EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
FAMILY INVESTMENT GROUP S.R.O.

Preambule:
Tyto emisní podmínky (dále jen „Emisní podmínky“) vymezují v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech, v platném znění (dále jen „zákon o dluhopisech“), práva a povinnosti emitenta a vlastníků
dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů společnosti Family Investment Group s.r.o., se sídlem Rybná
682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 06896804, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 290944 (dále jen „Emitent“),
Dluhopisy budou nabídnuty k upisování a nabytí investorům na území Evropské Unie.

Důleţitá upozornění:
Jakákoliv případná nabídka Dluhopisů, kterou Emitent učinil či učiní, včetně distribuce Emisních podmínek
vybraným investorům v České republice či v zahraničí, je činěna na základě ustanovení § 34 odst. 4 písm. g)
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), případně na základě obdobné
výjimky v souladu s příslušnými zahraničními právními předpisy, tzn. celková hodnota protiplnění je nižší než
částka 1.000.000 EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech
Evropské unie v průběhu 12 měsíců. Rozšiřování Emisních podmínek a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů
jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal o schválení nebo uznání těchto Emisních
podmínek v jiném státě.

1. NÁLEŢITOSTI DLUHOPISU
1.1 Emitent: Emitentem Dluhopisů dle těchto emisních podmínek je společnost Family Investment Group s.r.o.,
se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 06896804, zapsaná v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 290944.
1.2 Název: Family Investment Group II/2019
1.3 Jmenovitá hodnota: Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu činí 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun
českých).
1.4 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise: 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun
českých).
1.5 Datum emise: 1. 3. 2019
1.6 Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování běží od 1. 3. 2019 do 1. 3. 2020.
1.7 Úrokový výnos Dluhopisu: Výnos Dluhopisu je stanoven pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 8 % p.a.
1.8 Emisní kurz: Emisní kurz činí 50.000,- Kč, tedy 100 % jmenovité hodnoty. Tento emisní kurz je platný po
celou dobu lhůty pro upisování emise. K částce emisního kurzu Dluhopisů upsaných po datu emise bude
dále připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos.
1.9 Způsob a místo splacení Dluhopisu a vyplacení výnosu Dluhopisu: Splacení Dluhopisu a vyplacení
výnosů bude prováděno bezhotovostním převodem z bankovního účtu Emitenta na bankovní účet
Upisovatele.
1.10 Datum konečné splatnosti Dluhopisu: Splatnost Dluhopisu činí 5 let od data emise a nastává dne
1. 3. 2024.
1.11 Datum splatnosti výnosu: Výnosy z Dluhopisu jsou splatné jednou měsíčně, vždy k 1. dni měsíce zpětně
za uplynulé výnosové období, počítaje dnem 1. 4. 2019 a konče dnem 1. 3. 2024.
1.12 Číselné označení Dluhopisů: Jednotlivé dluhopisy budou označeny nepřerušovanou číselnou řadou od
1 do 300.
1.13 Forma a podoba Dluhopisu: Dluhopisy mají listinou podobu, ve formě na řad.
1.14 Pořadové číslo emise: 2
1.15 Měna: Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů a výnos Dluhopisů výlučně v českých
korunách. Pokud česká koruna jako zákonná měna České republiky zanikne a bude nahrazena měnou EUR,
bude denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a všechny
peněžité závazky z Dluhopisů budou v okamžiku jejich splatnosti automaticky a bez dalšího oznámení
vlastníkům Dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz zákonné měny České republiky na EUR
bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové
nahrazení zákonné měny České republiky se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta
vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a nebude považováno za změnu Emisních podmínek.
1.16 ISIN: není přidělen.

