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podle zákona č. 190/2004, o dluhopisec~, ve znění pozdějších předpisů (,,ZDluh") 

(,,Emisní podmínky") 

SDLEK/ 

Tyto Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o 
emisi níže popsaných dluhopisů (,,Dluhopis" či „Dluhopisy"). 

Dluhopisy jsou vydávány společností SOLE K EU ROPE Holding s.r.o., IČ 09672940, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 
180 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 339880 
(,,Emitent" nebo „SOLEK EUROPE"). 

Emitent je ze 100 o/o vlastněn společností SOLE K HOLDING SE, IČ 292 02 701, se sídlem Voctářova 2497 /18, Libeň, 180 
00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 218 (,,SOLEK 
HOLDING"), která je součástí stejnojmenné skupiny SOLEK (www.solek.com/) (,,Skupina SOLEK") zabývající se 
zejména projektováním, výstavbou a provozem solárních elektráren v Evropě a Latinské Americe, z části určených 
k prodeji a z části k ponechání ve vlastnictví ve Skupině SOLEK (,,Projekty"). 

Nad rámec svých stávajících aktivit zejména v Latinské Americe má Skupina SOLE K plán rozvíjet své aktivity a Projekty 
i v rámci Evropy, což zahrnuje jak stávající projekty v Evropě, tak zejména nové a do budoucna plánované Projekty 
v Evropě (,,Projekty v Evropě"). 

Sub-holdingovou společností Skupiny SOLEK pro vlastnictví a rozvoj stávajících a budoucích Projektů v Evropě je 
Emitent. Emitent vlastní či spoluvlastní stávající Projekty v Evropě, a to buď přímo, anebo nepřímo, včetně případů : 

(a) vlastnictví daného Projektu v Evropě dceřinou společností Emitenta, anebo dceřinou společností dceřiné 
společnosti Emitenta, atd. (každá taková dceřiná společnost jednotlivě a všechny společně jako „SPV"); nebo 

(b) spoluvlastnictví daného Projektu v Evropě v určitém poměru společně s externím ekvity investorem ve formě 

Joint Venture. 

Je záměrem, aby Emitent do budoucna rozvíjel a vlastnil či spoluvlastnil i nové Projekty v Evropě, a to až do doby 
případného prodeje vybraných Projektů v Evropě mimo Skupinu SOLE K, zejména po dosažení fáze Ready-To-Build 
nebo Commercial-Operation-Date. 

Pro účely těchto Emisních podmínek se tzv. ,,Perimetrem Dluhopisů" rozumí Emitent, všechny SPV a jimi přímo nebo 
nepřímo vlastněné či spoluvlastněné stávající i budoucí Projekty v Evropě (,,Perimetr Dluhopisů"). 

Emitent má zájem o získání finančních prostředků z emise Dluhopisů za účelem spolufinancování rozvoje svých 
aktivit týkajících se Projektů v Evropě. Účelem emise Dluhopisů tak je financování rozvoje a developmentu stávajících 
a budoucích Projektů v Evropě vlastněných či spoluvlastněných přímo nebo nepřímo Emitentem v rámci Perimetru 
Dluhopisů (,,Účel emise"). Účelem emise Dluhopisů naopak není financování Skupiny SOLEK mimo Perimetr 
Dluhopisů, ani přímé nebo nepřímé refinancování jiných dluhů či závazků ve Skupině SOLEK. 
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UPOZORNtNí 
K Dluhopisům nebyl vyhotoven prospekt. Nabídka Dluhopisů je proto možná pouze při dodržení podmínek obsažených v čl. 1 nai'ízení EU č. 2017/1129, o prospektu, který má být uvei'ejněn pi'i vei'ejné nabídce nebo pi'ijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu ( .. Nai'ízení o prospektu"). 
Povinnost uveřejnit prospekt se nevztahuje na žádný z následujících druhů veřejných nabídek cenných papírů: 
(a) nabídku cenných papírů určenou výhradně kvalifikovaným investorům: 
(b) nabídku cenných papírů určenou méně než 150 fyzickým nebo právnickým osobám v jednom členském státě jiným než kvalifikovaným investorům: 

(c) nabídku cenných papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou ve výši nejméně 100 000 EUR: 
.(d) nabídku cenných papírů určenou investorům nabývajícím cenné papíry s celkovou hodnotou protiplnění nejméně 100 000 EUR na jednoho investora, pro každou jednotlivou nabídku. 
Emitent nepověřil žádnou osobu nabízením Dluhopisů způsobem, který by byl v rozporu s Nařízením o prospektu. 
Emitent neudělil žádné osobě souhlas k použití Emisních podmínek pro účely nabízení Dluhopisů v rozporu s Nařízením o prospektu. 

česká národní banka nad emisí Dluhopisů ani nad Emitentem nevykonává dohled. 
Pouhé předání či zveřejnění Emisních podmínek nepředstavuje nabídku Dluhopisů. 
Osoby, do jejichž držby se Emisní podmínky dostanou, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se vztahují k nabídce Dluhopisů. 

Tyto Emisní podmínky nejsou jakýmkoli doporučením. oznámením či jednáním, kterým se rozumí veřejná nabídka cenných papírů. Tyto Emisní podmínky nejsou tedy prospektem cenných papírů, který by byl schválen českou národní bankou nebo jiným regulátorem. 

Investiční aktivity některých investorů podléhají právním předpisům a nařízením nebo spadají pod kontrolu či regulaci některých orgánů. Každý potenciální investor do Dluhopisů by se měl obrátit na nezávislého poradce, aby určil, zda a do jaké míry jsou Dluhopisy přípustnou investicí z hlediska charakteru investora a do jaké míry se na něj vztahují případná omezení. 

Zájemce o koupi Dluhopisů by se měl podrobně seznámit s Emisními podmínkami jako celkem, než učiní své investiční rozhodnutí, aby plně pochopil potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do D luhopisů. Dluhopisy nemusí být vhodné pro každého investora. Investoři jsou povinni se o vhodnosti investic do Dluhopisů rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, Jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. 
Nákup a vlastnictví Dluhopisů jsou spojeny s řadou rizik, z nichž rizika, která Emitent považuje za významná, jsou uvedena v poslední kapitole těchto Emisních podmínek. Přehled rizikových faktorů uvedený v těchto Emisních podmínkách není vyčerpávající, nenahrazuje žádnou odbornou analýzu a v žádném případě není jakýmkoliv investičním doporučením. 

Každý potenciální investor by se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí ohledně Dluhopisů měl poradit se svými právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti své investice. 
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1. ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU 

Emitent SOLEK EUROPE Holding s.r.o., IČ 09672940 

Název Dluhopisu SOLEK Europe EUR '8,00/25 

Zkrácený název emise SOLEK E.H. 8,00/25 

Krátký název emise (FISN) SOLEK EU ROPE Ho/8.0 DEB 20250301 

ISIN CZ0003548331 

Podoba Dluhopisu zaknihovaná podoba 

Forma Dluhopisu vzhledem k zaknihované podobě Dluhopisu se neurc'.uje 

Převoditelnost Dluhopisů není omezena; k převodu Dluhopisů dochází zápisem v evidenci spolec'.nosti 
Centrální depozitář cenných papírů, a.s., I Č 25081489 (.,Centrální depozitář 
cenných papírů") 

Jmenovitá hodnota 1 EUR Uedno euro) 
jednoho kusu Dluhopisu 

Maximální celková 8.000.000 EUR (osm milionů eur) (.,Maximální celková jmenovitá hodnota 
jmenovitá hodnota emise emise") 
Dluhopisů 

Výnos Dluhopisu pevná úroková sazba ve výši 8 % p.a. (osm procent per annum) 

Datum emise Dluhopisu 1.3.2023 (.,Den emise") 

Datum splatnosti 1.3.2025 (.,Den splatnosti") 
Dluhopisu 

Dobrovolná předčasná Emitent je při dodržení podmínek stanovených v c'.I. 2.11 oprávněn splatit 
splatnost Dluhopisů Dluhopisy předc'.asně, a to i c'.ástec'.ně 

Datum splatnosti výnosu výnos je splatný dvakrát roc'.ně zpětně, a to vždy ke dni 1.3. a ke dni 1.9.; první 
výplata výnosu bude splatná ke dni 1.9.2023 a poslední výplata výnosu bude 
splatná ke Dni splatnosti (ledaže dojde k předc'.asnému splacení všech 
Dluhopisů přede Dnem splatnosti) 

Rozhodný den rozhodný den je stanoven na patnáctý (1 5.) ka lendářní den před Dnem 
splatnosti, resp. před termínem předc'.asné splatnosti nebo před termínem 
výplaty výnosu Dluhopisů 

Manažer emise WOOD & Company Financial Services, a.s., IČ 265 03 808, se sídlem náměstí 
Republiky 1079/1 a, Nové Město, 11 O 00 Praha 1, česká republika, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7484 
(.,Manažer emise") 

Platební místo pro splacení Manažer emise 
částek vypořádání 

Internetová stránka, htti;i~://WQQd ,<;,_z/ d I !.!bQRiS)l/ SQlek-e!.! roi;ie-e !.! r -~-251 (.,Internetová stránka"), 
prostřednictvím které případně taková internetová stránka, která bude vlastníkům Dluhopisů tímto 
Emitent uveřejňuje způsobem v předstihu oznámena a uveřejněna 
a zpřístupňuje informace heslo k otevření Emisních podmínek: SOLEK+europe.2023 o Dluhopisech 
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2. DALŠÍ NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU 

2.1 Způsob výpočtu výnosu Dluhopisu 

2.1 .1 Částka úrokového výnosu příslušející k j~dnomu Dluhopisu za každé období jednoho běžného roku 
(celých dvanácti měsíců) se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu a 
příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem). Částka úrokového výnosu příslušející k 
jednomu Dluhopisu za jakékoliv období kratší jednoho roku se stanoví jako násobek jmenovité 
hodnoty takového Dluhopisu, příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného 
zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet úroku „30E/360". 

