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STEJNOPIS

N o t á ř s k ý   z á p i s

sepsaný dne 2.9.2011, druhého září roku dvoutisícíhojedenáctého, jménem JUDr. Jany 
Elšíkové, notáře se sídlem v Olomouci, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského 
řádu Mgr. Petrem Elšíkem, na místě samém v budově na adrese Viktora Huga 11/568, Praha 
5, kterým se vydává --------------------------------------------------------------------------------------

o s v ě d č e n í

o průběhu společné schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností Letiště Praha, a.s., 
se sídlem na adrese Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, IČ: 28244532, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, jejíž 
existence byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, s názvem emisí Dluhopis Letiště 
Praha, a.s. 0,00%/2012 (ISIN CZ0003501710), Dluhopis Letiště Praha, a.s. 4,90%/2020 (ISIN 
CZ0003501702) a Dluhopis Letiště Praha, a.s. 2,50%/2013 (ISIN CZ0003501728), konané 
dne 2.9.2011, druhého září roku dvoutisícíhojedenáctého, v areálu letiště Praha-Ruzyně, 
Terminál 1 – kongresový sál, na adrese Aviatická 1017/2, 161 00 Praha 6, Praha-Ruzyně. -----

I.

Společná schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností Letiště Praha, a.s., v rámci 
dluhopisového programu Emitenta schváleného rozhodnutím České národní banky č.j. 
2009/10024/570 ke Sp. zn. Sp. 2009/220/572, ze dne 17.12.2009, které nabylo právní moci 
dne 21.12.2009 se konala v areálu letiště Praha-Ruzyně, Terminál 1 – kongresový sál, na 
adrese Aviatická 1017/2, 161 00 Praha 6, Praha-Ruzyně v době od 16:00 hod do 17:00 hod. s 
tímto  programem: ---------------------------------------------------------------------------------------

1. Úvod a objasnění důvodu pro svolání schůze ------------------------------------------------------

2. Hlasování o návrhu na vyslovení souhlasu s rozdělením Letiště Praha, a. s., formou 
odštěpení sloučením se společností Český Aeroholding, a.s. ---------------------------------------

3. Závěr ----------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

     Jednotlivé body programu schůze vlastníků dluhopisů byly projednávány takto:-------------

ad. 1) Úvod a objasnění důvodu pro svolání schůze-----------------------------------------------

Schůze vlastníků dluhopisů byla zahájena v 16:00 hod. svolavatelem a emitentem
dluhopisů společností Letiště Praha, a.s., se sídlem na adrese Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 
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160 08, IČ: 28244532, jednající místopředsedou představenstva 
Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, dat. nar. 17.1.1970, bytem Praha 9, Nepilova 903/1, PSČ 190 
00, jenž svou totožnost prokázal platným úředním průkazem a který byl v souladu s článkem 
12.3.2 společných emisních podmínek Dluhopisů emitentem jmenován předsedou schůze 
vlastníků dluhopisů. --------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Jozef Sinčák, MBA jako předsedající schůze konstatoval, že společná schůze 
vlastníků dluhopisů byla svolána v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona 190/2004 Sb. 
zákona o dluhopisech a oznámení o konání společné schůze vlastníků dluhopisů bylo 
zveřejněno způsobem stanoveným v emisních podmínkách ve lhůtě nejméně patnácti dnů 
přede dnem jejího konání. -------------------------------------------------------------------------------

Dále Mgr. Jozef Sinčák, MBA konstatoval, že společné schůze vlastníků dluhopisů 
jsou oprávněni se účastnit vlastníci těchto dluhopisů (dále též "Dluhopisy"): --------------------

- dluhopis Letiště Praha, a.s. 0,00%/2012, ISIN CZ0003501710,-----------------------------------
- dluhopis Letiště Praha, a.s. 4,90%/2020, ISIN CZ0003501702, ----------------------------------
- dluhopis Letiště Praha, a.s. 2,50%/2013, ISIN CZ0003501728.-----------------------------------

Poté předseda společné schůze Mgr. Jozef Sinčák, MBA uvedl, že společná schůze 
vlastníků dluhopisů je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní vlastníci Dluhopisů, jejichž 
jmenovitá hodnota představuje k rozhodnému dni, tj. k 30.8.2011, třicátého srpna roku 
dvoutisícíhojedenáctého, více než 30 % celkové jmenovité hodnoty nesplacené části každé 
dosud vydané emise. -------------------------------------------------------------------------------------

Předseda informoval přítomné, že na společnou schůzi vlastníků dluhopisů se doposud 
nedostavil žádný z vlastníků dluhopisů s označením ISIN CZ0003501710, ISIN 
CZ0003501702 a pouze 45,69% vlastníků dluhopisů s označením ISIN CZ0003501728.-------

  
Dále přítomným sdělil, že pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku nebude 

společná schůze usnášeníschopná, bude bez dalšího ve smyslu odstavce 12.3.5 společných 
emisních podmínek Dluhopisů rozpuštěna. ------------------------------------------------------------

Po uplynutí jedné hodiny od zahájení společné schůze její předseda 
Mgr. Jozef Sinčák, MBA prohlásil:---------------------------------------------------------------------

„Prohlašuji, že společná schůze vlastníků dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového 
programu v rámci dluhopisového programu Letiště Praha, a.s. schváleného rozhodnutím 
České národní banky č.j. 2009/10024/570 ke Sp. zn. Sp. 2009/220/572 s názvem emisí Letiště 
Praha, a.s. 0,00%/2012 (ISIN CZ0003501710), Letiště Praha, a.s. 4,90%/2020 (ISIN 
CZ0003501702) a Letiště Praha, a.s. 2,50%/2013 (ISIN CZ0003501728)  nebyla po celou 
dobu jejího trvání usnášeníschopná, tuto schůzi rozpouštím. Náhradní společná schůze 
svolávána nebude“. ---------------------------------------------------------------------------------------

Poté předseda společnou schůzi vlastníků Dluhopisů v 17:05  hod. ukončil. -------------
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III.

O tom byl tento notářský zápis o osvědčení průběhu schůze vlastníků dluhopisů sepsán 
a Mgr. Petrem Elšíkem, trvalým zástupcem JUDr. Jany Elšíkové, notáře se sídlem 
v Olomouci, podepsán.  ---------------------------------------------------------------------------------

Petr Elšík v.r.  ---------------------------------------------------------------------------------------------
L.S. Mgr.Petr Elšík, zástupce JUDr.Jany Elšíkové, notáře se sídlem v Olomouci  ---------------
L.S. JUDr. Jana Elšíková, notář v Olomouci ----------------------------------------------------------

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 8.9.2011, osmého září roku 
dvoutisícíhojedenáctého,  se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 2.9.2011, 
založeným ve sbírce notářských zápisů JUDr. Jany Elšíkové, notáře se sídlem v Olomouci 
pod spis. zn. NZ  247/2011  a je určen společností Letiště Praha, a.s.------------------------------
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