týkajúcimi sa ponuky a predaja
Dlhopisov, ktoré sa na u a príslušný spôsob ponuky či predaja vz ahujúĽ (ii) táto osoba alej
neponúkne na predaj a alej nepredá Dlhopisy bez toho, aby boli dodržané všetky príslušné
obmedzeniaĽ ktoré sa na takúto osobu a príslušný spôsob ponuky a predaja vz ahujú, a (iii) predtýmĽ
ako by Dlhopisy mala alej ponúknu alebo alej preda Ľ táto osoba bude potenciálnych investorov
do Dlhopisov informova o tomĽ že alšie ponuky alebo predaj Dlhopisov môžu podlieha v rôznych
štátoch zákonným obmedzeniamĽ ktoré je nutné dodržiava .
7.6

PRIJATIE NA OBCHODOVANIE A DOHODY O OBCHODOVANÍ

Emitent prostredníctvom Kotačného agenta požiada najneskôr po upísaní celkovej menovitej hodnoty
Dlhopisov alebo po uplynutí lehoty na upisovanie Dlhopisov (v prípadeĽ ak celková menovitá hodnota
Dlhopisov nebude upísaná do konca stanovenej lehoty na upisovanie) BCPB o prijatie Dlhopisov
na obchodovanie na regulovanom vo nom trhu BCPB. Emitent nemôže zaruči Ľ že BCPB žiados
o prijatie na obchodovanie prijme. Obchodovanie s Dlhopismi bude zahájené až po ich prijatí
na obchodovanie na regulovanom vo nom trhu BCPB. Dlhopisy nie sú obchodované na žiadnom inom
tuzemskom alebo zahraničnom regulovanom trhu alebo burze. Okrem žiadosti o prijatie Dlhopisov
na obchodovanie na regulovanom vo nom trhu BCPB Emitent nepožiadalĽ ani nemieni požiada
o prijatie Dlhopisov na obchodovanie na niektorom domácom či zahraničnom regulovanom trhu alebo
burze. K Dátumu emisie sú v súlade so sadzobníkom burzových poplatkov BCPB náklady Emitenta
spojené s prijatím Dlhopisov na obchodovanie na regulovanom vo nom trhu BCPB Ň.000 EUR
(slovom: dvetisíc eur).
Nie sú ustanovené žiadne osobyĽ ktoré majú pevný záväzok kona ako sprostredkovatelia
v sekundárnom obchodovaní poskytujúci likviditu prostredníctvom nákupných a predajných cenových
ponúk. Hlavný manažér je oprávnený vykonáva stabilizáciu Dlhopisov a môže pod a svojej úvahy
vynaloži úsilie na uskutočnenie krokovĽ ktoré bude považova za nevyhnutné a rozumné za účelom
stabilizácie alebo udržania takej trhovej ceny DlhopisovĽ ktorá by inak nemusela prevláda . Hlavný
manažér môže túto stabilizáciu kedyko vek ukonči .
Okrem Dlhopisov Emitent nevydal žiadne dlhové cenné papiere prijaté k obchodovaniu
na regulovanom vo nom trhu BCPB.
7.7

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

7.7.1

Poradcovia v súvislosti s vydaním Dlhopisov

Poradcom Emitenta v súvislosti s vydaním cenných papierov je Aranžér. Predmetom zmluvy
o zabezpečení vydania emisie dlhopisov uzatvorenej medzi Emitentom a Aranžérom je výhradné
poverenie Aranžéra za podmienok v tejto zmluve uvedených v mene Emitenta a na Emitentov účet
zabezpeči vydanie zamýš anej tuzemskej emisie Dlhopisov EmitentaĽ pričom Aranžér vykonáva
činnosti výlučne v zmysle ustanovenia § 6 ods. Ň písm. f) Zákona o cenných papieroch.
Emitent pri vydaní Dlhopisov a pri vypracovaní tohto Prospektu využil sprostredkovane služby
spoločnosti HavelĽ Holásek & Partners s. r. o.Ľ advokátska kancelária ako právneho poradcu Hlavného
Manažéra a Administrátora ( alej len „Právny poradca Hlavného manažéra“).
Spoločnos J & T BANKAĽ a. s., pobočka zahraničnej banky poskytuje služby Hlavného manažéraĽ
Administrátora a Agenta pre výpočtyĽ spoločnos J & T BANKAĽ a.s. poskytuje služby Kotačného
agenta ako je bližšie opísané v čl. 7.4 (Popis a podmienky Dlhopisov) tohto Prospektu.
7.7.2

Audit informácií

V kap. 7 (Informácie o Dlhopisoch) Prospektu sa nenachádzajú informácieĽ ktoré by boli podrobené
audituĽ a v súvislosti s ktorými by audítori vypracovali správu.

100 / 115

PROSPEKT DLHOPISOV

7.7.3

ESIN Finance s.r.o.