2.1.2 Dluhopis bude úročen ode Dne emise. Dluhopis přestane být úročen Dnem splatnosti včetně, 
případně dnem předčasné splatnosti včetně. 

2.2 Měna plateb 

2.2.1 Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně 
v eurech. 

2.3 Využití finančních prostředků z emise 

2.3.1 Finanční prostředky z emise Dluhopisů je Emitent oprávněn využít výlučně na zamýšlený Účel emise 
v souladu s těmito Emisními podmínkami. 

2.4 Emisní lhůta 

2.4.1 Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet 6.2.2023 a skončí dne 28.2.2023. 

2.4.2 Dluhopisy bude možné během emisní lhůty upisovat pouze v pracovních dnech. Pracovním dnem 
ve smyslu těchto Emisních podmínek se rozumí jakýkoli den, kdy jsou otevřeny banky v české 
republice a kdy jsou prováděna vypořádání devizových obchodů a mezibankovních plateb v eurech. 

2.4.3 Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy až do výše předpokládané Maximální celkové jmenovité 
hodnoty emise Dluhopisů i po uplynutí emisní lhůty. 

2.4.4 Emitent je povinen zveřejnit rozhodnutí o určení dodatečné emisní lhůty prostřednictvím 

Internetové stránky. 

2.4.5 Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy v objemu větším, než je předpokládaná Maximální celková 
jmenovitá hodnota emise Dluhopisů. Bude-li při úpisu překročena předpokládaná Maximální 
celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů, Manažer emise provede podle svého výhradního 
uvážení krácení objednávek z doručených pokynů k úpisu. Případné přeplatky z uhrazené ceny 
Dluhopisů, které vzniknou v důsledku krácení počtu upisovaných Dluhopisů, budou bez zbytečného 
odkladu poukázány ve prospěch upisovatelů. 

2.4.6 Dluhopisy mohou být vydány zápisem na majetkový účet Emitenta vedený Centrálním depozitářem 
cenných papírů. Na takto vydané Dluhopisy se hledí jako na řádně vydané v okamžiku jej ich zápisu 
na tento účet. Emitent je oprávněn Dluhopisy držet a/nebo je prodat v rámci sekundárního trhu za 
cenu dohodnutou s kupujícím. 

2.5 Emisní kurz 

2.5.1 Emisní kurz vydaných Dluhopisů činí 100 % (sto procent) jej ich jmenovité hodnoty. 

2.6 Způsob a místo upisování Dluhopisů 

2.6.1 Dluhopisy jsou upisovány v sídle Manažera emise. 

2.7 Způsob a místo splácení emisního kurzu upsaných Dluhopisů 

2.7.1 Splacení emisního kurzu upsaných Dluhopisů proběhne převodem na určený bankovní účet 
Manažera emise, a to nejpozději dne 28.2.2023. 

2.8 Způsob a lhůta předání Dluhopisů jednotlivým upisovatelům 

2.8.1 K vydání Dluhopisů dojde v Den emise. Dluhopisy budou v tento den, nejpozději však ve lhůtě 5 
(pěti) pracovních dnů, připsány na majetkový účet upisovatele vedený u Centrálního depozitáře 
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2.10 

cenných papírů, pakliže byla řádně splacena částka emisního kurzu na bankovní účet Manažera 
emise. 

Zdaňování výnosu Dluhopisů 
I 2.9.1 Výnos Dluhopisů bude zdaňován ve smyslu platných právních předpisů v době vyplácení výnosů. 

Způsob a místo splacení Dluhopisu a výnosu z něho 

2.10.1 Splacení Dluhopisu nebo výnosu z něho je Emitent povinen realizovat bezhotovostním převodem 
příslušné částky na bankovní účet Manažera emise, který následně vypořádá splacení vůči 
vlastníkům Dluhopisů. Emitent je povinen zajistit připsání peněžních prostředků na účet Manažera 
emise nejpozději 3 (tři) pracovní dny před Dnem splatnosti nebo dnem splatnosti výnosu 
z Dluhopisu. Pokud připadne Den splatnosti nebo den splatnosti výnosu z Dluhopisu na den, který 
není pracovním dnem, za termín splatnosti se považuje nejbližší následující pracovní den. 

2.11 Dobrovolné předčasné splacení Dluhopisu ze strany Emitenta 

2.11.1 Emitent je oprávněn dobrovolně splatit Dluhopisy předčasně kdykoli, a to i částečně. Dobrovolné 
částečné předčasné splacení Dluhopisů ovšem může Emitent realizovat maximálně 1 x Uednou) 
s tím, že po případném prvním dobrovolném částečném předčasném splacení splatí zbylou část 
Dluhopisů v plné výši: 

(a) ke Dni splatnosti; anebo 

(b) k jakémukoli dni určenému Emitentem předcházejícímu Dni splatnosti (v rámci 
dobrovolného předčasného splacení). 

2.11 .2 Pokud Emitent bude realizovat předčasné (i částečné předčasné) splacení či splácení D luhopisů, 
musí v takovém případě být vlastníkovi Dluhopisů splacen ve vztahu k objemu takto předčasně 
splácených Dluhopisů (tzn. nikoli k objemu celé nesplacené části emise Dluhopisů) vždy i 
nevyplacený výnos (tzv. alikvotní úrokový výnos, ,,AÚV"), který bude odpovídat vyšší z následujících 
dvou částek: 

(a) AÚV ke dni takového předčasného (i částečného předčasného) splacení včetně; anebo 
(b) mimořádnému úrokovému výnosu odpovídajícímu celkovému kumulovanému AÚV za 

období ode Dne emise do 9 (devíti) měsíců ode Dne emise včetně, poníženého o částku 
odpovídající veškerým již vyplaceným úrokovým výnosům z Dluhopisů. 

2.11.3 Informaci o dobrovolném předčasném (i částečném předčasném) splacení Dluhopisů je Emitent 
povinen zveřejnit na Internetové stránce a písemně oznámit Manažeru emise, a to nejpozději 1 
Ueden) měsíc před datem předčasné (resp. částečné předčasné) splatnosti. 

2.1 1.4 Předčasné (i částečné předčasné) splacení či splácení Dluhopisů je Emitent povinen realizovat 
bezhotovostním převodem částky ve výši odpovídající nesplacené jmenovité hodnotě, případně 
části nesplacené jmenovité hodnoty, a AÚV náležejícímu ke spláceným Dluhopisům (,,ť'.ástka pro 
předčasné splacení") na bankovní účet Manažera emise. Po dohodě Emitenta a Manažera emise 
ohledně výše jmenovité hodnoty Dluhopisů, které mají být takto předčasně splaceny, oznámí 
Manažer emise Emitentovi přesnou výši Částky pro předčasné splacení (včetně kalkulace) za účelem 
zajištění, že taková Částka pro předčasné splacení pokrývá jak jmenovitou hodnotu předčasně 
splácených Dluhopisů, tak příslušný AÚV. Emitent je povinen zajistit připsání peněžních prostředků 
odpovídajících Částce pro předčasné splacení oznámené Manažerem emise Emitentovi podle 
předchozí věty na účet Manažera emise nejpozději 3 (tři) pracovní dny před příslušným datem 
předčasné splatnosti. Pokud připadne den předčasné splatnosti na den, který není pracovním 
dnem, za termín předčasné splatnosti se považuje nejbližší následující pracovní den. 

2.11.5 Manažer emise vždy rozdělí Částku pro předčasné splacení poměrně (pro-rata) mezi jednotlivé 
vlastníky Dluhopisů dle jejich podílu na celkové nesplacené jmenovité hodnotě Dluhopisů. 

2.12 Osoby podílející se na zabezpečení vydání, splacení a na vyplacení výnosu Dluhopisů 
2.12.1 Vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplacení výnosu Dluhopisů technicky zajišťuje Manažer 

emise. 
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2.13 Promlčení práv z Dluhopisů 

2.13.1 Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 3 (tří) let ode dne, kdy mohla být uplatněna 

poprvé. 

