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STEJNOPIS

Notářský zápis
sepsaný dne 20.7.2018 (dvacátého července roku dva tisíce osmnáct) Mgr. Richardem Brázdou,
notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři, v budově na adrese Kobližná 47/19, Brno-město, 602 00
Brno, obsahující osvědčení o průběhu schůze vlastníků dluhopisů, a to dluhopisů s názvem emise
Dluhopis Letiště Praha, a. s., 4,90%/2020, ISIN: CZ0003501702, datum emise 10.6.2010 (desátého
června roku dva tisíce deset) (dále též „Dluhopisy“), které na základě společných emisních podmínek
vydala obchodní společnost Letiště Praha, a. s., se sídlem na adrese K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00
Praha 6, IČO: 282 44 532, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 14003 (dále jen „společnost Letiště Praha, a. s.“) v rámci dluhopisového programu
společnosti Letiště Praha, a. s., schváleného rozhodnutím České národní banky č. j. 2009/10024/570
ke Sp. zn. Sp. 2009/220/572 ze dne 17. prosince 2009, které nabylo právní moci dne 21. prosince
2009, a pro které byl vydán příslušný doplněk dluhopisového programu schválený rozhodnutím České
národním banky č. j. 2009/10062/570 ke Sp. zn. Sp. 2009/221/572 ze dne 18. prosince 2009, které
nabylo právní moci dne 21. prosince 2009 (dále jen „Emisní podmínky“), svolaná obchodní
společností Český Aeroholding, a.s., se sídlem na adrese Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08,
IČO: 248 21 993, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 17005 (dále jen „společnost Český Aeroholding, a.s.“ nebo „Emitent“), jako právní nástupce
původního emitenta, společnosti Letiště Praha, a. s., na kterou v důsledku rozdělení formou
odštěpení sloučením společnosti Letiště Praha, a. s., přešla s účinností ke dni 1. října 2011 část jmění
společnosti Letiště Praha, a. s., vyčleněná v projektu rozdělení odštěpením sloučením, včetně práv a
povinností emitenta Dluhopisů, která se konala na místě samém v Praze, v budově APC na adrese
Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 161 00 Praha 6, 7. patro, místnost č. 733, dne 17.7.2018 (sedmnáctého
července roku dva tisíce osmnáct) od 16.00 hod (šestnácti hodin), a která byla z důvodu schválení
změny zásadní povahy ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o dluhopisech“), a Emisních podmínek, a to fúze sloučením společností Český
Aeroholding, a.s., Realitní developerská, a.s., se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
IČO: 271 74 166, Sky Venture a.s., se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, IČO: 273 61
381, Whitelines Industries a.s., se sídlem Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 160 08 Praha 6, IČO: 271 05
733, jako zanikajících společností, a společnosti Letiště Praha, a. s., jako nástupnické společnosti, při
které dojde k zániku zanikajících společností a přechodu jmění těchto zanikajících společností na
společnost Letiště Praha, a. s., jako nástupnickou společnost a společnost Letiště Praha, a. s., vstoupí
do právního postavení zanikajících společností, pokud zákon nestanoví jinak, svolána Emitentem
Oznámením o konání schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností Letiště Praha, a. s. (dále jen
„Oznámení“) na 17.7.2018 (sedmnáctého července roku dva tisíce osmnáct) od 16.00 hod do budovy
APC na adrese Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 160 08 Praha 6, 7. patro, místnost č. 733. V Oznámení,
které bylo uveřejněno způsobem podle Emisních podmínek dne 28.6.2018 (dvacátého osmého
června roku dva tisíce osmnáct), a ještě v okamžiku zahájení schůze vlastníků dluhopisů bylo
zpřístupněno na internetových stránkách ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.prg.aero/sites/default/files/obsah/Oletisti/O%20spole%C4%8Dnosti/soubory/Oznameni-o-konani-schuze-vlastniku-dluhopisu.pdf,
byl
uveden vedle ostatních náležitostí stanovených zákonem o dluhopisech, též rozhodný den pro účast
na schůzi vlastníků dluhopisů, určený Emitentem v souladu s Emisními podmínkami jako den
12.7.2018 (dvanáctého července roku dva tisíce osmnáct). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Na základě osobní účasti na jednání schůze vlastníků Dluhopisů podávám toto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Osvědčení o průběhu jednání schůze vlastníků dluhopisů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za prvé: Jednání schůze vlastníků Dluhopisů (dále též jen „Schůze“) se konalo v Praze na místě
samém, v budově APC na adrese Jana Kašpara 1069/1, Ruzyně, 161 00 Praha 6, 7. patro, místnost č.