Informácie znalcov a tretej strany

V kap. 7 (Informácie o Dlhopisoch) Prospektu nie sú použité vyhlásenia, lebo správy pripísané určitej
osobe ako znalcovi ani informácie získané od tretej strany.
V kap. 7 (Informácie o Dlhopisoch) Prospektu nie sú použité údaje tretej strany.
7.7.4

Zverejnenie Prospektu

Tento Prospekt po jeho schválení NBS bude zverejnený na webovom sídle Emitenta
(www.esinfinance.sk). Oznámenie o zverejnení Prospektu bude zverejnené v denníku s celoštátnou
pôsobnos ou.
7.7.5

Úverové a indikatívne ratingy

K dátumu vyhotovenia Prospektu nebolo Emitentovi ani ním vydaným Dlhopisom pridelené ratingové
hodnotenie žiadnou spoločnos ou registrovanou pod a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1060/Ň009 z 16. septembra Ň009 o ratingových agentúrach a ani žiadnou inou ratingovou
agentúrou. Samostatné finančné hodnotenie emisie Dlhopisov nebolo vykonané a emisia Dlhopisov
preto nemá samostatný ratingĽ ani sa neočakávaĽ že pre účely tejto emisie Dlhopisov bude rating
udelený.
7.7.6

Jazyk Prospektu

Tento Prospekt je vyhotovený a bude schválený NBS v slovenskom jazyku. Pokia bude tento
Prospekt preložený do iného jazykaĽ je v prípade akýchko vek rozporov medzi rôznymi jazykovými
verziami Prospektu rozhodujúce slovenská jazyková verzia.
7.7.7

Dokumenty k nahliadnutiu

Tento ProspektĽ ako aj všetky alšie dokumentyĽ na ktoré sa tento Prospekt odvolávaĽ budú po dobu
ich platnosti všetkým investorom bezplatne k dispozícii k nahliadnutiu pod a potreby v Pracovných
d och v bežnej pracovnej dobre od 9:00 do 16:00 hod. v sídle EmitentaĽ t.j. na adrese Tatranská
611/149Ľ 059 5Ň Ve ká Lomnica.
Prospekt, a jeho prípadné aktualizácie prostredníctvom dodatku/dodatkov k ProspektuĽ je alej
všetkým investorom k dispozícii bezplatne k nahliadnutiu v Určenej prevádzkarni AdministrátoraĽ
v Pracovných d och v bežnej pracovnej dobre od 9:00 do 16:00 hod., a na webovom sídle
Administrátora (http://www.jtbank.cz) a na webovom sídle Emitenta (www.esinfinance.sk). Emitent
bude v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi zverej ova správy
o výsledkoch svojho hospodárenia a svojej finančnej situácii a plni si informačné povinnosti.
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ZDANENIE

Text tohto bodu je iba zhrnutím daňových a odvodových súvislostí slovenských právnych predpisov
týkajúcich sa nadobudnutia, vlastníctva a dispozície s Dlhopismi a jeho účelom nie je poskytnúť
vyčerpávajúci súhrn všetkých daňovo relevantných súvislostí, ktoré môžu byť významné z hľadiska
rozhodnutia investora o kúpe Dlhopisov. Toto zhrnutie nepopisuje daňové a odvodové súvislosti
vyplývajúce v akomkoľvek inom štáte ako Slovenskej republike. Toto zhrnutie vychádza z právnych
predpisov účinných ku dňu vyhotovenia tohto Prospektu a môže podliehať následnej zmene
(aj s prípadnými retroaktívnymi účinkami). Investorom, ktorí majú záujem o kúpu Dlhopisov sa
odporúča, aby sa poradili so svojimi právnymi a daňovými poradcami o daňových, odvodových
a devízovo-právnych dôsledkoch kúpy, predaja a držby Dlhopisov a prijímania platieb úrokov
z Dlhopisov podľa daňových a devízových predpisov a predpisov v oblasti sociálneho a zdravotného
poistenia v krajinách, v ktorých sú rezidentmi, ako aj v krajinách, v ktorých výnosy z držby a predaja
Dlhopisov môžu byť zdanené.
Nasledujúce stručné zhrnutie zdaňovania Dlhopisov v Slovenskej republike vychádza najmä zo Zákona
o dani z príjmov a súvisiacich právnych predpisov účinných k dátumu vyhotovenia tohto Prospektu,
ako aj z obvyklého výkladu týchto zákonov a alších predpisov uplatňovaného slovenskými správnymi
úradmi a inými štátnymi orgánmi a známeho Emitentovi k dátumu vyhotovenia tohto Prospektu.
Všetky informácie uvedené nižšie sa môžu meniť v závislosti na zmenách v príslušných právnych
predpisoch, ktoré môžu nastať po tomto dátume, alebo vo výklade týchto právnych predpisov, ktorý
môže byť po tomto dátume uplatňovaný.
8.1

ZDANENIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

8.1.1

Výnos ( úrokový príjem) z Dlhopisov

Daňový rezident – fyzická osoba
Výnos z Dlhopisov (vo forme rozdielu medzi Menovitou hodnotou Dlhopisu vyplácanou pri splatnosti
Dlhopisov a jeho nižším Emisným kurzom) plynúci da ovníkovi s neobmedzenou da ovou
povinnos ou na Slovensku ( alej len „Da ový rezident“) fyzickej osobe podlieha zrážkovej dani
vyberanej u zdroja (t.j. slovenským Emitentom pri výplate výnosu) so sadzbou vo výške 19%. Da ová
povinnos vo vz ahu k výnosom z Dlhopisov je splnená okamihom vykonania zrážky dane.
Základom zrážkovej dane je výnos (príjem) z jednotlivých Dlhopisov a zaokrúh uje sa na eurocenty
nadol, rovnako ako samotná zrážková da .
Daňový rezident – právnická osoba
Da ový rezidentĽ ktorým je právnická osobaĽ okrem da ovníkov nezaložených alebo nezriadených
na podnikanie (napríklad nadáciaĽ občianske združenieĽ obecĽ vyšší územný celokĽ at .) a Národnej
banky Slovenskej republiky ( alej len „Špecifický subjekt“)Ľ zahŕ a výnosy z Dlhopisov do svojho
základu dane a zda uje ich sadzbou vo výške ŇŇ%.
Daňový rezident – Špecifický subjekt
Výnos z Dlhopisov plynúci Da ovému rezidentoviĽ ktorým je Špecifický subjektĽ podlieha zrážkovej
dani so sadzbou vo výške 19%. Platite om zrážkovej dane v tomto prípade je príjemca - Špecifický
subjekt. Da ová povinnos vo vz ahu k výnosom z Dlhopisov je splnená okamihom vykonania zrážky
dane.
Základom zrážkovej dane je výnos (príjem) z jednotlivých dlhopisov a zaokrúh uje sa na eurocenty
nadolĽ rovnako ako samotná zrážková da .
Daňový nerezident
Výnosy z Dlhopisov da ovníka s obmedzenou da ovou povinnos ou na Slovensku ( alej len
„Da ový nerezident“) podliehajú zdaneniu na SlovenskuĽ iba ak sú priradite né jeho stálej
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prevádzkarni na Slovensku.
Stála prevádzkareň Daňového nerezidenta na Slovensku
Výnosy z Dlhopisov priradite né stálej prevádzkarni Da ového nerezidenta na Slovensku sú príjmom
zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Tieto výnosy sa zahŕ ajú do základu dane tejto stálej
prevádzkarne a výsledný základ dane zistený z da ového priznania podlieha dani z príjmov
v príslušnej sadzbe ŇŇ% pre právnické osobyĽ alebo 19% resp. Ň5% pre fyzické osoby.
Ak ide o príjem stálej prevádzkarne Da ového nerezidentaĽ ktorý nie je da ovníkom členského štátu
Európskej únie alebo štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor je Emitent povinný pri výplate
výnosov zrazi zabezpečenie dane vo výške 19 % z pe ažného plneniaĽ pokia príslušná zmluva
o zamedzení dvojitého zdanenia neurčuje inak. Ak by subjektĽ ktorému sú vyplácané vyššie uvedené
výnosy bol tzv. da ovníkom nezmluvného štátuĽ t.j. fyzická osobaĽ ktorá nemá trvalý pobytĽ alebo
právnická osobaĽ ktorá nemá sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom sídle
Ministerstva financií Slovenskej republiky ( alej len „Da ovník nezmluvného štátu“), uplatnila by
sa sadzba dane 35%.
8.1.2

Príjem z prevodu Dlhopisov

Príjem z prevodu Dlhopisov realizovaný fyzickou osobouĽ ktorá je Da ovým rezidentomĽ alebo ktorá
nie je Da ovým rezidentom a zárove podniká v Slovenskej republike prostredníctvom stálej
prevádzkarneĽ alebo ktorá nie je Da ovým rezidentom a príjem z predaja Dlhopisov jej plynie
od kupujúcehoĽ ktorý je Da ovým rezidentom alebo od slovenskej stálej prevádzky kupujúcehoĽ ktorý
nie je Da ovým rezidentomĽ sa zahŕ a do všeobecného základu dane z príjmu fyzických osôb
a podlieha dani v sadzbe 19% resp. Ň5%. Prípadná strata z predaja Dlhopisov nie je vo všeobecnosti
da ovo uznate ná.
Príjmy z predaja Dlhopisov u fyzických osôbĽ ktoré nemajú Dlhopisy zahrnuté v obchodnom majetkuĽ
môžu by za určitých podmienok oslobodené od dane z príjmovĽ ak medzi nadobudnutím a predajom
Dlhopisov uplynie doba aspo jeden rok.
Príjem z prevodu Dlhopisov realizovaný právnickou osobouĽ ktorá je Da ovým rezidentomĽ alebo
ktorá nie je Da ovým rezidentom a zárove podniká v Slovenskej republike prostredníctvom stálej
prevádzkarne ktorej je príjem priradite nýĽ alebo ktorá nie je Da ovým rezidentom a príjem z predaja
dlhopisov jej plynie od kupujúcehoĽ ktorý je Da ovým rezidentom alebo od slovenskej stálej
prevádzky kupujúcehoĽ ktorý nie je Da ovým rezidentomĽ sa zahŕ a do všeobecného základu dane
z príjmov právnických osôb a podlieha dani v sadzbe ŇŇ%. Prípadná strata z predaja Dlhopisov je
pri tejto kategórií osôb všeobecne da ovo uznate ná.
V prípade osobyĽ ktorá nie je Da ovým rezidentomĽ môže zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia
medzi Slovenskou republikou a krajinouĽ ktorej je príjemca príjmu z prevodu Dlhopisov rezidentom,
zdanenie v Slovenskej republike vylúči . Nárok na uplatnenie da ového režimu upraveného zmluvou
o zamedzení dvojitého zdanenia môže by podmienený preukázaním skutočností dokazujúcichĽ že sa
príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia na príjemcu takéhoto príjmu skutočne vz ahuje.
8.1.3