2.14 Obchodovatelnost Dluhopisů I 

2.14.1 Ke dni těchto Emisních podmínek Emitent neplánuje požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na 

Burze cenných papírů Praha, a.s., ani jiném regulovaném trhu či mnohostranném obchodním 

systému. 

2.14.2 Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají, pokud Emitent nerozhodne jinak. Nerozhodne-li 

Emitent o zániku jím odkoupených Dluhopisů, může tyto Dluhopisy převádět podle vlastního 

uvážení. 

2.15 Rating Emitenta 

2.15.1 Ratingové ohodnocení nebylo provedeno. 

2.16 Dohled fNB a prospekt 

2.16.1 česká národní banka nad emisí Dluhopisů ani nad Emitentem nevykonává dohled. 

2.16.2 K Dluhopisům nebyl vyhotoven prospekt. 

2.17 Způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o Dluhopisech 

2.17.1 Veškeré informace o Dluhopisech budou vlastníkům Dluhopisů sdělovány prostřednictvím 

Internetové stránky. 

3. ZAJIŠTĚNÍ DLUHOPISU, AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ 

3.1 Zajištění Dluhopisu 

3.1.1 Dluhy Emitenta vyplývající z vydaných Dluhopisů budou zajištěny ve prospěch Agenta pro zajištění 

0ak je definován níže v čl. 3.2.1) následujícím způsobem: 

(a) zástavním právem v prvním pořadí k 100% obchodnímu podílu ve vlastnictví SOLEK 

HOLDING v Emitentovi ve prospěch Agenta pro zajištění (,,Zástavní právo k podílu"); 

(b) zástavním právem v prvním pořadí k investičním akciím s ISIN CZ0008044997 vydaným 

fondem kvalifikovaných investorů MW Investiční fond SICAV, a.s. - reinvestiční třída Z, 

IČ 08280509, ve vlastnictví pana Zdeňka Sobotky, dat. nar. 26. července 1973 (,,pan 

Sobotka") na základě smlouvy č. 10000334, a to v objemu 341.127.267 kusů (,, Investiční 

akcie"), ve prospěch Agenta pro zajištění, zaj išťující pohledávky v souvislosti s emisí 

Dluhopisů, a to do celkové částky odpovídající ekvivalentu 50 % objemu vydaných 

Dluhopisů plus příslušenství (bez ohledu na v čase případně měnící se hodnotu těchto 

investičních akcií) (,,Zástavní právo k investičním akciím"), a 

(c) ručitelským prohlášením ze strany SOLEK HOLDING potvrzeným ze strany Agenta pro 

zajištění a Emitenta, ve kterém se SOLEK HOLDING zaváže uspokojit veškeré dluhy 

Emitenta z Dluhopisů v případě, že ze strany Emitenta nebudou splněny, a to ve formě 

notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti (,,Ručitelské prohlášení jediného 

akcionáře"); a 

(d) ručitelským prohlášením ze strany společnosti SOLEK Czech Services s.r.o., I Č 28973577 

{,,SCS"), potvrzeným ze strany Agenta pro zajištění a Emitenta, ve kterém se ses zaváže 

uspokojit veškeré dluhy Emitenta z Dluhopisů v případě, že ze strany Emitenta nebudou 

splněny, a to ve formě notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti {,,Ručitelské 

prohlášení SCS") 

(,,Zajištění"). 
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3.2 Agent pro zajištění 

3.2.1 Postavení vlastníků Dluhopisů je posíleno prostřednictvím agenta pro zaj ištění, v jehož prospěch Emitent zřizuje zástavní právo, případně poskytuje další formy zajištění uvedené v čl. 3.1.1 (,,Agent pro zajištění"). / 
3.2.2 Prvním Agentem pro zajištění se určuje Manažer emise. 
3.2.3 Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění v souvislosti s případnou realizací Zajištění ve prospěch vlastníků Dluhopisů je upraven ve Smlouvě o výkonu činnosti Agenta pro zajištění. Smlouva o výkonu činnosti Agenta pro zajištění byla podepsána v den podpisu Emisních podmínek (,,Smlouva o výkonu činnosti Agenta pro zajištění"). Stejnopis smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění, stejně jako stejnopisy všech smluv týkajících se zřízení Zajištění, jsou k dispozici k nahlédnutí vlastníkům Dluhopisů v běžné pracovní době v sídle Agenta pro zajištění. 
3.2.4 Agent pro zajištění je oprávněn: 

(a) uplatňovat ve prospěch vlastníků Dluhopisů všechna práva spojená se Zajištěním; 
(b) kontrolovat v souvislosti se Zajištěním plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta; a 
(c) činit ve prospěch vlastníků Dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy v souvislosti se Zaj ištěním. 

3.2.5 Při výkonu práv podle čl. 3.2.4 se na Agenta pro zajištění hledí, jako by byl věřitelem každé zajištěné pohledávky. 

3.2.6 Všichni vlastníci Dluhopisů jsou povinni vykonávat svá práva z Dluhopisů, která by mohla jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu Zajištění, pouze v součinnosti s Agentem pro zajištění a jeho prostřednictvím. 

3.2.7 Pokud nastane kterýkoliv Případ neplnění závazků ve smyslu čl. 4.6.1, rozhodne o vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění, včetně realizace Zajištění, schůze vlastníků Dluhopisů svolaná Agentem pro zajištění, Emitentem nebo případně jinou osobou oprávněnou podle ZDluh v souladu s těmito Emisními podmínkami. O vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění, včetně realizace Zajištění, rozhodne schůze vlastníků Dluhopisů prostou většinou hlasů přítomných vlastníků Dluhopisů s tím, že zároveň určí i společný postup a způsob realizace Zajištění v souladu s příslušnými právními předpisy. Agent pro zajištění bude postupovat v souladu s rozhodnutím schůze vlastníků Dluhopisů, a to bez prodlení poté, co mu bude Emitentem či kterýmkoliv vlastníkem Dluhopisů doručen zápis z dané schůze vlastníků Dluhopisů vypracovaný notářem nebo svolavatelem schůze ve smyslu§ 23 odst. 7 ZDluh. 
3.2.8 V případě, že nastane Případ neplnění závazků a schůze vlastníků Dluhopisů rozhodne o postupu a způsobu realizace Zajištění, poskytne Agent pro zajištění vlastníkům Dluhopisů bez zbytečného odkladu podstatné informace související s výše uvedeným, které v průběhu realizace Zajištění bude mít k dispozici. 

3.2.9 Neprodleně poté, co se Emitent dozví o tom, že určený Agent pro zajištění není nadále schopen řádně zajistit výkon práv a povinností Agenta pro zajištění a z tohoto důvodu dojde nebo j iž došlo k ukončení Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění, svolá Emitent schůzi vlastníků Dluhopisů, která rozhodne o určení nového Agenta pro zajištění. Emitent je povinen uzavřít s takto určeným Agentem pro zajištění Smlouvu o výkonu činnosti Agenta pro zajištění, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od konání schůze vlastníků Dluhopisů. Dojde-li k ukončení Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění před konáním schůze vlastníků Dluhopisů, určí Emitent Agenta pro zajištění na přechodné období do uzavření nové Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění s novým Agentem pro zajištění. 

3.2.1 O Jakékoli plnění ze Zajištění získané prostřednictvím Agenta pro zajištění, po odečtení odměny Agenta pro zajištění v souladu se Smlouvou o výkonu činnosti Agenta pro zajištění ve výši 3 (tři) procenta z výtěžku realizace Zajištění, náleží vlastníkům Dluhopisů v poměru podle jejich podílu na celkové jmenovité hodnotě nesplacené části emise Dluhopisů. Případný přebytek pak bude vrácen Emitentovi. Případná neuspokojená část pohledávek z Dluhopisů bude vymahatelná vůči Emitentovi v souladu s příslušnými právními předpisy. 
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4. PRÁVA A POVINNOSTI EMITENTA A VLASTNÍKA DLUHOPISU 

4.1 Práva spojená s Dluhopisy a jejich omezení 

4.1.1 Emitent se zavazuje zacházet za stejnýct},podmínek se všemi vlastníky Dluhopisů stejně. 

4.1.2 s Dluhopisy je spojeno právo na výplatu úrokových výnosů, právo na výplatu jistiny, právo na účast 
na schůzi vlastníků Dluhopisů, právo rozhodovat na schůzi vlastníků D luhopisů a další práva 
popsaná blíže v Emisních podmínkách. 

4.1.3 S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. 

4.1 .4 Emitent vylučuje možnost oddělení práva na výnos Dluhopisu od Dluhopisu. 

4.1.5 Dluhopisy jsou zajištěné, a to způsobem určeným v čl. 3.1. 

4.2. Vlastník Dluhopisu 

4.2.1 Pro účely Emisních podmínek je vlastníkem Dluhopisu osoba, na jejímž účtu je Dluhopis evidován 
v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. 

4.3 Schůze vlastníků Dluhopisů 

4.3.1 Pravidla pro svolávání a konání schůze vlastníků se řídí ZDluh. 

4.3.2 Oznámení o svolání schůze vlastníků Dluhopisů zveřejní její svolavatel v zákonné lhůtě 
prostřednictvím Manažera emise na Internetové stránce. 

