Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů
Představenstvo společnosti HEIM Trade SE, sídlem na adrese Vídeňská 264/120 b, Přízřenice,
619 00 Brno, IČ: 269 70 805, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v
oddílu H, vložce 24, jako emitent dluhopisů (dále také jen „Emitent“) vydaných v souladu
s emisními podmínkami ze dne 18.12. 2012, ve znění změny ze dne 22. 8. 2017 (dále jen „Emisní
podmínky“), a to dluhopisů HEIM Trade SE, o jmenovité hodnotě každého dluhopisů 1,- Kč,
vydaných v listinné podobě na řad, s označením nepřerušovanou číselnou řadou od č. 000 000 001
do č. 800 000 000, tímto v souladu s článkem 7 Emisních podmínek zveřejňuje oznámení pro
vlastníky všech dluhopisů vydaných v souladu s Emisními podmínkami tohoto znění:
Dne 23.10. 2017 se bude konat schůze vlastníků dluhopisů, a to od 9.00 hod. v kanceláři notáře
Mgr. Pavla Vavříčka, na adrese Příkop 834/8, 602 00 Brno, Zábrdovice, s následujícím
programem jednání:
Program jednání:
1. Zahájení schůze, volba orgánů
2. Rozhodnutí o změně emisních podmínek
3. Závěr

Návrh rozhodnutí o změně Emisních podmínek:
Ad bod 2)
Schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností HEIM Trade SE, sídlem na adrese Vídeňská
264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ: 269 70 805, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, v oddílu H, vložce 24, vydaných v souladu s emisními podmínkami ze
dne 18.12. 2012, ve znění změny ze dne 22. 8. 2017 (dále jen „Emisní podmínky“), uděluje
souhlas se změnou Emisních podmínek, spočívající ve změně výše výnosu dluhopisů.
Následující ustanovení Emisních podmínek nově zní takto:
1

NÁLEŽITOSTI DLUHOPISŮ
1.4

4

Výnos Dluhopisu: Výnos Dluhopisu („Výnos") se vypočte jako úrok z jistiny, kterou
je jmenovitá hodnota Dluhopisu, a jehož pevná úroková sazba činí 2,0 % p.a. (slovy:
dvě procenta per annum).

VÝPOČET VÝNOSŮ DLUHOPISŮ
4.1

Výnos bude vypočten tak, že jmenovitá hodnota Dluhopisu se vynásobí úrokovou
sazbou, jak je uvedeno dále. Úroková sazba pro výpočet Výnosu je stanovena jako
pevná úroková sazba ve výši 2,0 % p.a. (slovy: dvě procenta per annum).

Upozornění na práva vlastníků dluhopisů:
Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je v souladu s čl. 7 Emisních podmínek
sedmý den předcházející dni konání schůze, přičemž den konání schůze vlastníků dluhopisů se do
uvedené lhůty nepočítá.
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