Odvody z výnosov z Dlhopisov

V dôsledku znovuzavedenia zrážkovej daneĽ výnos z DlhopisovĽ ktorý plynie fyzickej osobe povinne
zdravotne poistenej v Slovenskej republike a ktorý podlieha zrážkovej daniĽ nepodlieha odvodom
na zdravotné poistenie. Vzh adom na opakované nedávne zmeny režimu zrážkovej dane a za aženia
výnosov z Dlhopisov odvodmi je nevyhnutnéĽ aby každý Majite Dlhopisov sám zvážil možné
povinnosti v tejto oblasti pod a príslušných právnych predpisov vrátane príslušných prechodných
ustanovení.
8.1.4

Devízová regulácia v Slovenskej republike

Vydávanie a nadobúdanie Dlhopisov vo všeobecnosti nie je v Slovenskej republike predmetom
devízovej regulácie. Cudzozemskí Majitelia Dlhopisov za splnenia určitých predpokladov môžu
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nakúpi pe ažné prostriedky v cudzej mene za slovenskú menu (euro) bez devízových obmedzení
a transferova tak čiastky zaplatené Emitentom z Dlhopisov zo Slovenskej republiky v cudzej mene.
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VYMÁHANIE SÚKROMNOPRÁVNYCH ZÁVÄZKOV VOČI EMITENTOVI

Text tohto bodu je len zhrnutím určitých ustanovení a právnych súvislostí slovenského práva
týkajúcich sa vymáhania súkromnoprávnych nárokov spojených s Dlhopismi voči Emitentovi. Toto
zhrnutie nepopisuje vymáhanie uvedených nárokov podľa práva akéhokoľvek iného štátu než práva
Slovenskej republiky. Toto zhrnutie vychádza z právnych predpisov účinných k dátumu vyhotovenia
tohto Prospektu a môže podliehať následnej zmene (i s prípadnými retroaktívnymi účinkami).
Informácie uvedené v tejto kapitole sú predložené len ako všeobecné informácie pre charakteristiku
právnej situácie a boli získané zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Investori by sa nemali
spoliehať na informácie tu uvedené a odporúča sa im, aby posúdili so svojimi právnymi poradcami
otázky vymáhania súkromnoprávnych záväzkov voči Emitentovi v každom príslušnom štáte.
9.1

