ZOOT a.s.
Podřízené dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 6,5 % p.a.
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 150 000 000 Kč
splatné v roce 2021
ISIN CZ0003516890

1. DODATEK PROSPEKTU
Tento 1. dodatek prospektu (dále jen „První dodatek prospektu“) aktualizuje a doplňuje prospekt (dále jen
„Prospekt“) podřízených dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 6,5 % p.a. v předpokládané celkové
jmenovité hodnotě emise do 150 000 000 Kč (sto padesát milionů korun českých) se splatností v roce 2021,
vydávaných podle českého práva jako zaknihované dluhopisy ve formě na doručitele společností ZOOT a.s., se
sídlem na adrese Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ 28206592, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 13119 (dále jen „Emitent“ a
uvedené dluhopisy dále jen „Dluhopisy“ nebo „Emise“). Datum emise Dluhopisů bylo stanoveno na 1. září
2017.
Prospekt obsahující znění emisních podmínek Dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky“) byl schválen
rozhodnutím ČNB č.j. 2017/083995/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2017/00023/CNB/572 ze dne 21. června 2017,
které nabylo právní moci dne 22. června 2017. Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „Centrální
depozitář“), přidělil Dluhopisům ISIN CZ0003516890.
Tento První dodatek prospektu byl vyhotoven dne 11. července 2017. První dodatek prospektu byl schválen
rozhodnutím České národní banky č.j.: 2017/099840/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2017/00029/CNB/572 ze dne
14. července 2017, které nabylo právní moci dne 15. července 2017.
Tento dokument aktualizuje Prospekt ve smyslu §36j zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
v platném znění a nelze jej číst samostatně, ale pouze společně s Prospektem (a jeho případnými dalšími
dodatky). Pojmy nedefinované v tomto Prvním dodatku prospektu mají význam, který jim je přiřazen v
Prospektu.
Prospekt a veškeré jeho dodatky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle
Emitenta v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod. Prospekt a jeho případné dodatky budou rovněž
k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta http://corporate.zoot.cz/ v sekci „novinky“ a
následně „pro investory“.

ZOOT a.s.

1 ze 4

TATO STRÁNKA JE ÚMYSLNĚ VYNECHÁNA
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ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V PROSPEKTU
Tímto Prvním dodatkem prospektu je doplněna a aktualizována kapitola 7 Prospektu „Emisní podmínky“, a to
způsobem uvedeným níže:
1. Ustanovení Článku 14 Emisních podmínek (ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ)
se celé nahrazuje novým ustanovením následujícího znění:
„14.
ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A ROZHODOVÁNÍ SPORŮ
Dluhopisy jsou vydávány na základě platných a účinných právních předpisů České republiky, zejména na
základě Zákona o dluhopisech. Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v
souladu s právem České republiky. Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém
případě, dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Všechny
případné spory mezi Emitentem a Vlastníky Dluhopisů, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s emisí
Dluhopisů, včetně sporů týkajících se těchto Emisních podmínek, budou s konečnou platností řešeny
Městským soudem v Praze.“
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