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Emisní podmínky Dluhopisů PKS-TETA 2027
(„Emisní podmínky“)
1.

Emitent
Emitent p.k.Solvent s.r.o. (dále jen „Emitent“) vydává níže vymezené dluhopisy a
určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“). Tyto
Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i
náležitosti dluhopisů a jejich emise. Vydání Dluhopisů bylo schváleno rozhodnutím
valné hromady a jednatele Emitenta dne 30. listopadu 2012.

2.

Základní popis dluhopisů
(a) Emitent: p.k.Solvent s.r.o., Praha 9, K Žižkovu 9/640, PSČ 190 00,
IČ: 250 69 497, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddílu C, vložce 46977
(b) Název: Dluhopis PKS-TETA 2027
(c) Zkrácený název emise: SOLVENT 7,75/27
(d) ISIN: CZ0003503583
(e) Jmenovitá hodnota: 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká)
(f) Emisní kurz: 100,00 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
(g) Výnos z dluhopisu: pevná úroková sazba stanovená v článku 11
(h) Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
(i) Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
(j) Celková předpokládaná jmenovitá hodnota: 700 000 000 Kč (slovy: sedm set
milionů korun českých)
(k) Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
(l) Datum počátku lhůty pro upisování emise: 3. 12. 2012
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(m) Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 17. 12. 2012
(n) Datum emise: 20. 12. 2012
(o) Datum splatnosti: 20. 12. 2027
(dále jen „Dluhopis“).
3.

Centrální evidence
Dluhopisy jsou evidovány v centrální evidenci cenných papírů, kterou vede podle
ustanovení § 100 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, společností Centrální depozitář
cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika,
IČ: 25081489, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka č. 4308 (dále jen „Centrální evidence“). Centrální evidence
představuje seznam vlastníků dluhopisů dle Zákona o dluhopisech.

4.

Upisovatelé a úpis Dluhopisů
100% z celkového předpokládaného objemu emise Dluhopisů bude nabídnuto
k úpisu a koupi vybraným investorům v celkovém počtu do 150 osob, nepočítaje v to
kvalifikované investory (dále také jako „upisovatel“, případně „upisovatelé“), kteří
tyto Dluhopisy upíší a koupí (tzv. „private placement“).
Dluhopisy lze upisovat po zpřístupnění těchto Emisních podmínek v souladu s
příslušnými právními předpisy v sídle Emitenta v pracovní dny. Emitent s upisovateli
uzavře smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů. K úpisu dochází nabytím účinnosti
smlouvy o upsání a koupi Dluhopisů.

5.

Vlastník Dluhopisu, převod Dluhopisů
Vlastníkem Dluhopisu je osoba, na jejímž účtu je Dluhopis evidován v Centrální
evidenci (dále jen „Vlastník dluhopisů“). Jestliže zákon nebo rozhodnutí soudu
doručené Emitentovi nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka
dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby
v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou vlastníky dluhopisu a
které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Centrální evidenci, jsou povinny o této
skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně písemně informovat
Emitenta.
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K převodu Dluhopisů dochází zápisem tohoto převodu na účtu vlastníka v Centrální
evidenci v souladu s platnými právními předpisy a předpisy Centrální evidenci.
V případě Dluhopisů evidovaných v Centrální evidenci na účtu zákazníka dochází
k převodu takových Dluhopisů zápisem převodu na účtu zákazníků v souladu s
platnými právními předpisy a předpisy Centrální evidenci s tím, že majitel účtu
zákazníků je povinen neprodleně zapsat takový převod na účet vlastníka, a to
k okamžiku zápisu na účet zákazníků (v případě převodu v rámci jednoho účtu
zákazníků dochází k převodu okamžikem zápisu převodu na účtu vlastníka).
6.