VYMÁHANIE
REPUBLIKE

SÚKROMNOPRÁVNYCH

NÁROKOV

V

SLOVENSKEJ

Pre účely vymáhania akýchko vek súkromnoprávnych nárokov voči Emitentovi súvisiacich
so zakúpením alebo v súvislosti s držaním Dlhopisov sú príslušné súdy Slovenskej republiky. Všetky
práva a povinnosti Emitenta voči Majite om Dlhopisov sa riadia slovenským právom. V dôsledku
toho existuje len obmedzená možnos domáha sa práv voči Emitentovi v konaní pred zahraničnými
súdmi alebo pod a zahraničného právaĽ a teda pre nadobúdate a Dlhopisov môže by nemožné
v zahraničí poda žalobu alebo zača akéko vek konanie proti Emitentovi alebo požadova
pred zahraničnými súdmi vydanie súdnych rozhodnutí proti Emitentovi alebo vykonanie súdnych
rozhodnutí vydaných takýmito súdmiĽ ktoré sú založené na ustanoveniach zahraničných právnych
predpisov.
V Slovenskej republike je priamo aplikovate né Nariadenie Brusel I (recast). Na základe Nariadenia
Brusel I (recast) sú s určitými výnimkami uvedenými v tomto nariadení súdne rozhodnutia vydané
súdnymi orgánmi v členských štátoch Európskej únie, v občianskych a obchodných
veciach vykonate né v Slovenskej republike a naopakĽ súdne rozhodnutia vydané súdnymi orgánmi
v Slovenskej republike v občianskych a obchodných veciach sú vykonate né v členských štátoch
Európskej únie.
V prípadochĽ kedy je pre účely uznania a výkonu cudzieho rozhodnutia vylúčená aplikácia Nariadenia
Brusel I (recast)Ľ ale Slovenská republika uzavrela s určitým štátom medzinárodnú zmluvu o uznávaní
a výkone súdnych rozhodnutíĽ je zabezpečený výkon súdnych rozhodnutí takéhoto štátu v súlade
s ustanovením danej medzinárodnej zmluvy. Pri neexistencii takejto zmluvy môžu by rozhodnutia
cudzích súdov uznané a vykonané v Slovenskej republike za podmienok stanovených v Zákone
o medzinárodnom práve. Pod a tohto zákona nemožno rozhodnutia justičných orgánov cudzích štátov
vo veciach uvedených v ustanoveniach § 1 Zákona o medzinárodnom práveĽ cudzie zmiery a cudzie
notárske listiny (spoločne alej len „cudzie rozhodnutia“) uzna a vykona Ľ ak (i) rozhodnutá vec
spadá do výlučnej právomoci orgánov Slovenskej republiky alebo orgán cudzieho štátu by nemal
právomoc vo veci rozhodnú Ľ ak by sa na posúdenie jeho právomoci použili ustanovenia slovenského
právaĽ alebo (ii) nie sú právoplatné alebo vykonate né v štáteĽ v ktorom boli vydanéĽ alebo (iii) nie sú
rozhodnutím vo veci samejĽ alebo (iv) účastníkovi konaniaĽ voči ktorému sa má rozhodnutie uzna Ľ
bola postupom cudzieho orgánu od atá možnos kona pred týmto orgánomĽ najmä ak mu nebolo
riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúmaĽ
ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolalĽ alebo
ak tento účastník vyhlásilĽ že na skúmaní tejto podmienky netrváĽ alebo (v) slovenský súd už vo veci
právoplatne rozhodolĽ alebo je tu skoršie cudzie rozhodnutie v tej istej veciĽ ktoré sa uznalo alebo
spĺ a podmienky na uznanieĽ alebo (vi) uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku.
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Pojmy začínajúce ve kým začiatočným písmenom majú význam im pridelený v tomto
Prospekte.
Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:
„Administrátor“ znamená spoločnos J & T BANKA, a.s.;
„Agent pre výpočty“ znamená Administrátora v postavení agenta pre výpočty pod a tohto
Prospektu;
„Aranžér“ znamená spoločnos J&T IB Capital Markets a.s.;
„Audítor dcérskych spoločností Emitenta“ znamená spoločnos ECOVIS LA Partners Audit,
s.r.o.Ľ so sídlom Prievozská ň7Ľ 8Ň1 09 BratislavaĽ IČO: 44 971 91Ľ zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava IĽ Oddiel: SroĽ Vložka číslo: 61594/B;
„Audítor Emitenta“ znamená spoločnos ECOVIS LA Partners AuditĽ s.r.o.Ľ so sídlom
Prievozská ň7Ľ 8Ň1 09 BratislavaĽ IČO: 44 971 91Ľ zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava IĽ Oddiel: SroĽ Vložka číslo: 61594/B;
„Audítor Ručite a“ znamená spoločnos ECOVIS LA Partners AuditĽ s.r.o.Ľ so sídlom
Prievozská ň7Ľ 8Ň1 09 BratislavaĽ IČO: 44 971 91Ľ zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava IĽ Oddiel: SroĽ Vložka číslo: 61594/B;
„Burza“ alebo „BCPB“ znamená spoločnos Burza cenných papierov v BratislaveĽ a.s.Ľ so