2. POPIS DLUHOPISŮ
2.1 Podoba, forma, jmenovitá hodnota a další charakteristiky Dluhopisů
Dluhopisy mají listinnou podobu, ve formě na řad, jsou vydány v počtu 300 kusů, každý ve jmenovité hodnotě
50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Každý z Dluhopisů nese číselné označení číselné řady od 1 do
300. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy. V případě, že
budou Dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich vlastník právo požádat Emitenta o nahrazení
hromadných listin jednotlivými Dluhopisy. Žádost vlastníka o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy
musí být Emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti vlastníka do 30 dnů od jejího
obdržení. Emitent je povinen písemně vyzvat vlastníka k převzetí jednotlivých Dluhopisů. Dluhopisy budou
vlastníkovi předány pouze oproti vrácení hromadné listiny. Výměna Dluhopisů se uskuteční v sídle Emitenta,
nedohodne-li se žadatel s Emitentem jinak.
2.2 Vlastníci Dluhopisů
Vlastníkem Dluhopisu (dále jen „Vlastník dluhopisu“) je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastníků dluhopisů
vedeném Emitentem (dále jen „Seznam vlastníků“). Vlastníkem dluhopisu může být fyzická osoba nebo
právnická osoba. Emitent může upisovatele odmítnout. Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené
Emitentovi na adresu sídla Emitenta 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 Seznamu vlastníků, jsou
povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to
prostřednictvím písemného oznámení doručeného do sídla Emitenta.
2.3 Převoditelnost dluhopisů
Dluhopisy mají neomezenou převoditelnost na třetí osoby. K převodu listinných Dluhopisů dochází jejich
rubopisem ve prospěch nového vlastníka Dluhopisů a jejich předáním. K účinnosti převodu Dluhopisu vůči
Emitentovi se vyžaduje předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů či písemné prohlášení Vlastníka
dluhopisu o změně vlastnictví, opatřené úředně věřeným podpisem. Změna vlastnictví dluhopisu musí být
Emitentovi oznámena nejpozději do 10 dnů od jejího vzniku. Emitent zapíše změnu Vlastníka dluhopisu do
Seznamu vlastníků bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána.
2.4 Další práva spojená s dluhopisy
Oddělení práva na výnos se vylučuje.
S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva Vlastníků dluhopisů.
2.5 Prohlášení Emitenta o závazku z Dluhopisů
Emitent se zavazuje Vlastníkům dluhopisů vyplácet výnosy a splatit jmenovitou hodnotu jejich Dluhopisů, a to
způsobem a v místě, jak jsou uvedeny v těchto Emisních podmínkách.

3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ
3.1 Datum emise
Datum emise je 1. 3. 2019.