4.3.3 Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků Dluhopisů je 15. (patnáctý) kalendářní den před 
datem konání schůze vlastníků Dluhopisů. 

4.3.4 Vlastník Dluhopisu se může schůze vlastníků Dluhopisů zúčastnit buď osobně, nebo 
prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci v českém jazyce s úředně ověřeným 
podpisem. K tomu, aby mohl vlastník Dluhopisu nebo jeho zástupce práva na schůzi vlastníků 
Dluhopisů vykonávat, musí statutárnímu orgánu Emitenta nebo jím pověřené osobě prokázat svoji 
totožnost, a pokud je vlastníkem Dluhopisu právnická osoba se sídlem mimo českou republiku, 
musí její statutární nebo jiný oprávněný zástupce před ložit také originál nebo úředně ověřenou 
kopii výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby ne staršího 2 (dvou) měsíců k datu konání 
schůze vlastníků Dluhopisů, a to s úředním překladem do českého jazyka (ledaže bude v tomto 
jazyce daný výpis rovnou vyhotoven). 

4.3.5 Schůze vlastníků Dluhopisů se může konat na dálku s využitím elektronických prostředků, zejména 
s pomocí zařízení umožňujících přenos schůze zvukem a případně i obrazem. O konání schůze 
vlastníků Dluhopisů tímto způsobem rozhodne její svolavatel a své rozhodnutí vlastníkům 
Dluhopisů sdělí v oznámení o svolání schůze vlastníků Dluhopisů, ve kterém bude zároveň uveden 
konkrétní způsob konání schůze. 

4.3.6 Nad rámec povinnosti Agenta pro zajištění zúčastnit se schůze vlastníků Dluhopisů v případech 
stanovených v ZDluh má Manažer emise i Agent pro zajištění právo zúčastnit se kterékoli schůze 
vlastníků Dluhopisů, a to bez ohledu na osobu svolavatele. 

4.4 Prohlášení a závazky Emitenta a dalších osob 

4.4.1 SOLEK HOLDING jako jediný vlastník Emitenta 

(a) SOLEK HOLDING je a po celou dobu existence Dluhopisů zůstane jediným vlastníkem 
Emitenta. 

4.4.2 Projekty v Evropě prioritně v rámci Perimetru Dluhopisů 

(a) Emitent, resp. příslušná SPY (tj. entity v rámci Perimetru Dluhopisů), budou vlastnit či 

spoluvlastnit přímo či nepřímo všechny Projekty v Evropě, tj. development všech 
současných i budoucích Projektů v Evropě bude realizován v rámci Perimetru Dluhopisů, 
s výjimkou případů uvedených v čl. 4.4.2(b). 

(b) V případě, že u některého z budoucích Projektů v Evropě (tj. takového, který bude 
realizován až po Datu emise): 
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technická, právní či věcná podstata takového budoucího Projektu v Evropě nebude 
umožňovat zahrnutí takového budoucího Projektu v Evropě do Perimetru 
Dluhopisů vzhledem k závazku Emitenta dle 4.4.2(c)(B) nebo vzhledem k Účelu 
emise Dluhopisů; a/~ebo 

nečerpané prostředky z emise Dluhopisů nebudou dostačovat pro development 
takového budoucího Projektu v Evropě a Skupina SOLE K a/nebo Emitent si nebude 
nadále přát rozvíjet spolupráci s Manažerem emise v rámci Perimetru Dluhopisů 
(například ve formě Dalších dluhopisů WOOD a/nebo j iných forem financování 
zajištěných ze strany Manažera emise), 

může být takový budoucí Projekt v Evropě na základě rozhodnutí Skupiny SOLEK a/nebo Emitenta realizován Skupinou SOLEK mimo Perimetr Dluhopisů (tj. nikoliv z prostředků pocházejících z Perimetru Dluhopisů). 

(c) Pokud Emitent (resp. Skupina SOLEK) bude chtít u daného budoucího Projektu v Evropě postupovat dle čl. 4.4.2(b), tj. realizovat takový budoucí Projekt v Evropě mimo Perimetr 
Dluhopisů, zavazuje se Emitent u každého takového případu: 
(A) informovat předem o takové skutečnosti Manažera emise a Agenta pro zajištění; 

a zároveň 

(8) postupovat vždy tak, aby v rámci svého rozhodování Emitent (resp. Skupina 
SOLEK) vědomě neznevýhodňoval vlastníky Dluhopisů, a to zejména negativním 
„cherrypickingem" (například tím, že by cíleně došlo k realizaci mimo Perimetr 
Dluhopisů takového budoucího Projektu v Evropě, který je dle názoru Emitenta 
resp. Skupiny SOLEK relativně zajímavější anebo pozitivně výjimečný). 

4.4.3 Arm's length basis 

(a) Všechny entity v rámci Perimetru Dluhopisů jsou povinny realizovat všechny obchodní transakce, včetně transakcí se spřízněnými osobami a/nebo osobami jednajícími ve shodě (služby, nákupy, náklady atd.), za tržních podmínek nebo pro danou entitu v rámci Perimetru Dluhopisů lepších (tzv. pravidlo arm's length). 
4.4.4 Omezení dalšího zadlužování 

(a) Na úrovni Perimetru Dluhopisů se až do doby úplného splacení Dluhopisů zakazuje jakékoli 
dodatečné zadlužování či existence jakéhokoli jiného zadlužení či dluhu podobných 
instrumentů nad rámec Dluhopisů, s výjimkou: 

(i) jedné či více případných budoucích emisí dluhopisů vydaných Emitentem a 
realizovaných se souhlasem a prostřednictvím Manažera emise (,,Další dluhopisy 
WOOD"); a/nebo 

(ii) jedné či více případných budoucích akcionářských půjček (ve formě úvěru nebo 
zápůjčky) ze strany kterékoliv entity ze Skupiny SOLE K, jež nespadá do Perimetru 
Dluhopisů, poskytnuté ve prospěch Emitenta (,,Povolené akcionářské půjčky do 
Emitenta"); a/nebo 

(iii) jedné či více případných budoucích akcionářských půjček (ve formě úvěru nebo 
zápůjčky) ze strany kterékoliv entity ze Skupiny SOLEK včetně Emitenta, 
poskytnuté ve prospěch kteréhokoliv SPV (,,Povolené akcionářské půjčky do 
SPV"); a/nebo 

(iv) jakéhokoli současného či budoucího projektového financování resp. financování 
developmentu konkrétního Projektu v Evropě, případně financování provozu 
takového Projektu v Evropě, a to prostřednictvím projektových bank nebo jiných 
věřitel ů, a to vždy samostatně na úrovni konkrétního SPV a vždy pouze za 
podmínky, že takové externí financování bude tzv. ,,ring-fenced" v rámci daného 
SPV, tj. rizikově oddělené od zbytku Perimetru Dluhopisů a vázáné výlučně na toto 
SPV (,,Povolené projektové financování SPV"). 

4.4.5 Omezení využití peněžních prostředků z Dluhopisů pouze na Účel emise 
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Emitent se zavazuje použít peněžní prostředky z emise Dluhopisů výhradně v souladu 
s Účelem emise. 

4.4.6 Podřízení jiných závazků 
I 

(a) Emitent je povinen zajistit: 

(i) na úrovni Emitenta: podřízenost veškerých Povolených akcionářských půjček do 
Emitenta vůči pohledávkám vlastníků Dluhopisů na splacení Dluhopisů ve smyslu 
čl. 4.4.6(b), s výjimkou Dalších dluhopisů WOOD; a 

(ii) na úrovni každého jednotlivého SPV: podřízenost veškerých Povolených 
akcionářských půjček do SPV vůči pohledávkám vlastníků Dluhopisů na splacení 
Dluhopisů ve smyslu čl. 4.4.6(b), s výjimkou: 

(A) Povolených akcionářských půjček do SPV poskytnutých do daného SPV 
přímo ze strany Emitenta; a/nebo 

(B) zápůjček a/nebo úvěrů či jiných forem dluhového financování v rámci 
Povoleného projektového financování SPV 

(,,Podřízené financování"). 

(b) Příslušným entitám v rámci Perimetru Dluhopisů se, s výjimkou případů předvídaných v čl. 
4.4.7., až do úplného splacení všech Dluhopisů zakazuje vyplácet jistinu, úroky či jakékoliv 
jiné platby z Podřízeného financování. Emitent je v této souvislosti povinen zajistit, aby 
splatnost jistiny, úroků či jakýchkoliv jiných plateb z jakéhokoli Podřízeného financování na 
úrovni Emitenta a/nebo daného SPV nastala až po úplném splacení všech Dluhopisů. 

