OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Equa bank a.s., se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00, IČO: 471 16 102, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1830 („Emitent“),
jakožto emitent s názvem EQUA BANK VAR/27, ISIN CZ0003704595 („Dluhopisy“), na základě
emisních podmínek ze dne 13. září 2017 („Emisní podmínky“),
tímto v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („DluhZ“),
a s Emisními podmínkami oznamuje konání schůze vlastníků Dluhopisů níže uvedené emise:
Název emise
ISIN
Datum emise Dluhopisů
Rozhodný den pro účast na řádné schůzi vlastníků Dluhopisů

EQUA BANK VAR/27
CZ0003704595
26. září 2017
30. listopadu 2017

Řádná schůze vlastníků Dluhopisů se bude konat dne 7. prosince 2017 v 10:00 hod. v prostorách
advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., Na Florenci 2116/15, Praha 1 - Nové Město,
PSČ 110 00.
V případě, že by tato schůze vlastníků Dluhopisů nebyla usnášeníschopná, konání náhradní schůze
vlastníků Dluhopisů s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům Dluhopisů nejpozději
do 15 dnů ode dne konání řádné schůze a skutečnost, že řádná schůze nebyla usnášeníschopná, bude
uveřejněna na stránkách Emitenta https://www.equabank.cz/ v den následující po dni konání řádné
schůze.
DŮVOD KONÁNÍ SCHŮZE:
Schválení změny Emisních podmínek.
PROGRAM SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ:
1)
2)
3)

Úvod a vysvětlení důvodů pro (i) svolání schůze; a (ii) změny Emisních podmínek;
Hlasování o návrhu změny Emisních podmínek; a
Závěr.

Návrh usnesení k bodu 2 programu schůze je Vlastníkům dluhopisů (jak jsou definováni níže)
k dispozici na internetových stránkách Emitenta v plném znění tohoto oznámení.
Plné znění tohoto oznámení je chráněno heslem, které je shodné s heslem pro přístup k Emisním
podmínkám. V případě potřeby je možné, aby Vlastníci dluhopisů požádali o sdělení tohoto hesla
zasláním žádosti na e-mailovou adresu compliance@equabank.cz.
INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ
Schůze vlastníků Dluhopisů je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze:
a) vlastník dluhopisů, na jehož účtu vlastníka vedeném v centrální evidenci zaknihovaných
cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem
Rybná 682/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 25081489, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4308, a případně v evidenci na ni
navazující vedené k tomu oprávněnou osobou („Evidence“), byly Dluhopisy evidovány ke
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konci dne, který předchází den konání této schůze vlastníků Dluhopisů o sedm (7)
kalendářních dnů („Rozhodný den“); nebo
b) osoba, která se prokáže potvrzením od osoby, na jejímž účtu vedeném v Evidenci byl
příslušný počet Dluhopisů evidován k Rozhodnému dni, že je prokazující se osoba vlastníkem
Dluhopisů; toto potvrzení musí být o obsahu a formě uspokojivé pro Administrátora (jak je
definován v Emisních podmínkách),
(osoby uvedené v bodech a) a b) výše společně jako „Vlastníci dluhopisů“ nebo každá
samostatně jako „Vlastník dluhopisů“).
K převodům Dluhopisů s vypořádáním zápisem na příslušný účet vedený v Evidenci učiněným po
Rozhodném dni se nepřihlíží.
Registrace Vlastníků dluhopisů začne 30 minut před začátkem schůze Vlastníků dluhopisů.
Vlastník dluhopisů se schůze účastní osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem
anebo v zastoupení na základě plné moci.
Vlastník dluhopisů, který je fyzickou osobou, se prokáže průkazem totožnosti. Statutární orgán
Vlastníka dluhopisů, který je právnickou osobou, se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál
nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání
statutárního orgánu; tento doklad nesmí být starší než tři měsíce.
V případě zastoupení na základ plné moci musí být plná moc pro zastupování na schůzi písemná a
podpis(y) zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen(y). Plná moc pro zastupování Vlastníka
dluhopisů, který je fyzickou osobou, musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému
v příloze č. 1 tohoto oznámení (k dispozici v plné verzi tohoto oznámení). Plná moc pro zastupování
Vlastníka dluhopisů, který je právnickou osobou, musí ve všech podstatných ohledech odpovídat
vzoru uvedenému v příloze č. 2 tohoto oznámení (k dispozici v plné verzi tohoto oznámení).
Vlastník dluhopisu má právo požádat Emitenta o zaslání vzoru plné moci v listinné podobě nebo
elektronickým prostředkem na své náklady a nebezpečí (případný požadavek zašlete na e-mailovou
adresu compliance@equabank.cz). Veškeré dokumenty předkládané Vlastníky dluhopisů pro účely
jejich identifikace budou akceptovány výlučně v českém jazyce. Vlastníci dluhopisů jsou v případě, že
výše uvedené dokumenty jsou v jiném než českém jazyce, povinni opatřit úředně ověřený
překlad takových dokumentů do českého jazyka na své vlastní náklady.
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