3.2 Emisní lhůta
Dluhopisy mohou být vydány jednorázově k datu emise nebo kdykoli v průběhu emisní lhůty, která skončí dne
1. 3. 2020.
3.3 Emisní kurz
Emisní kurz dluhopisu k datu emise je roven jmenovité hodnotě dluhopisu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát
tisíc korun českých). Po datu emise bude emisní kurz zvýšen o případný odpovídající alikvotní úrokový výnos
(dále jen „AÚV“) připadající na období od data emise resp. počátku aktuálního výnosového období do dne
splacení Emisního kurzu. Pokud tak bude dohodnuto ve Smlouvě o úpisu a koupi dluhopisů (dále jen „Smlouva
o úpisu“), zaplatí investor při úpisu Dluhopisu pouze nominální hodnotu Dluhopisu a nezaplacená částka
odpovídající AÚV v den zaplacení Dluhopisu bude Emitentem započtena oproti jeho závazku z prvního následně
vypláceného úrokového výnosu Dluhopisu.
Částka alikvotního úrokového výnosu Dluhopisu (AÚV) za výnosové období, nebo za jeho část se vypočte jako
součin jmenovité hodnoty Dluhopisu, příslušné roční úrokové sazby a příslušného zlomku dní dle standardu
30E/360.
3.4 Minimální úpis
Jeden upisovatel je povinen upsat nejméně 1 ks Dluhopisu, jehož jmenovitá hodnota činí nejméně 50.000,- Kč
(slovy: padesát tisíc korun českých).
3.5 Celková jmenovitá hodnota emise, dodatečná emisní lhůta
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je stanovena na 15.000.000,-Kč (slovy: patnáct
milionů korun českých). Pokud Emitent nevydá k datu emise všechny Dluhopisy, může zbylé Dluhopisy vydat
kdykoli v průběhu emisní lhůty, a případně i po uplynutí emisní lhůty v průběhu dodatečné emisní lhůty, kterou
Emitent případně stanoví a informaci o tom zpřístupní v souladu s platnými právními předpisy. Emitent může
stanovit dodatečnou emisní lhůtu opakovaně.
Emitent může vydat Dluhopisy v menším objemu emise, než je předpokládaný objem emise, jestliže se do konce
emisní lhůty nepodařilo upsat předpokládaný objem emise.
3.6 Způsob a místo úpisu Dluhopisů
Dluhopisy lze upisovat v místě sídla Emitenta.
Emitent uzavře se zájemci o úpis dluhopisů Smlouvu o úpisu, jejímž předmětem bude závazek Emitenta umožnit
upisovateli dluhopisy upsat a závazek upisovatelů řádně a včas splatit emisní kurs upsaných dluhopisů, a to za
podmínek uvedených ve Smlouvě o úpisu a těchto Emisních podmínkách.
Emisní kurz bude Upisovatelem splacen na základě podmínek určených ve Smlouvě o úpisu převodem na
bankovní účet Emitenta, a to do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu.
Emitent vydá Dluhopisy Upisovateli po splacení Emisního kurzu tak, že na Dluhopisu bude vyznačeno jméno,
příjmení, datum narození či rodné číslo a adresa trvalého bydliště (u fyzických osob) nebo název, adresa sídla
a identifikační číslo (u právnických osob) Upisovatele jako prvního vlastníka dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány
do Seznamu vlastníků a Dluhopisy budou předány prvnímu Vlastníkovi dluhopisů. Dluhopisy budou Emitentem
vydány Vlastníku dluhopisů v místě sídla Emitenta nebo prostřednictvím cenné zásilky od České pošty, a to do

14 dnů od připsání částky Emisního kurzu na bankovní účet Emitenta. Předání Dluhopisů prvnímu Vlastníkovi
dluhopisů je možné v pracovní dny a po předchozí dohodě s Emitentem.

4. VÝNOS DLUHOPISŮ
4.1 Výše výnosu a způsob úročení
Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou výši 8 % p.a. ze jmenovité hodnoty Dluhopisu. Tato úroková
sazba je fixní sazbou pro celé emisní období. Úročení Dluhopisu nastává ode dne následujícího po dni splacení
emisního kurzu Dluhopisu, nejdříve však ke dni emise Dluhopisu.
Dluhopisy přestanou být úročeny datem splatnosti nebo datem jejich předčasného splacení podle těchto
Emisních podmínek.
Celková částka Výnosu ze všech Dluhopisů jednoho Vlastníka dluhopisů se zaokrouhluje na celé koruny dolů.
4.2 Konvence pro výpočet výnosu
Pro účely výpočtu úrokového výnosu za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje 360
(tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (dvanácti) měsíců po 30 (třiceti) dnech, přičemž v případě neúplného
měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (standard 30E/360).
4.3 Datum splatnosti úrokového výnosu a způsob jeho splacení
Úrokový výnos je vyplácen měsíčně, vždy k prvnímu dni v měsíci, přičemž první výplata proběhne dne 1. 4. 2019
a poslední výplata dne 1. 3. 2024.

5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ
5.1 Splatnost Dluhopisů
Pokud nedojde k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno v čl. 5. a 8. těchto Emisních
podmínek, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázově v den splatnosti Dluhopisu, tedy ke dni
1. 3. 2024.
5.2 Zánik Dluhopisů
Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku
a případně je znovu prodá, či zda rozhodne o jejich zániku.
V případě rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených Dluhopisů práva a povinnosti z takových Dluhopisů bez
dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Měna plateb
Emitent se zavazuje vyplácet výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v korunách českých.