4.4.7 Omezení využití peněžních prostředků na úrovni celého Perimetru Dluhopisů ve vztahu 
k peněžitému plnění vůči třetím stranám 

(a) Pokud nebude s Manažerem emise písemně dohodnuto jinak, je po dobu existence 
Dluhopisů zakázáno splacení cizích nebo jiné vyplacení vlastních peněžních prostředků ze 
strany kterékoli entity v rámci Perimetru Dluhopisů kterékoli jiné osobě v jakékoli formě 
mimo Perimetr Dluhopisů, a to i částečné (vč. splacení jakéhokoli případného příslušenství, 
úhrady smluvních pokut apod.), s výjimkou: 

(i) řádného či předčasného splacení Dluhopisů nebo Dalších dluhopisů WOOD a 
úrokového výnosu z Dluhopisů nebo z Dalších dluhopisů WOOD; a/nebo 

(ii) plnění povinností v souvislosti s Povoleným projektovým financováním SPV; 
a/nebo 

(iii) úhrady nutných a účelně vynaložených nákladů přímo souvisejících s daným 
Projektem v Evropě realizovaným v rámci Perimetru Dluhopisů, a to vždy za 
dodržení pravidla arm's length ve smyslu čl. 4.4.3(a). 

4.4.8 Omezení distribuce peněžních prostředků mimo Perimetr Dluhopisů 

(a) Žádná entita v rámci Perimetru Dluhopisů nesmí vyplácet podíly na zisku či jiných vlastních 
zdrojích nebo jinou formou distribuovat jakékoli peněžní prostředky v jakékoli formě (ať už 
vygenerované konkrétním Projektem v Evropě ve formě prodeje daného Projektu v Evropě 
či jeho části , anebo jinak) jakékoli osobě mimo Perimetr Dluhopisů, a to až do úplného 
splacení Dluhopisů, s výjimkou případů předvídaných v čl. 4.4.7. 

4.4.9 Zákaz přeměn a převodů v rámci Perimetru Dluhopisů (Change of Control) 

(a) Každá transakce, v jejímž důsledku má v průběhu existence Dluhopisů dojít: 

(i) ke změně v osobě jediného vlastníka SOLEK HOLDING, tj. k prodeji 100 % akcií 
pana Sobotky v SOLEK HOLDING nebo jejich části na třetí osobu; a/nebo 

(ii) ke změně v osobě jediného vlastníka Emitenta, tj. k prodeji 100% podílu SOLE K 
HOLDING v Emitentovi nebo jeho části na třetí osobu; a/nebo 
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(iii) 

(iv) 

(v) 

SOLEK/ 

ke změně v osobě skutec'.ného majitele SOLEK HOLDING a/nebo Emitenta ve 
smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších 
předpisů; a/nebo 

k přeměně SOLEK HOLDING a/nebo Emitenta a/nebo SPV ve smyslu zákona 
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 
pozdějších předpisů; a/nebo 

k prodeji podílu v jakémkoliv SPV či jinému převodu aktiv v rámci respektive z 
Perimetru Dluhopisů, mimo běžnou obchodní činnost Emitenta, 

podléhá předchozímu písemnému souhlasu Manažera emise (který nebude odepřen, 
pokud to dle písemného prohlášení Emitenta a zároveň dle rozumného názoru Manažera 
emise nezhorší postavení vlastníků Dluhopisů). 

4.4.1 O Výhradní Zajištění 

(a) Panu Sobotkovi a SOLEK HOLDING se zakazuje zatížit kteroukoli věc tvořící Zajištění jinak 
než v souladu s čl. 3.1. 

(b) V případě, že v rámci Zajištění bude využit institut zástavního práva, bude Agent pro 
zajištění vždy jediným zástavním věřitelem ve vztahu ke všem věcem tvořícím Zajištění, k 
nimž bude takové zástavní právo zřízeno. 

(c) Kterákoli věc tvořící Zajištění může být využita i pro zajištění případných Dalších dluhopisů 
WOOD, a to na stejné úrovni jako Dluhopisy (tzn. pari passu), ovšem pouze za předpokladu, 
kdy jediným zástavním věřitelem ve vztahu ke všem věcem tvořícím Zaj ištění bude první 
Agent pro zaj ištění ve smyslu čl. 3.2.2. 

4.4.11 Negative pledge 

(a) Všem entitám v rámci Perimetru Dluhopisů se po dobu existence Dluhopisů zakazuje bez 
předchozího písemného souhlasu Manažera emise a Agenta pro zajištění poskytnout 
kterékoli osobě (ať už osobě v rámci Perimetru Dluhopisů, anebo jakékoli jiné osobě mimo 
Perimetr Dluhopisů) jakékoli zajištění osobní či věcné povahy včetně závazků ze směnek 
(tzv. negative pledge). 

(b) Zákaz dle čl. 4.4.11 (a) se nevztahuje na: 

(i) Zajištění; a/nebo 

(ii) jakékoli standardně využívané zajištění zřízené v rámci Povoleného projektového 
financování SPV ve vztahu ke konkrétnímu Projektu v Evropě, které souvisí přímo 
a výhradně s daným SPV, jež takový Projekt v Evropě vlastní a takové Povolené 
projektové financování SPV využije, přičemž jako zajištění bude využit přímo a 
výhradně majetek tohoto SPV a/nebo podíl na tomto SPV, vždy ovšem výhradně 
ve prospěch entity financující toto SPV prostřednictvím takového Povoleného 
projektového financování SPV; a/nebo 

(iii) záruky za provedení (tzv. performance bonds), a jakékoli jiné záruky standardně 
vyžadované ze strany kupujících, a to v případech prodejů Projektů v Evropě 
z Perimetru Dluhopisů; a/nebo 

(iv) jakékoli jiné formy zajištění poskytované výhradně ve prospěch regulatorních či 
dohledových orgánů, izolované v rámci specifického SPV ve vztahu ke konkrétnímu 
Projektu v Evropě vlastněného tímto SPV. 

4.4.1 2 Oznamovací povinnost vůči Agentu pro zajištění a Manažeru emise 

(a) Agent pro zajištění nebo Manažer emise jsou oprávněni kdykoli po dobu existence 
Dluhopisů v rozumné míře požadovat po Emitentovi jakékoli relevantní informace týkající 
se Dluhopisů, Emitenta, kteréhokoliv SPV, kteréhokoliv Projektu v Evropě, Zajištění, ses 
a/nebo SOLEK HOLDING; Emitent je v takovém případě povinen Agentovi pro zajištění, 
resp. Manažerovi emise, vyhovět a požadované informace poskytnout, a to do 1 O (deseti) 
pracovních dnů ode dne takové žádosti. 
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4.5 Uvolnění peněžních prostředků z emise Dluhopisů 

4.5.1 Manažer emise neuvolní žádné peněžní prostředky z emise Dluhopisů do doby, než mu bude 
předložením příslušných dokladů v dostatečném časovém předstihu prokázáno splnění podmínek 
podle čl. 4.5.2. / 

4.5.2 Manažer emise uvolní na základě písemné žádosti Emitenta (,,Žádost o čerpání") peněžní 
prostředky z emise Dluhopisů až po splnění všech následujících podmínek: 

(a) v obchodním rejstříku bude zapsáno ve prospěch Agenta pro zajištění Zástavní právo 
k podílu ve smyslu čl. 3.1.1 (a) a Emitent tuto skutečnost doloží Agentovi pro zajištění; 

(b) Emitent prokáže Agentovi pro zajištění vznik Zástavního práva k investičním akciím ve 
smyslu čl. 3.1.1 (b) ve formě a obsahu akceptovatelném pro Agenta pro zajištění i pro 
Manažera emise; 

(c) bude vyhotoven a Agentovi pro zajištění bude odevzdán alespoň 1 Ueden) stejnopis 
Ručitelského prohlášení jediného akcionáře ve smyslu čl. 3.1.1 (c) ve formě a obsahu 
akceptovatelném pro Agenta pro zajištění i pro Manažera emise; 

(d) bude vyhotoven a Agentovi pro zajištění bude odevzdán alespoň 1 Ueden) stejnopis 
Ručitelského prohlášení ses ve smyslu čl. 3.1 .1 (d) ve formě a obsahu akceptovatelném pro 
Agenta pro zajištění i pro Manažera emise; a 

(e) bude vyhotoveno a Agentovi pro zajištění bude odevzdáno aktuální ocenění Investičních 
akcií ze strany administrátora investičního fondu MW I nvestiční fond SICAV, a.s., 
IČ 08280509, investiční společnosti CODYA investiční společnost, a.s., I Č 06876897, z něhož 
bude vyplývat aktuální hodnota Investičních akcií. 

4.5.3 Emitent je povinen prokázat Manažerovi emise a Agentovi pro zajištění splnění všech podmínek 
podle čl. 4.5.2 alespoň 1 Ueden) pracovní den před dnem podání Žádosti o čerpání. 

4.5.4 čerpání finančních prostředků z Dluhopisů proběhne z klientského účtu Emitenta vedeného u 
Manažera emise, na vlastní bankovní účet Emitenta uvedený v samostatné smluvní dokumentaci 
mezi Emitentem a Manažerem emise a zároveň specifikovaný v Žádosti o čerpání. 