Vydání Dluhopisů
Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový účet upisovatele / upisovatelů
v Centrální evidenci bez peněžního vypořádání (FOP). Dluhopisy, které nebudou
upisovateli upsány do data ukončení lhůty pro upisování emise, budou k datu emise
zapsány na majetkový účet Emitenta v Centrální evidenci. Na Dluhopisy, které budou
k datu emise zapsány na majetkový účet Emitenta v Centrální evidenci se v souladu
s § 15 odst. 4 Zákona o dluhopisech hledí jako na řádně vydané v okamžiku jejich
zápisu na účet Emitenta v Centrální evidenci.

7.

Cena úpisu
Cenou úpisu Dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota upisovaných Dluhopisů
násobená jejich emisním kurzem. Upisovatel je povinen uhradit cenu úpisu Dluhopisů
nejpozději do dne předcházejícího datu emise. Ve smlouvě o upsání a koupi
Dluhopisů může být sjednána jiná lhůta splatnosti ceny úpisu Dluhopisů. Smlouva o
upsání a koupi Dluhopisů může připustit započtení pohledávky upisovatele za
Emitentem proti ceně úpisu Dluhopisů.
Od data uhrazení ceny úpisu Dluhopisů do data vydání Dluhopisů není tato částka
úročena.

8.

Objem emise
Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menším objemu, než byla předpokládaná
celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů. Rozhodne-li Emitent o vydání Dluhopisů
v menším objemu, než byl předpokládaný objem emise Dluhopisů, objem tohoto
snížení nepřekročí 50 (padesát) % předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise
Dluhopisů.
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9.

Obchodování s Dluhopisy
Emitent nepožádal a nehodlá požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na
evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému se sídlem
v členském státě Evropské unie. Obchodování s Dluhopisy na uvedených převodních
místech je vyloučeno.
Emitentovi ani Dluhopisům nebyl udělen rating.
Emitent nevypracoval a neuveřejnil v souvislosti s Dluhopisy prospekt cenného
papíru a jakékoli Dluhopisy mohou být nabízeny výhradně na základě výjimky z
povinnosti uveřejnit prospekt ve smyslu příslušných právních předpisů.
Tyto Emisní podmínky nebyly schváleny Českou národní bankou ani jiným správním
či jiným orgánem jakékoli jurisdikce.

10.

Dluhopisy jako závazek Emitenta
Závazky Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými, nezajištěnými a nepodřízenými
závazky Emitenta, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i
budoucími přímými, nepodmíněnými, nezajištěnými a nepodřízenými závazky
Emitenta s výjimkou těch závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení
právních předpisů. Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi
Vlastníky dluhopisů stejně. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani
výměnná práva. Emitent se zavazuje, že vyplatí úrokové výnosy a splatí jmenovitou
hodnotu Dluhopisu v souladu s těmito Emisními podmínkami.
Oddělení práva na výnos Dluhopisů od Dluhopisu se vylučuje.

11.

Úrokový výnos
Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,75 % (slovy: sedm celých
sedmdesát pět setin procenta) za roční období.
Úrokové výnosy jsou vypláceny dvakrát ročně, a to k 20. červnu a k 20. prosinci
příslušného roku, počínaje rokem 2013. Připadne-li den výplaty výnosu na den, který
není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez
nároku na výnos za toto odsunutí platby. Rozhodný den pro výplatu výnosu z
Dluhopisu předchází o dva týdny splatnosti výnosu z Dluhopisu.
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12.

Stanovení úrokového výnosu
Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu se stanoví jako násobek
jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, příslušné úrokové sazby (vyjádřené
desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle Konvence pro výpočet
úroku (článek 13). Takto stanovená částka úrokového výnosu každého Dluhopisu
bude zaokrouhlena na čtyři desetinná místa nahoru. Celková částka výnosu ze všech
Dluhopisů Vlastníka této emise Dluhopisů vyplácená každému Vlastníkovi se vždy
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

13.

Konvence pro výpočet úroku
Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k Dluhopisům se použije úrokové
konvence pro výpočet úroku „BCK – standard act/360“ (tzn. že pro účely výpočtu
úrokového výnosu za období kratší jednoho roku se má za to, že jeden rok obsahuje
360 (třistašedesát) dní, avšak vychází se ze skutečně uplynulého počtu dní v daném
výnosovém období).

