Oznámení konání schůze vlastníků dluhopisů
Emitent – společnost Holdingtex a.s., identifikační číslo: 292 78 007, se sídlem: Lidická 2006/26, Černá Pole, 602
00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6346,
Oznamuje, že dne 24. 8. 2021 od 11:00 hodin se bude konat
SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ (jak jsou tyto dluhopisy identifikovány dále)
a to v sídle Emitenta na adrese: Lidická 2006/26, Černá Pole, 602 00 Brno.
Údaj o emitentovi dluhopisů (podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona o dluhopisech (zákon č. 190/2004 Sb.)),
konání schůze jejichž vlastníků je tímto oznamováno:
Emitent – společnost Holdingtex a.s., identifikační číslo: 292 78 007, se sídlem: Lidická 2006/26, Černá Pole,
602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6346.
Název dluhopisu: Dluhopis investice Holdingtex
Datum emise: 25.8.2020
Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů: ISIN:
CZ0003527210
Místo, datum a hodina konání schůze vlastníků: v sídle Emitenta na adrese: Lidická 2006/26, Černá Pole,
602 00 Brno dne 24. 8. 2021 od 11:00 hodin
Program jednání, včetně návrhu změny emisních podmínek a jejich zdůvodnění:
1. Zahájení
2. Volba osoby předsedající schůzi vlastníků, bude-li ji potřeba volit ve smyslu čl. VII. odst. 7.3.
emisních podmínek
3. Přijetí rozhodnutí:
- o změně emisních podmínek
Návrh změny emisních podmínek (k němuž by byl udělován předchozí souhlas), resp. přímo návrh
rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu schůze vlastníků ke změně emisních podmínek:
Uděluje se předchozí souhlas schůze vlastníků dluhopisů ke změně znění emisních podmínek takových
dluhopisů, a to k této změně:
- emisní podmínky se mění tak, že:
a)
se stanovuje, že emitent může vydat dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty
emise dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování, a tudíž se v čl. I. odst. 1.6. emisních podmínek mění poslední
věta takového odstavce (která doposud zní: Výslovně se uvádí, že Emitent nemůže vydat dluhopisy po uplynutí
lhůty pro upisování.), a to tak, že se dosavadní znění této poslední věty ruší a nahrazuje se větou:
„Emitent může vydat dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů i po
uplynutí lhůty pro upisování.“
(v ostatním se čl. I. odst. 1.6. emisních podmínek nemění);
b)
se mění základní lhůta pro upisování dluhopisů a to tak, že nově bude stanovena až do 24.2.2023, a
tudíž se v poslední věta čl. II. odst. 2.3. emisních podmínek mění tam zatím uvedené datum „24.8.2021“ na datum
„24.2.2023“
(v ostatním se čl. II. odst. 2.3. emisních podmínek nemění).
a rovněž se tak v čl. II. odst. 2.1. (úplně na konci odst. 2.1.) emisních podmínek mění tam zatím uvedené
datum „24.8.2021“ na datum „24.2.2023“
(v ostatním se čl. II. odst. 2.1. emisních podmínek nemění).

Zdůvodnění navrhované změny emisních podmínek:

Nově má být umožněno vydat dluhopisy až do výše předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů
i po uplynutí lhůty pro upisování a rovněž má být umožněno upisování dluhopisů v delší lhůtě než doposud, vše
s ohledem na dosavadní množství zatím upsaných akcií.

Den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků:
Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů je den konání schůze vlastníků dluhopisů (tedy den
24. 8. 2021) s tím, že oprávnění účastnit se schůze vlastníků a hlasovat na ní má pouze osoba, která je uvedena
jako Vlastník dluhopisu v Seznamu vlastníků dluhopisů k počátku dne konání schůze vlastníků dluhopisů
(rozhodný den pro účast na schůzi) a která předloží příslušný dluhopis či dluhopisy (osoba oprávněná k účasti na
schůzi vlastníků). K převodům dluhopisů oznámeným a doloženým (či jen oznámeným či jen doloženým)
Emitentovi v průběhu dne konání schůze vlastníků dluhopisů se nepřihlíží.
V Brně dne 6. 8. 2021
………………………….
Holdingtex a.s.
Ing. Radovan Hlavinka, člen představenstva