6.2 Termíny výplat
Výplaty výnosu a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny ve lhůtách uvedených v těchto
Emisních podmínkách (každý z těchto dní také jako „Den plnění“).
Připadne-li Den plnění na jiný než pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky
v nejbližší následující pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový
časový odklad. Pro odstranění pochybností platí, že dojde-li podle předchozí věty k posunu výplaty na nejbližší
následující pracovní den, k posunu příslušného rozhodného dne nedochází.
„Pracovním dnem“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv den (vyjma soboty a neděle), kdy
jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních plateb v korunách českých.
6.3 Místo výplat
Výnos bude vyplácen a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Vlastníkům dluhopisů, kteří budou evidovaní
jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníků v souladu s těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými
a ostatními příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby. Tyto
platby budou Emitentem prováděny bezhotovostním převodem na účet Vlastníků dluhopisů uvedený ve Smlouvě
o úpisu. Nové bankovní spojení v případě změny vlastnického práva k Dluhopisům nebo případnou změnu
oznámeného bankovního spojení je Vlastník dluhopisů povinen písemně oznámit Emitentovi. Toto písemné
oznámení změny musí mít formu podepsaného písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem nebo
podpisy Vlastníka dluhopisu, které bude obsahovat dostatečnou informaci o bankovním účtu umožňující
Emitentovi platbu provést a bude doloženo v případě právnických osob kopií platného výpisu z obchodního
rejstříku ne starším 3 (tří) měsíců. Oznámení o změně účtu musí být Emitentovi doručeno alespoň 10 dnů před
termínem výplaty úrokového výnosu.
Emitent neodpovídá za jakýkoli časový odklad způsobený Vlastníkem dluhopisů pozdním oznámením změny
bankovního spojení. Emitent také neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou nedodáním či pozdním oznámením
změny bankovního spojení. Z těchto důvodů nemá Vlastník dluhopisů nárok na jakýkoli úrok či jinou náhradu za
časový odklad příslušné platby. Emitent též neodpovídá za opoždění nebo neuskutečnění platby způsobené
příslušnou bankou.
V případě, že není možno platbu výnosu uskutečnit na účet uvedený Vlastníkem dluhopisů a pokud Vlastník
dluhopisů nedodá Emitentovi údaj o jiném bankovním spojení, závazek vyplatit výnos z Dluhopisu se považuje za
řádně splněný, pokud je příslušná částka poukázána Vlastníkovi dluhopisů nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne,
kdy Emitent obdržel od Vlastníka dluhopisů údaj o jiném bankovním spojení, a zároveň je odepsána z účtu
Emitenta. Pro případ opožděné platby Vlastník dluhopisů není oprávněn požadovat úrok či poplatek z prodlení.
6.4 Domněnka splacení
Každý příslušný peněžitý závazek Emitenta z Dluhopisů bude považován za plně splacený ke dni, kdy jsou
příslušné částky jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo narostlého výnosu splatné ve smyslu těchto Emisních
podmínek poukázány Vlastníkům dluhopisů a odepsány z bankovního účtu Emitenta.
6.5 Změna způsobu provádění plateb
Emitent může rozhodnout o změně způsobu provádění plateb. Taková změna nesmí způsobit Vlastníkům
dluhopisů újmu. Takové rozhodnutí bude Vlastníkům dluhopisů zpřístupněno stejným způsobem, jakým byly
zpřístupněny tyto Emisní podmínky.

7. OHODNOCENÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI (RATING)
Emitent nepožádal a nebude žádat o udělení ratingového ohodnocení, ani o udělení takového ohodnocení pro
emisi dluhopisů.

8. PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ
8.1 Rozhodnutí o předčasné splatnosti Emitentem
Emitent má právo rozhodnout o předčasné splatnosti Dluhopisů a splatit vydané Dluhopisy přede dnem konečné
splatnosti.
Emitent má právo předčasně splatit Dluhopisy k jím určenému dni (dále také jako „Den předčasné splatnosti“),
a to po splnění podmínky, že rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů oznámí emailovou zprávou, nebo
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v Seznamu vlastníků alespoň 60 (šedesát) dní přede Dnem
předčasné splatnosti.
Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta je neodvolatelné a zavazuje Emitenta
přijmout k předčasnému splacení všechny Dluhopisy, o jejichž předčasnou splatnost požádal. Vlastník dluhopisů
je povinen poskytnout Emitentovi veškerou součinnost, kterou Emitent může v souvislosti s takovým předčasným
splacením požadovat.
Všechny nesplacené Dluhopisy budou Emitentem splaceny v příslušné jmenovité hodnotě spolu s narostlým
a dosud nevyplaceným poměrným úrokovým výnosem oproti jejich předložení Vlastníky dluhopisů Emitentovi
v sídle Emitenta. Ode Dne předčasné splatnosti nejsou Dluhopisy svolané z rozhodnutí Emitenta úročeny.
8.2 Vyloučení předčasného splacení z rozhodnutí Vlastníka Dluhopisu
Vlastník dluhopisu nemá právo žádat splacení Dluhopisu před dobou jeho splatnosti, s výjimkou předčasného
splacení dle čl. 12.1 těchto Emisních podmínek.

9. OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA EMISI DLUHOPISŮ
Činnosti spojené s upisováním a vydáváním Dluhopisů zajišťuje Emitent. Činnosti spojené s vyplácením výnosů
a se splacením Dluhopisů zajišťuje též Emitent.

10. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK
10.1 Právo svolat schůzi Vlastníků dluhopisů
Emitent nebo Vlastník dluhopisu mohou svolat schůzi Vlastníků dluhopisů (dále jen „Schůze“), je-li to třeba
k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami.
Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.
Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisu, je povinen v nezbytném časovém předstihu, nejpozději však 30
(třicet) dnů před zamýšleným konáním Schůze doručit Emitentovi doporučenou poštou na adresu jeho sídla
oznámení o konání Schůze tak, aby mohlo dojít bez zbytečného prodlení k jeho uveřejnění, pro vyloučení

pochybností se uvádí, že v takovém případě Emitent nebude povinen jakkoli zkoumat náležitosti takového
oznámení a nebude jakkoli odpovědný za obsah takového oznámení. Současně je Vlastník dluhopisu povinen
(i) doručit Emitentovi spolu s oznámením adresovaným na adresu sídla Emitenta žádost o obstarání dokladu
o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpisu ze Seznamu
vlastníků, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit Emitentovi zálohu na náklady související se Schůzi. Vlastník
dluhopisu je povinen současně s oznámením o svolání schůze zaslat program schůze včetně navrhovaných
změn a požadavků.
Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii) výše jsou
předpokladem pro platné svolání Schůze.
10.2 Schůze svolaná Emitentem
Emitent je povinen svolat Schůzi pouze v případě návrhu změny Emisních podmínek Dluhopisů, pokud se
souhlas Schůze ke změně Emisních podmínek dle zákona vyžaduje (dále jen „Změna zásadní povahy“).
V jiných případech Emitent Schůzi svolat není povinen.
10.3 Oznámení o svolání schůze
Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem stanoveným v článku 13. Emisních
podmínek, a to nejpozději 15 (patnáct) dní přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů
nebo Vlastníci dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze doručit Emitentovi na adresu sídla nejpozději
30 (třicet) kalendářních dnů před navrhovaným datem schůze, aby Emitent mohl zajistit uveřejnění oznámení ve
lhůtě nejpozději 15 (patnáct) dnů přede dnem konání Schůze.
Je-li svolavatelem Emitent, je povinen oznámit svolání schůze na webových stránkách Emitenta na adrese
www.familyinvestment.cz a současně zaslat pozvánku e-mailem, nebo doporučenou poštou na adresu trvalého
bydliště uvedenou Vlastníkem dluhopisů v Seznamu vlastníků, a to nejpozději 15 (patnáct) dnů přede dnem
konání Schůze.
Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň:
(a) obchodní firmu, IČ a sídlo Emitenta,
(b) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu a datum emise,
(c) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místo, datum a hodina konání Schůze musí být určeny tak,
aby co nejméně omezovaly možnost Vlastníků dluhopisů účastnit se Schůze / místem konání Schůze může být
pouze město Praha, datum konání Schůze musí připadat na den, který je pracovním dnem, čas konání Schůze
musí připadat na rozmezí od 10 do 15 hodin,
(d) program jednání Schůze, včetně případného návrhu změny Emisních podmínek a jejich zdůvodnění,
(e) den, který je rozhodným dnem pro účast na Schůzi.
Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání.
Rozhodování o návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání, je
přípustné pouze tehdy, jsou-li na Schůzi přítomni všichni Vlastníci dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této Schůzi
hlasovat.
Pokud odpadne důvod pro svolání Schůze, bude odvolána stejným způsobem, jakým byla svolána, a to
nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před datem jejího konání.