14.

Konec úročení
Dluhopisy přestanou být úročeny dnem splatnosti Dluhopisů, ledaže by po splnění
všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně
zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále nabíhat úrokový výnos při
shora uvedené úrokové sazbě až do dne, kdy Vlastníkům dluhopisů budou vyplaceny
veškeré k tomu dni v souladu s Emisními podmínkami splatné částky.

15.

Den konečné splatnosti
Emitent se zavazuje, že splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů a úrokový výnos jejich
Vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité
hodnotě a připsaného úrokového výnosu k datu 20.12.2027. Emitent rozhodl, že
právo na splacení Dluhopisů má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená
s Dluhopisy k datu 10.12.2027.

16.

Provádění plateb
Emitent

splatí

jistinu

a

vyplatí

výnosy

Dluhopisů

Vlastníkům

dluhopisů

bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u banky v České republice podle
instrukce, kterou příslušný Vlastník sdělí Emitentovi na adresu sídla věrohodným
způsobem nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede dnem splatnosti.
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Instrukce bude mít písemnou formu a bude obsahovat dostatečnou informaci o výše
zmíněném účtu umožňující Emitentovi platbu provést a v případě právnických osob
bude doplněna o výpis z obchodního rejstříku příjemce platby ke dni výplaty ne starší
1 (jednoho) měsíců (dále jen „Instrukce“). Jakákoliv Oprávněná osoba, která v
souladu s jakoukoliv příslušnou mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění
(jíž je Česká republika smluvní stranou) uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění, je
povinna doručit Emitentovi, spolu s Instrukcí jako její nedílnou součást doklad o svém
daňovém domicilu a další doklady, které si může Emitent či příslušný daňový orgán
vyžádat. Emitent je vždy oprávněn vyžadovat, aby podpisy na Instrukci byly úředně
ověřeny a výpisy z obchodního rejstříku příjemce platby nebo jiné předkládané
dokumenty byly originály nebo úředně ověřené kopie. Bez ohledu na toto své
oprávnění nebude Emitent prověřovat správnost a úplnost takových Instrukcí
a neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s
doručením Instrukce ani nesprávností či jinou vadou takové Instrukce.
Bankovní poplatky spojené s platbou jistiny a výnosů Dluhopisů jdou k tíži Emitenta.
17.

Změna způsobu a místa provádění plateb
Emitent je oprávněn rozhodnout o změně způsobu a místa provádění výplat, přičemž
taková změna nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Toto rozhodnutí bude
Vlastníkům dluhopisů oznámeno v souladu s těmito Emisními podmínkami.

18.

Řádné a včasné splacení Závazku Emitenta
Závazek splatit jmenovitou hodnotu a vyplatit úrokový výnos Dluhopisu se považuje
za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka poukázána Vlastníkovi dluhopisu
v souladu s řádnou Instrukcí a pokud je nejpozději do 10 (deseti) pracovních dní ode
dne splatnosti připsána na účet banky Vlastníka dluhopisů. Emitent není odpovědný
za zpoždění výplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že (i) Vlastník včas
nedodal řádnou Instrukci nebo další dokumenty nebo informace požadované od ní
podle předchozích článků, (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo informace byly
neúplné, nesprávné nebo nepravé nebo (iii) takové zpoždění bylo způsobeno
okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit, a Oprávněné osobě v takovém případě
nevzniká žádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok nebo jiný výnos za takto
způsobený časový odklad příslušné platby.
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Pokud by jakýkoli den výplaty připadl na den, který není pracovním dnem, bude
takový den výplaty namísto toho připadat na takový pracovní den, který je nejblíže
následujícím pracovním dnem, přičemž Emitent nebude povinen platit úrok ani žádné
jiné dodatečné částky za jakýkoli časový odklad vzniklý v důsledku stanovené
konvence pracovního dne.
19.