sídlom Vysoká 17Ľ 811 06 BratislavaĽ IČO: 00 604 54Ľ zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava IĽ Oddiel: SaĽ Vložka číslo: 117/B;
„Burzové pravidlá“ znamenajú Burzové pravidlá BCPB uverejnené na internetových
stránkach BCPB http://www.bsse.sk/Pravidl%C3%A1BCPB.aspx;
„CDCP“ znamená spoločnos Centrálny depozitár cenných papierov SRĽ a. s.Ľ so Sídlom ul.
Ň9. augusta 1/AĽ 814 80 BratislavaĽ IČO: ň1 ňň8 76Ľ zapísanú v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava IĽ Oddiel: SaĽ Vložka číslo: 49ň/BĽ alebo akýko vek jej právny
nástupca alebo iná osoba oprávnená alebo poverená vedením evidencie zaknihovaných
cenných papierov alebo jej časti v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky;
„Dátum emisie“ má význam uvedený v bode 7.4.3.1 (Druh cenného papiera, názov, celková
menovitá hodnota, emisný kurz, dátum vydania dlhopisov a prijatie na obchodovanie) tohto
Prospektu;
„De konečnej splatnosti Dlhopisov“ má význam uvedený v bode 7.4.8.1 (Konečná
splatnosť) tohto Prospektu;
„De predčasnej splatnosti Dlhopisov“ má význam uvedený v bode 7.4.8.5 (Predčasné
splatenie z rozhodnutia Emitenta) tohto Prospektu a v bode 7.4.10 (Predčasná splatnosť
Dlhopisov v prípadoch neplnenia záväzkov) tohto Prospektu;
„De splatnosti Dlhopisov“ má význam uvedený v bode 7.4.7.4 (Koniec úročenia) tohto
Prospektu;
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„De výplaty“ má význam uvedený v bode 7.4.9.2 (Deň výplaty) tohto Prospektu;
„De výplaty úroku“ má význam uvedený v bode 7.4.7.1 (Spôsob úročenia, Výnosové
obdobie) tohto Prospektu;
„Dlhopisy” alebo „Emisia“ znamená dlhopisy s pevným úrokovým výnosom v predpokladanej
celkovej menovitej hodnote 20.000.000 EUR (slovom: dvadsa miliónov eur) splatné v roku
Ň0Ň1Ľ ktorých emitentom je EmitentĽ vydané pod a slovenského práva v zaknihovanej podobe
vo forme na doručite a;
„DPH“ znamená da z pridanej hodnoty pod a zákona č. ŇŇŇ/Ň004 Z.z.Ľ o dani z pridanej
hodnoty, v znení neskorších predpisov;
„Emisný kurz“ má význam uvedený v bode 7.4.3.1 (Druh cenného papiera, názov, celková
menovitá hodnota, emisný kurz, dátum vydania dlhopisov a prijatie na obchodovanie) tohto
Prospektu;
„Emitent” alebo „ESIN Finance s.r.o.“ znamená spoločnos ESIN Finance s.r.o.Ľ so sídlom
Tatranská 611/149Ľ 059 5Ň Ve ká LomnicaĽ zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
PrešovĽ Oddiel: SroĽ Vložka číslo: ňŇ6Ň7/P;
„ESIN group, a.s.“ znamená spoločnos ESIN groupĽ a.s.Ľ so sídlom Tatranská ň00/8Ľ 017 01
Považská BystricaĽ zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu TrenčínĽ Oddiel: SaĽ
Vložka číslo: 106ň4/R;
„EUR“ či „euro“ znamená jednotnú menu Európskej únie;
„Haagsky dohovor o apostille“ znamená Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia
zahraničných verejných listín zo d a 5. októbra 1961;
„Hlavný manažér“ alebo „Manažér“ znamená spoločnos J & T BANKAĽ a. s.Ľ pobočka
zahraničnej banky;
„Holandský občiansky zákonník“ znamená občiansky zákonník Holandského krá ovstva
(Burgerlijk Wetboek), v aktuálnom znení;
„IFRS“ znamená Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo zostavené v súlade so
štandardmi a interpeláciami schválenými Radou pre medzinárodné štandardy (International
Accounting Standards Board)Ľ v minulosti sa nazývali Medzinárodnými účtovnými
štandardami (IAS);
„Insolvečný návrh“ má význam uvedený v písm. (d) bodu 7.4.10.1 (Prípad neplnenia
záväzkov) tohto Prospektu;
„Inštrukcia“ má význam uvedený v bode 7.4.9.4 (Vykonávanie platieb) tohto Prospektu;
„J & T BANKA, a.s.“ znamená spoločnos J & T BANKAĽ a.s.Ľ so sídlom Praha 8Ľ Pobřežní
Ň97/14Ľ PSČ 18600Ľ Česká republikaĽ IČO: 47115ň78Ľ zapísaná v obchodnom registri
(Obchodní rejstřík) vedenom Mestským súdom v PraheĽ spisová značka: B 17ň1;
„J & T BANKAĽ a. s.Ľ pobočka zahraničnej banky“ znamená spoločnos J & T BANKAĽ
a.s.Ľ pobočka zahraničnej bankyĽ so sídlom Dvořákovo nábrežie 8Ľ 811 0Ň BratislavaĽ
Slovenská republikaĽ IČO: ň5 964 69ňĽ zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava IĽ Oddiel PoĽ Vložka číslo: 1ňŇ0/B;
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„J&T IB Capital Markets a.s.“ znamená spoločnos J&T IB Capital Markets a.s.Ľ so sídlom
Praha 8 - KarlínĽ Pobřežní Ň97/14Ľ PSČ 18600Ľ Česká republikaĽ IČO: Ň4766Ň59Ľ zapísaná