10.4 Osoby oprávněné účastnit se Schůze a hlasovat na ní, Rozhodný den pro účast na Schůzi
Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze:
(a) Vlastník dluhopisu, který je evidován jako Vlastník dluhopisu v Seznamu vlastníků ke konci dne, který
o 7 (sedm) kalendářních dnů předchází den konání příslušné Schůze (dále jako „Rozhodný den pro účast na
Schůzi“), nebo
(b) osoba, která se prokáže jako zmocněnec Vlastníka dluhopisu dle písm. (a) výše pro účely této Schůze.
K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.
10.5 Hlasovací právo
Každý Vlastník dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů v jeho
vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených či nezrušených Dluhopisů
k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi.
K Dluhopisům ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, které nezanikly z rozhodnutí
Emitenta ve smyslu čl. 5.2 těchto Emisních podmínek, se pro účely Schůze nepřihlíží.
Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce dle čl. 11.3 těchto Emisních podmínek, nemůže Společný
zástupce vykonávat hlasovací právo s Dluhopisy, které vlastní, a jeho hlasy se nezapočítávají do celkového
počtu hlasů pro účely usnášeníschopnosti Schůze.
10.6 Účast dalších osob na Schůzi
Schůze je povinen se účastnit Emitent a dále jsou oprávněni účastnit se Schůze Společný zástupce, není-li jinak
osobou oprávněnou k účasti na Schůzi, a hosté přizvaní Emitentem. Schůze se dále účastní osoby zajišťující
průběh této Schůze (např. předseda schůze, zapisovatel, notář apod.).
10.7 Účast na Schůzi s vyuţitím prostředků komunikace na dálku
V oznámení o svolání Schůze může Emitent stanovit organizační a technické podmínky, za kterých se Vlastníci
dluhopisů mohou účastnit Schůze s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos
Schůze obrazem a zvukem a/nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi Schůzí a Vlastníkem dluhopisů.
Vlastník dluhopisu, který využije práva podle takto stanovených podmínek, se považuje za přítomného na Schůzi.
10.8 Změny Emisních podmínek
Pro vyloučení pochybností, souhlas Schůze vlastníků se nevyžaduje:
(a) ke změně Emisních podmínek přímo vyvolané změnou právní úpravy,
(b) ke změně Emisních podmínek, která se netýká postavení nebo zájmů Vlastníků dluhopisů, nebo
(c) v případě, že žádný z vydaných Dluhopisů není ve vlastnictví osoby odlišné od Emitenta.
Emitent bez zbytečného odkladu po jakékoliv změně Emisních podmínek zpřístupní investorům způsobem,
kterým byly zpřístupněny Emisní podmínky, tuto změnu Emisních podmínek a úplné znění Emisních podmínek
po provedené změně.
Investor, který před zpřístupněním změny Emisních podmínek, ke které se vyžaduje předchozí souhlas Schůze
vlastníků, souhlasil s koupí nebo s upsáním Dluhopisu a k tomuto Dluhopisu ještě nenabyl vlastnické právo, je

oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů poté, co je zpřístupněna změna
Emisních podmínek.