4.5.5 Emitent se zavazuje do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne uvolněn í peněžních prostředků z emise 
Dluhopisů na základě Žádosti o čerpání poskytnout Agentovi pro zajištění originál nebo úředně 
ověřenou kopii potvrzení o tom, že tyto peněžní prostředky z emise Dluhopisů byly připsány na jím 
určený bankovní účet uvedený v Žádosti o čerpání, a to s úředně ověřenými podpisy. Nesplnění této 
povinnosti bude považováno za Případ neplnění závazků ve smyslu čl. 4.6.1. 

4.6 Případ neplnění závazků 

4.6.1 Za případ neplnění závazků (,,Případ neplnění závazků") je považováno, pokud: 

(a) dojde k prodlení s peněžitým plněním, tj. pokud jakákoli platba související s Dluhopisy 
nebude vyplacena déle než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů po dni její splatnosti; nebo 

(b) nastane platební neschopnost, likvidace, insolvence či obdobná negativní událost na straně 
Emitenta, zejména nastane-li kterákoli jedna nebo více z níže uvedených událostí: 

(i) Emitent je v úpadku, tj. stal se platebně neschopným nebo je před lužen; 

(ii) je jmenován insolvenční správce nebo likvidátor ve vztahu k Emitentovi nebo k 
jakékoli části jeho majetku, aktiv nebo příjmů; 

(ii i) Emitent na sebe podá insolvenční návrh nebo návrh na moratorium; 

(iv) bude zjištěn úpadek nebo hrozící úpadek Emitenta jakýmkoli soudem; 

(v) insolvenční návrh bude příslušným soudem zamítnut pro nedostatek majetku 
Emitenta; 

(vi) příslušným soudem bude vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bude přijato 
platné usnesení o zrušení Emitenta s likvidací; 
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(vii) bude realizováno zástavní nebo j iné obdobné právo třetí osoby, které by omezilo 
právo Emitenta k jeho současnému nebo budoucímu majetku nebo příjmům, 
jehož celková hodnota přesahuje částku 500.000 EUR (pět set tisíc eur) nebo její 
ekvivalent v jakékoli jiné měně, ledaže půjde o zjevně neopodstatněné či šikanózní 
jednání ze strany takové třetí osoby; 

(viii) na základě pravomocného exekučního příkazu bude realizováno exekuční řízení 
na majetek Emitenta pro vymožení pohledávky, jejíž celková hodnota přesahuje 
částku 500.000 EUR (pět set tisíc eur) nebo ekvivalent v jakékoliv jiné měně; nebo 

(c) v důsledku přeměny Emitenta, kde bude Emitent vystupovat jako zúčastněná osoba, 
přejdou závazky z Dluhopisů na osobu, která výslovně nepřijme (právně platným a vynutitelným způsobem) všechny závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisů, s výjimkou 
případů, kdy takové převzetí závazků Emitenta z Dluhopisů vyplývá ze zákona (přičemž o tomto účinku takové přeměny není rozumných pochyb); nebo 

(d) dojde dle názoru Manažera emise k závažnému porušení kteréhokoli ustanovení Emisních podmínek ze strany Emitenta, které zároveň vede ke zhoršení postavení investorů do Dluhopisů, a to zejména čl. 4.4. 

4.6.2 Emitent je povinen informovat Manažera emise a Agenta pro zajištění o tom, že došlo k Případu neplnění závazků, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 O (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy se o Případu neplnění závazků dozvěděl, popřípadě kdy se o něm dozvědět měl a mohl. Tuto informační povinnost je Emitent povinen splnit prostřednictvím písemného sdělení adresovaného Manažerovi emise a Agentovi pro zajištění, které bude obsahovat: 
(a) prohlášení Emitenta o tom, že nastal Případ neplnění závazků podle těchto Emisních podmínek; 

(b) odkaz na konkrétní ustanovení těchto Emisních podmínek, které bylo porušeno; a 
(c) uvedení všech rozhodných skutečností, které k takovému porušení podle názoru Emitenta vedly. 

4.6.3 Pokud se Manažer emise a Agent pro zajištění na základě informace od Emitenta ve smyslu čl. 4.6.2 anebo z vlastní iniciativy (podle toho, která skutečnost nastane dříve) dozví o jakémkoli Případu neplnění závazků, mohou v takovém případě Manažer emise a Agent pro zajištění společně poskytnout Emitentovi dodatečnou lhůtu k nápravě zjištěného porušení. Pokud v této dodatečné lhůtě dojde ze strany Emitenta k nápravě zjištěného porušení, nebude se nadále ode dne zjednání nápravy jednat o Případ neplnění závazků pro účely Emisních podmínek a na Emitenta bude v daném případě nahlíženo, jako by k Případu neplnění nikdy nedošlo. 
4.6.4 Pokud nastane Případ neplnění závazků, který není Emitentem napraven ani v dodatečné lhůtě podle čl. 4.6.3, je Emitent nebo Agent pro zajištění (podle toho, který z nich tak učiní dříve) oprávněn svolat schůzi vlastníků Dluhopisů, která ve smyslu čl. 3.2.7 rozhodne o případném vymáhání závazků Emitenta prostřednictvím Agenta pro zajištění, včetně případné realizace Zajištění. 

4.7 Právo Manažera emise udělit výjimku 

4.7.1 Manažer emise je dle svého výhradního uvážení oprávněn, na základě písemné žádosti Emitenta, udělit Emitentovi písemně výjimku z kteréhokoli ustanovení těchto Emisních podmínek, ovšem pouze v případě, že Emitent v dobré víře rozumně předpokládá a v rámci písemné žádosti uvede a relevantními informacemi nebo dokumenty doloží, že udělením výjimky nedojde ke zhoršení postavení vlastníků Dluhopisů. 

S. RIZIKOVÉ FAKTORY 
Emitent uvádí níže určité rizikové faktory, které mohou ovlivnit schopnost Emitenta plnit jeho závazky z Dluhopisů vůči investorům. Následující popis není odbornou analýzou ani investičním doporučením. Jakékoli rozhodnutí zájemců o koupi by mělo být založeno na veřejně dostupných informacích, informacích obsažených v Emisních podmínkách a jakýchkoli marketingových materiálech vztahujících se k Emitentovi a/nebo Dluhopisům a na vlastní analýze výhod a rizik investice do Dluhopisů. 
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5.1 Obecná rizika 

5.1.1 Riziko nepříznivého makroekonomického vývoje 

(a) 

(b) 

Trhy, na kterém Emitent resp. jednotlivá SPV působí, jsou významně ovlivněny 

makroekonomickými faktory. K
1 
datu vyhotovení těchto Emisních podmínek není možné 

přesně odhadnout, jakým způsobem se budou vyvíjet pro Emitenta resp. jednotlivá SPV 
nejvýznamnější makroekonomické faktory ovlivňující relevantní trhy, zejména inflace, 
nezaměstnanost a změny HDP. Nelze vyloučit, že po datu vyhotovení těchto Emisních 
podmínek dojde k propadu relevantních makroekonomických faktorů, zejména HDP. K 
takovému propadu může dojít v důsledku zhoršení epidemiologické situace v souvislosti s 
virem SARS-CoV-2, válečného konfliktu na Ukrajině či v dalších zemích, ale také z jiných (i 
předem nepředvídatelných) příčin. V krajním případě může v důsledku propadu 
relevantních makroekonomických faktorů dojít k prudkému poklesu zájmu investorů o 
Projekty v Evropě, které mají být spolufinancovány z prostředků získaných z Dluhopisů. 

Vysoká míra inflace může ovlivnit Emitenta resp. jednotlivá SPV zvýšením nákladů, 
materiálů a pracovní síly. V inflačním prostředí může být pro Emitenta resp. jednotlivá SPV 
nemožné z hlediska svých výnosů udržet krok s mírou inflace, což by snížilo jej ich ziskovou 
přirážku a mohlo by to mít podstatný nepříznivý dopad na jejich podnikání, výsledky 
hospodaření, finanční kondici nebo vyhlídky, což může mít v konečném důsledku 
nepříznivý dopad na schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů. 

5.1.2 Riziko nepříznivého vývoje úrokové sazby 

(a) V souvislosti s případným nepříznivým makroekonomickým vývojem souvisí i riziko 
nepříznivého vývoje úrokové sazby. 

(b) Obecně představuje riziko úrokové sazby riziko, že fair value nebo budoucí cash flow 
z finančních instrumentů bude kolísat z důvodu změn tržních úrokových sazeb. 

(c) úrokové náklady Emitenta jsou zpravidla kalkulovány na základě aktuálních tržních 
úrokových sazeb. V takovémto případě existuje riziko, že bude v důsledku případných 
nepříznivých změn docházet k fluktuaci peněžních toků, a to s ohledem na hrazené 
úrokové náklady. 