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v PraheĽ spisová značka: B 16661;
„Kvalifikovaná osoba“ má význam uvedený v bode 7.4.12.2 ( alší a iný Administrátor a iná
Určená prevádzkareň) tohto Prospektu;
„Kotačný agent“ má význam uvedený v bode 7.4.12.4 (Kotačný agent) tohto Prospektu
a v bode 7.4.12.5 ( alší a iný kotačný agent) tohto Prospektu;
„Majite Dlhopisov“ alebo „Majitelia Dlhopisov“ má význam uvedený v bode 7.4.3.4
(Majitelia Dlhopisov) tohto Prospektu;
„Menovitá hodnota Dlhopisu“ má význam uvedený v bode 7.4.3.2 (Podoba, forma a
menovitá hodnota Dlhopisov) tohto Prospektu;
„Nariadenie“ znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 809/Ň004 z Ň9. apríla Ň004Ľ ktorým sa
vykonáva smernica Ň00ň/71/ES Európskeho parlamentu a RadyĽ pokia ide o informácie
obsiahnuté v prospekteĽ ako aj ich formátĽ uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov
a šírenie reklamy, v platnom znení;
„Nariadenie Brusel I (recast)“ znamená Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v
občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie)Ľ v platnom znení;
„Nariadenie o konkurznom konaní“ znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1ň46/Ň000 z Ň9. mája
2000 o konkurznom konaní;
„NBS“ alebo „Národná banka Slovenska“ znamená právnickú osobu (centrálnu banku SR)
zriadenú zákonom č. 566/199Ň Zb.Ľ o Národnej banke SlovenskaĽ v znení neskorších
predpisov;
„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb.Ľ Občiansky zákonníkĽ v znení
neskorších predpisov;
„Obchodný podiel“ má význam uvedený v bode 0 (Zabezpečenie Dlhopisov a Zástupca pre
zabezpečenie) tohto Prospektu;
„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 51ň/1991 Zb.Ľ Obchodný zákonníkĽ v znení
neskorších predpisov;
„Oprávnená osoba“ má význam uvedený v bode 7.4.9.3 (Určenie práva na obdržanie výplat
súvisiacich s Dlhopismi) tohto Prospektu;
„Osoba oprávnená k účasti na Schôdzi“ má význam uvedený v bode 7.4.14.2.1
(Zaknihované Dlhopisy) tohto Prospektu;
„Podmienky Dlhopisov“ alebo „Podmienky“ má význam uvedený v čl. 7.4 (Popis
a podmienky Dlhopisov) tohto ProspektuĽ ktoré nahrádzajú emisné podmienky Dlhopisov;
„Pracovný de “ sa pre účely tohto Prospektu rozumie akýko vek kalendárny de (okrem
soboty a nedele)Ľ kedy sú banky v Slovenskej republike a CDCP bežne otvorené pre verejnos
a kedy sa vykoná vysporiadanie medzibankových platieb v euráchĽ prípadne v inej zákonnej
mene Slovenskej republikyĽ ktorá by euro nahradila;
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„Právny poradca Hlavného manažéra“ znamená spoločnos HavelĽ Holásek & Partners s. r.
o.Ľ advokátska kanceláriaĽ so sídlom Mlynské Nivy 49Ľ 8Ň1 09 BratislavaĽ IČO: ň6856584,
zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Bratislava IĽ Oddiel: SroĽ Vložka číslo:
50310/B;
„Predseda Schôdze“ má význam uvedený v bode 7.4.14.3.2 (Predseda schôdze) tohto
Prospektu;
„Priebežná účtovná závierka Emitenta“ má význam uvedený v čl. 5.2 (Zákonní audítori)
tohto Prospektu;
„Priebežná účtovná závierka Ručite a“ má význam uvedený v čl. 6.2 (Zákonní audítori)
tohto Prospektu;
„Prípad neplnenia záväzkov“ má význam uvedený v bode 7.4.10.1 (Prípad neplnenia
záväzkov) tohto Prospektu;
„Príslušná evidencia znamená evidenciu Majite ov Dlhopisov vo vz ahu k Dlhopisom vedenú
CDCP alebo internú evidenciu osôbĽ ktoré eviduje Majite a DlhopisovĽ ktorého Dlhopisy sú
evidované na držite skom účte;
„Prospekt“ znamená tento prospekt Dlhopisov tak ako je uvedené v jeho úvode;
„Rozhodný de “ má význam uvedený v bode 7.4.9.3 (Určenie práva na obdržanie výplat
súvisiacich s Dlhopismi) tohto Prospektu;
„Rozhodný de pre účas na Schôdzi“ má význam uvedený v bode 7.4.14.2.1 (Zaknihované
Dlhopisy) tohto Prospektu;
„Ručenie“ znamená ručenie poskytnuté Ručite om v zmysle Ručite ského vyhlásenia a má
význam uvedený v bode 7.4.5.1 (Ručenie);
„Ručite “ alebo „ESIN Solar B.V.“ znamená spoločnos ESIN Solar B.V.Ľ s obchodným
sídlom AmsterdamĽ Holandské krá ovstvo a so sídlom Schiphol Boulevard 40ňĽ 1118BK
Schiphol, Holandské krá ovstvoĽ spoločnos ou registrovanou v obchodnom registri pri
Holandskej obchodnej komore (Kamer van Koophandel)Ľ registračné číslo 65448ň40;
„Ručite ské vyhlásenie“ má význam uvedený v bode 7.4.5.1 (Ručenie) tohto Prospektu;