11. PRŮBĚH SCHŮZE, ROZHODOVÁNÍ SCHŮZE
11.1 Usnášeníschopnost
Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje více
než 30 % celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených či nezrušených Dluhopisů. Před zahájením
Schůze poskytne svolavatel informaci o počtu všech Dluhopisů, jejichž vlastníci jsou oprávněni se Schůze
účastnit a hlasovat na ní.
11.2 Předseda Schůze
Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem dluhopisu
předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na
příslušné Schůzi hlasovat, přičemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem.
11.3 Společný zástupce
Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej činnostmi
podle zákona o dluhopisech (dále jen „Společný zástupce“).
Společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo zvolit jiného Společného
zástupce, přičemž zvolení nového Společného zástupce má vůči dosavadnímu Společnému zástupci účinky jeho
odvolání (nebyl-li odvolán samostatným usnesením Schůze).
Usnesení Schůze stanoví, v jakém rozsahu je Společný zástupce oprávněn činit úkony jménem Vlastníků
Dluhopisů.
11.4 Rozhodování Schůze
Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení.
Schůze vlastníků rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů. Ke změně Emisních
podmínek a ustavení či odvolání Společného zástupce Vlastníků dluhopisů je nutný souhlas tří čtvrtin hlasů
přítomných Vlastníků dluhopisů.
11.5 Odročení Schůze a náhradní Schůze
Pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude
taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. Tím není dotčeno právo Emitenta nebo Vlastníků dluhopisů svolat Schůzi
novou, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami.
Pokud byla Schůze svolána za účelem rozhodnutí o změně Emisních podmínek a pokud během jedné hodiny od
stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího
rozpuštěna. Je-li to nadále potřebné, svolavatel svolá náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode
dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se
oznámí Vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze.
11.6 Zápis z jednání Schůze

O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, do 30 (třiceti) dnů od dne
konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala.
Pokud je svolavatelem Schůze Vlastník dluhopisů, musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30
(třiceti) dnů od dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu jeho sídla.
Všechna rozhodnutí Schůze, která musí být uveřejněna, musí být doručena v potřebném časovém předstihu
stanoveném Emitentem tak, aby mohla být dodržena lhůta stanovená právními předpisy a těmito Emisními
podmínkami pro jejich uveřejnění.
Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je
k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v sídle Emitenta.
Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze, a to
způsobem, kterým uveřejnil Emisní podmínky.
Pokud Schůze projednávala usnesení o Změně zásadní povahy, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí
Schůze pořízen notářský zápis. Pro případ, že Schůze takové usnesení přijala, musí být v notářském zápise
uvedena jména těch osob oprávněných k účasti na Schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí takového usnesení,
a počty kusů Dluhopisů, které tyto osoby vlastnily k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

12. NĚKTERÁ DALŠÍ PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ
12.1 Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze
Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zásadní povahy, pak osoba, která byla Vlastníkem dluhopisu
k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a podle zápisu z této Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu usnesení
Schůze nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále jen „Ţadatel“), může do 30 (třiceti) dnů od uveřejnění
usnesení příslušné Schůze požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž byla vlastníkem
k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezcizila, jakož i poměrného úrokového
výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s těmito Emisními podmínkami a dosud nevyplaceného.
Toto právo musí Žadatel uplatnit písemným oznámením (dále jen „Ţádost“) určeným Emitentovi na adresu jeho
sídla.
Emitent je povinen vyplatit tuto částku do 30 dnů od doručení Žádosti (dále také jako „Den předčasné splatnosti
dluhopisů“).
Pro předčasné splacení Dluhopisů se jinak přiměřeně použijí ustanovení čl. 6 těchto Emisních podmínek.
12.2 Náleţitosti Ţádosti
V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení Žadatel v souladu s tímto článkem žádá. Žádost
musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být
úředně ověřeny.