Předčasné splacení Emitentem
Emitent má právo dle své úvahy předčasně splatit některé nebo všechny dosud
nesplacené Dluhopisy, spolu s poměrným úrokovým výnosem k takovým Dluhopisům
narostlým, a to ke kterémukoli datu, avšak za předpokladu, že své rozhodnutí o tomto
předčasném splacení oznámí Vlastníkům Dluhopisů, a to nejdříve 60 (šedesát) dní a
nejpozději 20 (dvacet) dní před takovým datem předčasného splacení. Pro předčasné
splacení Dluhopisu z rozhodnutí Emitenta se jinak přiměřeně použijí ustanovení
článku 16 těchto Emisních podmínek. Dluhopisy předčasným splacením zanikají.

20.

Předčasné splacení na žádost Vlastníka
Vlastník Dluhopisů má právo požádat Emitenta o předčasné splacení všech nebo
části jím vlastněných Dluhopisů nejdříve po uplynutí 2 (dvou) let ode dne nabytí
Dluhopisu, jehož předčasné splacení žádá. Dojde-li k předčasnému splacení jakékoli
části Dluhopisů, má Vlastník Dluhopisů právo požádat Emitenta o předčasné splacení
všech nebo části jím vlastněných dalších Dluhopisů nejdříve po uplynutí 2 (dvou) let
ode dne předchozího splacení jakékoli části Dluhopisů na žádost Vlastníka.
Předčasné splacení Dluhopisů je možné žádat vždy k 20. červnu a k 20. prosinci
příslušného roku. Žádost o předčasné splacení musí být Emitentovi doručena
nejpozději 6 (šest) měsíců před požadovaným datem předčasného splacení.
Jmenovitá hodnota Dluhopisů a příslušný výnos za období od data zahájení do data
ukončení příslušného výnosového období budou vyplaceny osobě, která je
vlastníkem Dluhopisů vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po příslušném
datu posledního možného podání žádosti o předčasné splacení. Od okamžiku podání
žádosti o předčasné splacení nelze Dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána
žádost o předčasné splacení, převádět.
Dluhopisy předčasným splacením zanikají současně s právem vlastníka na výnos.
Pro předčasné splacení Dluhopisu a žádost Vlastníka se jinak přiměřeně použijí
ustanovení článku 16 těchto Emisních podmínek.
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21.

Vlastní dluhopisy
Emitent je oprávněn nabývat Dluhopisy do svého majetku. Vlastní dluhopisy nabyté
Emitentem před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže Emitent rozhodne jinak.
Vlastní dluhopisy nabyté Emitentem zanikají datem jejich splatnosti nebo dnem
určeným emitentem, pokud datu splatnosti předchází. Emitent může kdykoli
Dluhopisy odkupovat na trhu za jakoukoli cenu. Nerozhodne-li Emitent o zániku jím
odkoupených Dluhopisů, může tyto Dluhopisy zcizit podle vlastního uvážení. Výnosy
nepřísluší z Dluhopisů v majetku Emitenta.

22.

Měna
Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů
výlučně v českých korunách (CZK), případně jiné zákonné měně České republiky,
která by českou korunu nahradila.

23.

Zdanění
Zdanění výnosu Dluhopisu se provádí podle platných právních předpisů České
republiky. Pro úrokové příjmy z Dluhopisů emitovaných přede dnem nabytí účinnosti
čl. III bodu 6 zákona č. 192/2012 Sb. se použije ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. III
bodu 6 zákona č. 192/2012 Sb.
Splacení jmenovité hodnoty a výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou
prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka
daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky
účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků
vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové
platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako
náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

24.

Promlčení
Veškerá práva spojená s Dluhopisy se v souladu s ustanovení § 42 Zákona o
dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
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25.