733, dne 17.7.2018 (sedmnáctého července roku dva tisíce osmnáct) od 16:00 hodin.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Před zahájením schůze zástupce svolavatele a Emitenta, jednající za Emitenta a jeho jménem na
základě plné moci, a to Ing. Petr Doberský, datum narození 30.5.1976, trvalý pobyt a bydliště Za
Fořtem 871/29, Slivenec, 154 00 Praha 5 (dále jen „Ing. Petr Doberský“), jehož totožnost a oprávnění
zastupovat Emitenta jsem ověřil z předloženého platného úředního průkazu a plné moci ze dne
11.7.2018 (jedenáctého července roku dva tisíce osmnáct), poskytl informaci o počtu všech
Dluhopisů, ohledně nichž jsou osoby oprávněné k účasti na Schůzi v souladu s Emisními podmínkami
oprávněny se Schůze účastnit a hlasovat na ní a ve smyslu § 23 odst. 3 zákona o dluhopisech a článku
12.3.1 Emisních podmínek na základě předloženého výpisu z evidence emise Dluhopisů vedené
Centrálním depozitářem cenných papírů konstatoval, že Schůze jsou oprávněni se účastnit vlastníci
2.500 (dvou tisíc pěti set) dluhopisů Letiště Praha, a. s. 4,90%/2020, datum emise 10. června 2010,
ISIN: CZ0003501702 se jmenovitou hodnotou jednoho dluhopisu ve výši 100.000 Kč (jedno sto tisíc
korun českých). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za druhé: Ing. Petr Doberský jako zástupce svolavatele a Emitenta zahájil Schůzi v 16:00 (šestnáct)
hodin, přivítal přítomné, poděkoval jim za účast a za svolavatele a Emitenta v souladu s článkem
12.3.2 Emisních podmínek jmenoval předsedou Schůze Ing. Petra Doberského, datum narození
30.5.1976, trvalý pobyt a bydliště Za Fořtem 871/29, Slivenec, 154 00 Praha 5 (dále jen „předseda
Schůze“). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předseda Schůze poté konstatoval, že Schůze byla svolána v souladu s ustanovení § 22 odst. 3 zákona
o dluhopisech a Emisními podmínkami a oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů bylo
uveřejněno způsobem stanoveným v Emisních podmínkách ve lhůtě nejméně 15 (patnáct) dnů přede
dnem jejího konání. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předseda Schůze uvedl, že Schůze je svolána s tímto programem: -----------------------------------------------1.
Informace o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na Schůzi; -----------------------------------2.
Zahájení Schůze, kontrola usnášeníschopnosti, jmenování předsedy Schůze, objasnění důvodu
pro svolání Schůze;----------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Hlasování o návrhu na udělení souhlasu se změnou zásadní povahy – fúzí sloučením; -------------4.
Závěr. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za třetí: V návaznosti na předložení příslušného výpisu z evidence emise Dluhopisů vedené
Centrálním depozitářem cenných papírů a při zohlednění přítomnosti vlastníků Dluhopisů předseda
Schůze uvedl, že ve smyslu § 23 odst. 1 zákona o dluhopisech a článku 12.3.1 Emisních podmínek je
Schůze usnášeníschopná, pokud se jí účastní vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota
představuje k rozhodnému dni pro účast na Schůzi, tj. ke dni 12. července 2018, více než 30 % (třicet
procent) celkové jmenovité hodnoty nesplacené části emise Dluhopisů a že dle listiny přítomných se
k okamžiku jeho prohlášení po zahájení Schůze, Schůze neúčastní žádný vlastník Dluhopisů a že
pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze nebude Schůze usnášeníschopná, bude
bez dalšího ve smyslu článku 12.3.5 Emisních podmínek dluhopisů rozpuštěna. ------------------------------
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Po uplynutí jedné hodiny, během které se do místnosti, kde probíhala Schůze nedostavil žádný
vlastník Dluhopisů nebo jeho zástupce, předseda Schůze v čase 17:01 (sedmnáct hodin a jedna
minuta) prohlásil, že: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Schůze vlastníků dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu společnosti Letiště Praha,
a. s., schváleného rozhodnutím České národní banky č. j. 2009/10024/570 ke Sp. zn. Sp.
2009/220/572 ze dne 17. prosince 2009, které nabylo právní moci dne 21. prosince 2009, a pro
které byl vydán příslušný doplněk dluhopisového programu schválený rozhodnutím České národním
banky č. j. 2009/10062/570 ke Sp. zn. Sp. 2009/221/572 ze dne 18. prosince 2009, které nabylo
právní moci dne 21. prosince 2009, s názvem Dluhopis Letiště Praha, a. s. 4,90%/2020, ISIN:
CZ0003501702, nebyla po celou dobu jejího trvání usnášeníschopná, a z tohoto důvodu tuto schůzi
vlastníků dluhopisů v souladu se společnými emisními podmínkami rozpouštím. Náhradní schůze
vlastníků dluhopisů svolána nebude.“ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za čtvrté: Nato předseda Schůze přistoupil k dalšímu bodu programu jednání Schůze, kterým byl
„Závěr“, poděkoval všem přítomným a v čase 17:05 (sedmnáct hodin a pět minut) Schůzi ukončil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O osvědčení o průběhu a výsledku jednání schůze vlastníků dluhopisů byl mnou, Mgr. Richardem
Brázdou, notářem v Brně, tento notářský zápis sepsán. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Richard Brázda, notář v Brně ---------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Richard Brázda, v.r. -------------------------------------------------------------------------- L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Richard Brázda, notář v Brně --------------------------

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 3.8.2018 (třetího srpna roku dva tisíce osmnáct) se
doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, dne
20.7.2018 (dvacátého července roku dva tisíce osmnáct), pod číslem NZ 938/2018. ------------------------Mgr. Richard Brázda
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