(d) V případě výrazného podílu cizího kapitálu v rámci financování skupiny Emitenta může růst 
tržních úrokových sazeb rovněž zásadně ovlivnit hodnotu samotných výroben el ektřiny, 

které skupina Emitenta vlastní. V případě prodeje těchto výroben existuje riziko, že nebude 
možné příslušnou výrobnu prodat za zamýšlenou cenu. Toto by mělo zprostředkovaně 
negativní dopad na finanční likviditu projektů, případně postavení a výsledky Emitenta. 

(e) Nárůst úrokových sazeb je zároveň nárůstem finančních nákladů a zdražuje tak i činnosti 

developmentu a akvizic Projektů v Evropě, které bývají z části financovány cizím kapitálem. 
Emitent je zprostředkovaně ovlivněn také úvěry, a tedy i rizikem úrokové sazby svých SPV. 

5.1.3 Riziko válečného konfliktu na Ukrajině 

(a) V současné době probíhá válečný konflikt na území Ukrajiny. Tento konflikt si vyžádal 
astronomické materiální škody na území ukrajinského státu a tisíce obětí na obou stranách, 
a to včetně civilistů na ukrajinské straně. Přímé důsledky konfliktu pro jednotlivé evropské 
ekonomiky jsou v tuto chvíli spojené zejména s následujícími průvodními jevy: 

(i) nárůst cen pohonných hmot; 

(ii) nárůst cen zemního plynu; 

(iii) nárůst cen elektrické energie; 

(iv) nárůst cen komodit obecně, které se dovážely do daných evropských zemí z Ruské 
federace a Ukrajiny; 

(v) nárůst inflace; 

(vi) nemožnost exportu zboží do Ruské federace a na Ukrajinu, a to zejména v souladu 
se sankcemi uplatněnými proti Ruské federaci: 
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(vii) růstem cen stavebních nákladů; a 

(viii) odlivem stavebně-pracovní síly zejména ukrajinské národnosti, resp. odlivem 
investorů ruské národnosti. 

I (b) Probíhající Rusko-ukrajinský konflikt má na podnikání Emitenta a další subjekty ze skupiny 
Emitenta v rámci trhů, na nichž tyto subjekty působí, dopad zejména v oblasti vývoje 
makroekonomických veličin, stability cenové hladiny a jejího vývoje, úrokových sazeb a 
jejich vývoje, cen energií a odběratelsko-dodavatelských řetězců. Z výše zmíněných je to 
pak zejména úroveň cen vstupů, především pak pohonných hmot, energií, materiálů a 
komponentů nezbytných pro výstavbu jednotlivých Projektů, která má, a patrně 
v budoucnu bude mít, předpokládatelné zprostředkované dopady na podnikání. Cenová 
inflace a reakce na ni ze strany centrálních bank může v některých případech vést, a 
konkrétně v české republice již vede, ke zvýšení nákladů alokovaných ze strany skupiny 
Emitenta na získaní a využití externích zdrojů financování. 

5.1.4 Riziko nepředvídatelné události 

(a) Nepředvídatelná událost (například přírodní katastrofa, teroristický útok), která způsobí 
poruchy na finančních trzích nebo rychlý pohyb měnových kurzů, může mít vliv na 
návratnost peněžních prostředků využívaných Emitentem k jeho podnikání, a ohrozit tak 
schopnost Emitenta splatit veškeré dlužné částky vyplývající z Dluhopisů. 

(b) Stejně tak za nepředvídatelnou událost lze považovat riziko celosvětové pandemie, která 
může ochromit finanční trhy a průmysl, kdy například z důvodu vyhlášeného nouzového 
stavu (karantény) nebude Emitentovi umožněno provádět výstavbu, či mu dodavatelé 
nebudou schopni dodat včas materiál, což může mít vliv na jeho budoucí zisky a ohrozit 
jeho schopnost splácení dlužných částek vyplývajících z Dluhopisů. 

(c) Emitent se snaží rovněž předcházet jakýmkoliv problémům, které by mohly být způsobeny 
pozdějším dodáním materiálu a komponentů z důvodu pandemie a tím způsobeným 
zpomalením výstavby a neplněním dohodnutých termínů, a to správným nastavením 
smluvní dokumentace, na jehož základě je pro tyto situace Emitent chráněn před 
jakýmikoliv sankcemi ze strany odběratel ů. Stále však v takovýchto případech existuje 
riziko, že příslušná výrobna bude připojena k elektrizační síti pozdě, což bude mít za 
následek výpadek v příjmech. Kromě toho se může stát, že nebudou splněny určité lhůty, 
které jsou rozhodné z hlediska programů na podporu výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, přičemž příslušné dotace budou následně sníženy či dokonce odebrány. Tyto 
skutečnosti mohou částečně ovlivnit schopnost Emitenta plnit své závazky. 

5.2 Rizika týkající se Emitenta, resp. jednotlivých SPV 

5.2.1 Riziko Emitenta jako holdingové společnosti 

(a) Emitent je holdingovou společností, která primárně drží, spravuje a případně financuje 
účast na jiných společnostech a sama nevykonává významnější podnikatelskou činnost. 
Vzhledem k tomu, že Emitent použije prostředky získané emisí Dluhopisů především na 
development a akvizice Projektů v Evropě v rámci jeho současných i budoucích SPV, je 
Emitent závislý na úspěšnosti podnikání svých SPV. 

(b) Emitentův obchodní model je založený na (i) inkasování zisku vytvářeného jeho dceřinými 
společnostmi, (ii) úrocích z akcionářských půjček poskytnutých dceřiným společnostem a 
(iii) na prodeji aktiv, které Emitent získává prostřednictvím developmentu a akvizicemi 
Projektů v Evropě. Byť obchodní model Emitenta počítá s tím, že jeho dceřiné společnosti 
mohou vykazovat účetní ztráty, pokud by dceřiné společnosti Emitenta nedosahovaly 
očekávaných výsledků nebo by jejich schopnost vykonávat platby (například ve formě 
dividend, úroků či v j iných podobách) ve prospěch Emitenta byla omezena z jiných důvodů 
(například dostupnosti volných zdrojů, právní či daňovou úpravou nebo smlouvami), mělo 
by to významný negativní vliv na příjmy Emitenta a na jeho schopnost splnit své dluhy z 
Dluhopisů. 

(c) Kromě příjmů z dividend a akcionářských půjček vyplácených dceřinými společnostmi 
Emitenta je tak Emitent zcela závislý na své schopnosti prodat aktiva, která získá 
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developmentem a akvizicemi Projektů v Evropě. Zisku je v takovém případě dosahováno 
tím, že Emitent provádí development a akvizice Projektů v jejich rané přípravné fázi, kdy 
Emitent nese riziko úspěšného dokončení přípravy a výstavby solární elektrárny. Jakmile je 
ovšem výrobna elektřiny připoj~na k elektrizační soustavě a začne do soustavy dodávat 
elektřinu, toto riziko do velké míry klesá a cena takového Projektu stoupá, čímž se otevírá 
Emitentovi možnost realizovat výnos, aniž by muselo dojít k výplatě dividendy nebo výplatě 

úroku z akcionářské půjčky. Tento potenciální zdroj příjmů Emitenta je ovšem omezen 
poptávkou po solárních elektrárnách, které má skupina Emitenta ve svém portfoliu. Pokud 
pro tyto elektrárny Emitent nenalezne kupce, nebude moci realizovat příjmy ani touto 
cestou. 

(d) Riziko omezení výplaty zisků dceřiných společností, úroků z akcionářských půjček a výplaty 
kupní ceny za aktiva Emitenta je dále zvýšeno tím, že skupina Emitenta působí na 
mezinárodních trzích v rámci Evropské unie. 

5.2.2 Riziko developerské činnosti 

(a) Hodnota Projektů v Evropě do značné míry závisí na zvolené lokalitě. Pokud Skupina SOLEK 
neodhadla správně vhodnost lokality vzhledem k investičnímu záměru, může být obtížné 
dané Projekty v Evropě výhodně prodat. 

(b) Developerská výstavba je dlouhodobý proces, kdy mezi zahájením přípravy daného 
Projektu v Evropě, tj. identifikací a pronájmem nebo akvizicí vhodného pozemku, získáním 
všech potřebných povolení včetně povolení k připojení do sítě, získáním stavebního 
povolení, zajištěním všech potřebných komponent, zahájením výstavby, negociací a 
podpisu smlouvy na prodej elektrické energie, dokončením, kolaudací, testováním a 
prodejem daného Projektu v Evropě investorovi může uplynout dlouhá doba (v řádu 
několika let), během které může dojít k neočekávaným změnám na trhu, např. z hlediska 
růstu pořizovacích nákladů, nedostupnosti potřebných součástí solárních elektráren 
(zejména panelů, střídačů, měničů nebo trafostanic), nedostatečné součinnosti s 
dodavateli (což může způsobit zdržení, resp. prodražení daného Projektu v Evropě), nebo 
z hlediska různých zdržení během povolovacích řízení ze strany třetích subjektů. Tyto 
skutečnosti pak mohou negativně ovlivnit celkovou úspěšnost daného Projektu v Evropě. 