Zpřístupnění emisních podmínek
Tyto emisní podmínky zpřístupňuje Emitent na svých internetových stránkách
www.pksolvent.cz ve formátu .PDF (Portable Document Format). Oznámení pro
Vlastníky týkající se Dluhopisů se uveřejňují na internetových stránkách Emitenta
www.pksolvent.cz. Pro případ změny internetových stránek Emitenta bude na
internetových stránkách Emitenta www.pksolvent.cz uveřejněna nová adresa
internetových stránek nejméně 30 dnů před plánovanou změnou internetových
stránek Emitenta.
Emisní podmínky jsou dále investorům zpřístupněny na nosiči informací CD-ROM,
který investorům umožňuje reprodukci Emisních podmínek v nezměněné podobě a
uchování Emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data
splatnosti Dluhopisů. Nosiče informací CD-ROM, jsou investorům k dispozici v místě
sídla Emitenta.

26.

Oznámení
Jakékoli oznámení Vlastníkům dluhopisů dle Emisních podmínek bude platné, pokud
bude uveřejněno na webových stránkách Emitenta www.pksolvent.cz. Pro případ
změny internetových stránek Emitenta bude na internetových stránkách Emitenta
www.pksolvent.cz uveřejněna nová adresa internetových stránek nejméně 30 dnů
před plánovanou změnou internetových stránek Emitenta.
Stanoví-li kogentní právní předpisy pro uveřejnění některého z oznámení podle
těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně
uveřejněné

jeho

uveřejněním

předepsaným

příslušným

právním

předpisem.

V případě, že bude některé oznámení uveřejňováno více způsoby, bude se za datum
takového oznámení považovat datum jeho prvního uveřejnění.
27.

Schůze Vlastníků dluhopisů
Emitent nebo Vlastník dluhopisů nebo Vlastníci dluhopisů mohou svolat schůzi
Vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných
zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu se Zákonem o dluhopisech. Organizačně
a technicky schůzi vlastníků zajišťuje a náklady s tím spojené nese ten, kdo schůzi
vlastníků svolává (dále jen „Svolavatel“), pokud nejde o případ, kdy Emitent porušil
svoji povinnost podle § 21 odst. 1 Zákona o dluhopisech a Schůzi vlastníků svolá
namísto Emitenta Vlastník dluhopisů sám.
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V tomto případě jdou náklady spojené se Schůzí vlastníků k tíži Emitenta. Náklady
spojené s účastí na Schůzi nese Vlastník dluhopisu.
Místo, datum a hodina konání Schůze musí být určeny tak, aby co nejméně
omezovaly možnost Vlastníků dluhopisů účastnit se Schůze.
Oznámení o svolání Schůze Vlastníků dluhopisů je Emitent povinen uveřejnit
způsobem uvedeným v článku 26 těchto Emisních podmínek. Jiný Svolavatel je
povinen oznámení o svolání Schůze Vlastníků Dluhopisů uveřejnit alespoň ve 2
(dvou) celostátně šířených denících, a to ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího
konání a současně jej doručit Emitentovi do jeho sídla.
Rozhodným dnem pro účast na Schůzi je 5. (pátý) den předcházející dni konání
Schůze.
Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze na
této Schůzi rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Vlastníků dluhopisů.
Účast na Schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku se vylučuje.
28.

Změna emisních podmínek
Ke změně emisních podmínek se vyžaduje předchozí souhlas Schůze vlastníků.
Souhlas Schůze vlastníků se nevyžaduje v případech stanovených Zákonem o
dluhopisech.
Emitent bez zbytečného odkladu po změně Emisních podmínek zpřístupní
investorům způsobem, kterým byly zpřístupněny Emisní podmínky, tuto změnu
Emisních podmínek a úplné znění Emisních podmínek po provedené změně.

29.

Rozhodné právo, jazyk, spory
Dluhopisy jsou vydávány na základě platných a účinných právních předpisů České
republiky, zejména na základě Zákona o dluhopisech a Zákona o podnikání na
kapitálovém trhu. Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat
v souladu s právem České republiky. Tyto Emisní podmínky mohou být přeloženy do
angličtiny, případně i do dalších jazyků. V takovém případě, pokud dojde k rozporu
mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Jakékoli případné
spory mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisů vyplývající z Dluhopisů, těchto Emisních
podmínek nebo s nimi související budou řešeny příslušným soudem České republiky.
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