„Schôdza majite ov Dlhopisov“ alebo „Schôdza“ má význam uvedený v bode 7.4.14.1.1
(Právo zvolať Schôdzu Majiteľov Dlhopisov) tohto Prospektu;
„Skupina ESIN“ má význam uvedený v bode 5.7.2 (Organizačná štruktúra Skupiny ESIN)
tohto Prospektu;
„Smernica o prospekte“ znamená Smernica Ň00ň/71/ES Európskeho parlamentu a Rady
zo 4. novembra Ň00ň o prospekteĽ ktorý sa zverej uje pri verejnej ponuke cenných papierov
alebo ich prijatí na obchodovanieĽ a o zmene a doplnení smernice Ň001/ň4/ESĽ pokia ide o
informácie obsiahnuté v prospektochĽ úpravu prospektovĽ uvádzanie údajov pomocou odkazovĽ
zverej ovanie týchto prospektov a šírenie inzerátov, v platnom znení;
„Spoločný zástupca“ má význam uvedený v bode 7.4.14.3.3 (Spoločný zástupca Majiteľov
Dlhopisov) tohto Prospektu;
„Správca rezervného fondu“ má význam uvedený v bode 7.4.5.2 (Rezervný fond) tohto
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Prospektu;
„Rezervný fond“ má význam uvedený v bode 7.4.5.2 (Rezervný fond) tohto Prospektu;
„Určená prevádzkare “ má význam uvedený v bode 7.4.12.1 (Administrátor a Určená
prevádzkareň) tohto Prospektu;
„URSO“ znamená Úrad pre reguláciu sie ových odvetvíĽ so sídlom Bajkalská Ň7Ľ P.O.BOX
1ŇĽ 8Ň0 07 Bratislava Ň7Ľ IČO: ň6 06 98 41;
„Úroková sadzba“ má význam uvedený v bode 7.4.7.1 (Spôsob úročenia, Výnosové obdobie)
tohto Prospektu;
„Výnosové obdobie“ má význam uvedený v bode 7.4.7.1 (Spôsob úročenia, Výnosové
obdobie) tohto Prospektu;
„Zabezpečený záväzok“ má význam uvedený v čl. 6.16 (Opis Ručiteľského vyhlásenia) tohto
Prospektu;
„Zákon o cenných papieroch“ znamená zákona č. 566/Ň001 Z. z. o cenných papieroch a
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)Ľ
v znení neskorších predpisov;
„Zákon o dani z príjmov“ znamená zákona č. 595/Ň00ň Z.z. o dani z príjmovĽ v znení
neskorších predpisov;
„Zákon o dlhopisoch“ znamená zákonom č. 5ň0/1990 Zb. o dlhopisochĽ v znení neskorších
predpisov;
„Zákon o konkurze“ znamená zákonom č. 7/Ň005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonovĽ v znení neskorších predpisov;
„Zákon o medzinárodnom práve“ znamená zákon č. 97/196ň Zb. o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnomĽ v znení neskorších predpisov;
„Zákon o podpore obnovite ných zdrojov energie“ znamená zákonom č. ň09/Ň009 Z.z. o
podpore obnovite ných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonovĽ v znení neskorších predpisov;
„Zákon o účtovníctve“ znamená zákon č. 4ň1/Ň00Ň Z.z. o účtovníctveĽ v znení neskorších
predpisov;
„Zmeny náležitosti Dlhopisov“ má význam uvedený v písm. (b) bodu 7.4.14.1.3 (Schôdza
zvolávaná Emitentom) tohto Prospektu;
„Zmluva o umiestnení Dlhopisov“ má význam uvedený v bode 7.3.1 (Záujem fyzických a
právnických osôb zúčastnených na Emisii) tohto Prospektu;
„Zmluva s Administrátorom“ má význam uvedený v bode 7.4.12.1 (Administrátor a Určená
prevádzkareň) tohto Prospektu;
„Žiadate “ má význam uvedený v bode 7.4.14.4.1 (Dôsledok hlasovania proti niektorým
uzneseniam Schôdze majiteľov Dlhopisov) tohto Prospektu;
„Žiados “ má význam uvedený v bode 7.4.14.4.1 (Dôsledok hlasovania proti niektorým
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uzneseniam Schôdze majiteľov Dlhopisov) tohto Prospektu;
„Žiados o zvolanie Schôdze majite ov Dlhopisov“ má význam uvedený v bode 7.4.14.1.1
(Právo zvolať Schôdzu majiteľov Dlhopisov) tohto Prospektu;
„Živnostenský zákon“ znamená zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

111 / 115

PROSPEKT DLHOPISOV

ESIN Finance s.r.o.

11.

PRÍLOHY

11.1

PRIEBEŽNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA EMITENTA KU D U ň1. MARCA Ň016
(PRÍLOHA Č. 1)
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PRIEBEŽNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA RUČITE A KU D U ň1. MARCA Ň016
(PRÍLOHA Č. 2)
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RUČITE SKÉ VYHLÁSENIA SPOLOČNOSTI ESIN SOLAR B.V. (PRÍLOHA Č. 3)
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EMITENT
ESIN Finance s.r.o.
so sídlom Tatranská 611/149Ľ 059 5Ň Ve ká Lomnica
RUČITE
ESIN Solar B.V.
so sídlom Schiphol Boulevard 40ňĽ 1118BK SchipholĽ Holandské krá ovstvo
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