5.2.3 Riziko likvidity 

(a) Hlavním cílem řízení rizika likvidity je omezit riziko, že Emitent nebude mít k dispozici zdroje 
k pokrytí svých dluhů, pracovního kapitálu a kapitálových výdajů, ke kterým je zavázán, a 
to včetně plnění dluhů z Dluhopisů. 

(b) Řízení likvidity Emitenta má za cíl zajistit zdroje, které budou k dispozici v každém okamžiku 
tak, aby zajisti ly úhradu dluhů, jakmile se stanou splatnými. Koncentrace tohoto r izika je 
limitována díky rozdílné splatnosti dluhů a portfoliu zdrojů financování Skupiny SOLEK. 
Skupina SOLEK řídí riziko likvidity průběžným monitorováním plánovaného a aktuálního 
cashflow, financováním svých investic prostřednictvím dlouhodobého financování a jejich 
refinancováním. Likvidní pozice Emitenta je monitorována průběžně statutárním orgánem 
Emitenta. 

(c) Emitent může být vystaven podmíněnému riziku likvidity, které vyplývá z úvěrových smluv, 
které uzavřely jednotlivé SPV, a podle kterých při porušení stanovených smluvních ujednání 
může věřitel vyžadovat zesplatnění úvěru, což může vést k potřebě finančních prostředků 
dříve než k datu původní splatnosti. 

5.2.4 Kreditní riziko 

(a) Kreditní riziko se může projevit v neschopnosti dlužníka dostát svým závazkům z finančních 
nebo obchodních vztahů, které může vést k finančním ztrátám. 

(b) Jak je uvedeno výše, Emitent podniká prostředn ictvím svých SPV v oblasti developmentu a 
výstavby solárních elektráren a výroby elektřiny z energie slunečního zářen í v Evropě, 
přičemž hospodářské výsledky Emitenta jsou zprostředkovaně závislé na hospodářských 
výsledcích jednotlivých SPV. Emitent nemá jiné zdroje příjmů, a proto je schopnost 
Emitenta splácet dluhy z Dluhopisů závislá především na schopnosti SPV zabezpečit 
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dostatek zdrojů na splácení dluhů Emitenta z Dluhopisů. Na schopnosti Emitenta splácet 
dluhy z Dluhopisů se tak mohou nepříznivě projevit i veškerá rizika na straně SPV, kdy se 
jedná především o rizika trhu s elektřinou·vyráběnou z energie slunečního záření. 

(c) Na úrovni jednotlivých SPV jé řízení kreditního rizika směřováno k zj ištění bonity entity, 
která vykupuje vyrobenou elektřinu, popřípadě přidělené zelené certifikáty nebo zajišťuje 
vyrovnání odchylky (tato entita se označuje jako „vykupující"). Před uzavřením příslušné 
smlouvy o prodeji elektřiny, popřípadě zelených certifikátů (tzv. Power Purchase 
Agreements, resp. PPA) dané SPV pečlivě posuzuje bonitu daného vykupujícího. Platby za 
elektřinu jsou obecně prováděny jednou měsíčně, vždy za uplynulý kalendářní měsíc. 

5.2.5 Riziko plynoucí z rozšířené mezinárodní podnikatelské činnosti Emitenta 
(a) Emitent má v úmyslu posílit svou podnikatelskou činnost v rozličných zemích, stavět a 

prodávat anebo provozovat výrobny elektřiny z energie slunečního záření i v jiných státech, 
než ve kterých aktuálně podniká. Rozšíření podnikatelské činnosti skupiny Emitenta v 
mezinárodním měřítku může být nepříznivě ovlivněno mnoha faktory, například obecnými 
politickými, ekonomickými, infrastrukturními, zákonnými či fiskálními podmínkami, 
neočekávanými změnami politických či regulatorních podmínek a tarifů, recesí, omezenou ochranou duševního vlastnictví, problémy s náborem a řízením zaměstnanců v rámci 
zahraničních přidružených spol ečností, případně státní podporou konkurenčních 
společností. Tyto faktory mohou ztížit expanzi Emitenta na dané trhy. V důsledku toho 
může být implementace růstové strategie Emitenta obtížná či dokonce nemožná. Toto by 
mohlo mít negativní dopad na rozvoj podnikatelské činnosti i na finanční situaci, postavení 
a výsledky Emitenta. 

5.2.6 Riziko spojené se změnou regulatorního rámce týkajícího se výroby elektřiny z energie slunečního 
záření 

(a) Výroba elektřiny z energie slunečního záření a její prodej je ve všech státech, kde dceřiné 
společnosti Emitenta působí, podnikáním v regulovaném oboru, a většina příjmů Emitenta 
z provozování solárních elektráren tak přímo nebo nepřímo podléhá cenové regulaci. 
Zákony, předpisy, směrnice, rozhodnutí a politiky zemí, kde skupina Emitenta působí, 
podstatně ovlivňují výnosy dceřiných společností Emitenta a způsob, jakým Emitent 
podniká. Změny právních předpisů (včetně nových zákonných požadavků) mohou vytvořit 
nová právní rizika pro podnikání SPV jako dceřiných společností Emitenta a mohou ovlivnit 
Emitentovo podnikání a zisk způsoby, které Emitent není schopen předpovědět. Tyto 
zákony či předpisy se mohou na dceřiné společnosti Emitenta vztahovat přímo v roli 
provozovatele výrobny elektřiny nebo nepřímo Uako např. předpisy v oblasti životního 
prostředí a soutěžní předpisy). Emitentova schopnost jednat v souladu s budoucími 
změnami právních předpisů, zvýšené náklady s tím spojené a potenciál vzniku vyšších 
nákladů mohou nepříznivě ovlivnit Emitentovo podnikání, finanční situaci, provozní 
výsledky a jeho schopnost plnit dluhy z Dluhopisů. 

5.3 Rizika týkající se Dluhopisů 

5.3.1 Riziko inflace 

(a) Potenciální investoři do Dluhopisů by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice do 
Dluhopisů může klesat zároveň s tím, jak inflace snižuje hodnotu měny. Inflace rovněž 
způsobuje pokles reálného výnosu z Dluhopisů. Pokud výše inflace překročí výši 
nominálních výnosů z Dluhopisů, hodnota reálných výnosů z Dluhopisů bude negativní. 

5.3.2 Úrokové riziko 

(a) Investor do Dluhopisů by si měl být vědom, že ceny dluhopisů a velikost tržní úrokové míry 
se chovají protichůdně. Pokud dojde k poklesu úrokových měr, dojde zároveň k růstu cen 
dluhopisů na trhu a naopak. Vlastníky Dluhopisu úročených pevnou úrokovou sazbou tak 
může postihnout riziko poklesu ceny Dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby. V 
případě Dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou by nominální úroková sazba Dluhopisů byla 
po dobu existence Dluhopisů neměnná, avšak aktuální úroková sazba by se na finančním 
trhu obvykle denně měnila. Tím, že by se změnila tržní úroková sazba, by se v opačném 

18/20 



WOOD 
&Company 

SDLEK/ 

směru měnila cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou. To znamená, že pokud by se 

tržní úroková sazba zvýšila, snížila by se cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou. 

5.3.3 Riziko nesplacení 

(a) Dluhopisy, stejně jako jakýkoli ji~ý peněžitý dluh, podléhají riziku nesplacení. Emitent není 

zavázán kumulovat finanční prostředky na dobu, kdy budou Dluhopisy splatné. Je možné, 

že v okamžiku splatnosti Dluhopisů nebude Emitent disponovat dostatečným množstvím 

finančních prostředků pro splacení Dluhopisů a ty budou muset být refinancovány jiným 

dluhem. Za určitých okolností může dojít k tomu, že Emitent nebude schopen vyplácet 

úroky z Dluhopisů a hodnota Dluhopisů pro vlastníky Dluhopisů při jejich splacení může 

být nižší než výše jejich původní investice, přičemž za určitých okolností může být hodnota 

i nulová. V takovém případě hrozí riziko, že ekonomickou ztrátu ponese vlastník Dluhopisů. 

5.3.4 Riziko předčasného splacení 

(a) Pokud dojde k předčasnému splacení Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami přede 

Dnem splatnosti, je vlastník Dluhopisů vystaven riziku nižšího než předpokládaného 

celkového výnosu z důvodu takového předčasného splacení. 

5.3.5 Riziko likvidity 

(a) Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s., ani jiném 

regulovaném trhu či mnohostranném obchodním systému. Likvidita Dluhopisů na 

sekundárním trhu může být velmi omezená nebo žádná. 

5.3.6 Změna práva včetně daňových předpisů 

(a) Tyto Emisní podmínky se řídí českým právním řádem platným ke dni vydání těchto 

Emisních podmínek. Po datu vydání Dluhopisů může dojít ke změně právních předpisů 

(včetně daňových), které se vztahují na práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů. 

Potenciální investoři by si měli být vědomi toho, že případné změny daňových předpisů 

mohou způsobit, že výsledný výnos Dluhopisů může být nižší, než původně předpokládali. 

*** 
[PODPISY NASLEDUJ/ NA DALšf STRANt] 
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