13. OZNÁMENÍ
Není-li v zákoně či v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, bude jakékoli oznámení Vlastníkům dluhopisů
dle těchto Emisních podmínek platné, pokud bude uveřejněno a zpřístupněno v českém jazyce alespoň na

webových stránkách Emitenta www.familyinvestment.cz. 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.
Jakékoli oznámení Emitentovi ve smyslu těchto Emisních podmínek bude řádně učiněno, pokud bude doručeno
na následující adresu:
Family Investment Group s.r.o.
Rybná 682/14
110 00 Praha 1,
nebo na jakoukoli jinou adresu, jež bude Vlastníkům dluhopisů oznámena způsobem popsaným v předchozím
odstavci tohoto článku Emisních podmínek.
Tyto Emisní podmínky byly podle zákona o dluhopisech bezplatně zpřístupněny nabyvatelům Dluhopisů na
webových stránkách Emitenta www.familyinvestment.cz a v sídle Emitenta na nosiči informací, který investorům
umožňuje reprodukci Emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování Emisních podmínek tak, aby mohly
být využívány alespoň do data splatnosti Dluhopisů.

14. ZDANĚNÍ DLUHOPISŮ
14.1 Daňový reţim související s dluhopisy
Daňový režim související s Dluhopisy vychází zejména ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném
znění (dále jen „zákon o daních z příjmů“) a souvisejících právních předpisů účinných k datu vyhotovení
Emisních podmínek, jakož i z obvyklého výkladu těchto zákonů a dalších předpisů uplatňovaných českými
správními úřady a jinými státními orgány, jež jsou Emitentovi známy k datu vyhotovení Emisních podmínek.
Veškeré informace uvedené níže se mohou měnit v závislosti na změnách v příslušných právních předpisech,
které mohou nastat po tomto datu, nebo ve výkladu těchto právních předpisů, který může být po tomto datu
uplatňován.
Osobám, které se stanou vlastníky Dluhopisů nebo investici do Dluhopisů zvažují, se doporučuje, aby se poradili
se svými daňovými a dalšími poradci o daňových a devizově právních důsledcích nabytí, držení a pozbytí
Dluhopisů podle daňových a devizových předpisů platných v České republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty,
jakož i v zemích, v nichž příjmy z Dluhopisů mohou být zdaněny.
Veškeré níže uvedené skutečnosti mají pouze informativní charakter a v žádném případě je nelze chápat jako
vyjádření právního názoru na daňovou povinnost tuzemských subjektů v oblasti cenných papírů (dluhopisů).
Kvalifikovaný výklad zákona o daních z příjmů a navazujících právních předpisů může poskytnout kterýkoliv
licencovaný daňový poradce nebo příslušná instituce spadající pod Ministerstvo financí České republiky
(Finanční úřad, Finanční ředitelství.)
14.2 Jmenovitá hodnota Dluhopisů
Splacení jmenovité hodnoty 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.
14.3 Úrokový výnos Dluhopisů
Podle právní úpravy platné ke dni vyhotovení těchto Emisních podmínek bude z úrokových výnosů (příjmů)
plynoucích z Dluhopisů fyzické osobě, která je českým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby,
která není českým daňovým rezidentem), vybírána česká daň srážkou u zdroje. Sazba takové daně je 15 %.
Podle právní úpravy účinné ke dni těchto Emisních podmínek platí, že v případě, že úrok plyne právnické osobě,
která je českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým
daňovým rezidentem), je úrokový příjem součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě
daně z příjmu právnických osob.
V případě úrokových příjmů realizovaných českým daňovým nerezidentem je nutné přihlédnout ke smlouvě
o zamezení dvojího zdanění, je-li sjednána.

15. ROZHODNÉ PRÁVO A JAZYK
15.1 Rozhodné právo
Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České
republiky.
15.2 Jazyk Emisních podmínek
Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká.
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