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Dne 17. 7. 2019
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NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Sekce licenčních a sankčních řízení
V Praze dne 16. července 2019
Č. j.: 2019/079521/CNB/570
S-Sp-2019/00048/CNB/572
Počet stran: 2
Počet příloh: 1

ROZHODNUTÍ
Česká národní banka, jako orgán dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a orgán dohledu nad kapitálovým trhem
podle zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), rozhodla ve správním
řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
o žádosti společnosti Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním
kapitálem, a.s., IČO 24130249, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín,
186 00 Praha 8, zastoupené JUDr. Liborem Němcem, Ph.D., advokátem v advokátní
kanceláři Glatzová & Co., s.r.o., IČO 27405672, se sídlem Praha 1, Husova 5, PSČ 11000,
o schválení dodatku prospektu dluhopisů podle § 36j odst. 1 ZPKT, která byla České
národní bance doručena dne 3. července 2019, takto:
Společnosti Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,
IČO 24130249, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, se podle
§ 36j odst. 1 ZPKT
schvaluje
1. dodatek prospektu dluhopisů ve znění předloženém České národní bance
dne 11. července 2019.
ODŮVODNĚNÍ
Česká národní banka rozhodnutím č.j. 2019/052601/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp2019/00028/CNB/572 ze dne 15. května 2019, které nabylo právní moci dne 16. května 2019,
schválila podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT prospekt dluhopisů účastníka řízení.
Česká národní banka předložený dodatek prospektu přezkoumala a zjistila, že dodatek
prospektu spolu se prospektem obsahuje veškeré údaje podle § 36 odst. 1 ZPKT. V rámci
řízení o schválení dodatku prospektu Česká národní banka neposuzovala hospodářské
výsledky ani finanční situaci účastníka řízení a schválením dodatku prospektu negarantuje
budoucí ziskovost účastníka řízení ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou
hodnotu vydávaných dluhopisů.

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníkovi řízení v plném rozsahu vyhověla, není
podle ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu další odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad u České národní banky, Praha 1, Na Příkopě 28,
PSČ 115 03, a to prostřednictvím sekce licenčních a sankčních řízení. Lhůta pro podání
rozkladu činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O rozkladu proti rozhodnutí České národní
banky rozhoduje bankovní rada České národní banky.

Ing. Karel Gabrhel LL.M.
ředitel
sekce licenčních a sankčních řízení

Ing. Ladislav Slaník
ředitel
odbor cenných papírů a regulovaných trhů

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Příloha: Schválený 1. dodatek prospektu dluhopisů (13 stran)
Doručuje se (prostřednictvím datové schránky): JUDr. Libor Němec, Ph.D., advokát
v advokátní kanceláři Glatzová & Co., s.r.o., IČO 27405672, se sídlem Praha 1, Husova 5,
PSČ 11000 (ID datové schránky 28bgsuj)

2

Natland rezidenční investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU DLUHOPISŮ

Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Dodatek č. 1 k prospektu dluhopisů
s pevným úrokovým výnosem 5,47 % p.a.
v celkové jmenovité hodnotě emise 300.000.000 Kč
splatných v roce 2024
ISIN CZ0003521643
Tento Dodatek č. 1 aktualizuje prospekt dluhopisů vydaných společností Natland rezidenční
investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 24130249, se sídlem Rohanské
nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. B 17277 (dále jen „Emitent“), schválený rozhodnutím České národní banky (dále jen
„ČNB“) ze dne 15. 5. 2019, č. j. 2019/052601/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2019/00028/CNB/572, které
nabylo právní moci dne 16. 5. 2019 (dále jen „Prospekt“).
Prospekt a tento Dodatek č. 1 k Prospektu byly uveřejněny a jsou k dispozici v elektronické podobě
na webových stránkách Emitenta www.nrif.cz.
Tento Dodatek č. 1 aktualizuje Prospekt ve smyslu § 36j zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být studován společně s Prospektem.
Pojmy nedefinované v tomto Dodatku č. 1 mají význam, jaký je jim přiřazen v Prospektu, nevyplývá-li
z kontextu jejich použití jinak.
Tento Dodatek č. 1 byl schválen rozhodnutím ČNB ze dne 16. 7. 2019, č. j. 2019/079521/CNB/570,
ke sp. zn. S-Sp-2019/00048/CNB/572, které nabylo právní moci dne 17. 7. 2019.
ODPOVĚDNÉ OSOBY
Tento Dodatek č. 1 připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako
osoba odpovědná za Prospekt prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle jeho
nejlepšího vědomí údaje uvedené v Prospektu ve spojení s tímto Dodatkem č. 1 v souladu se
skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam.

V Praze, dne 11. 7. 2019
Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
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ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V PROSPEKTU
Tímto Dodatkem č. 1 jsou aktualizovány následující kapitoly Prospektu:
Kapitola I (Shrnutí prospektu)
Kapitola VI (Informace o Emitentovi)
Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování a označení jednotlivých kapitol v Prospektu. Sdělení,
informace a údaje, které zůstaly oproti Prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny.
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SHRNUTÍ PROSPEKTU

Po schválení Prospektu došlo ke změně obchodní firmy a akcionářské struktury holdingové
společnosti skupiny Emitenta, společnosti Natland Group, SE, a dále též ke změně struktury samotné
skupiny (přejmenování nebo zánik některých společností, akvizice nebo vznik nových společností).
Prvky, B.5 a B.16 v oddílu B – Emitent v kapitole I Prospektu se proto mění následovně:
B.5

Skupina
Emitenta

Emitent je součástí investiční skupiny Natland Group. Holdingová společnost
Natland Group, SE, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 029 36 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl H, vložka 1396 (dále jen „Mateřská společnost“) přímo vlastní
89,84 % zakladatelských akcií Emitenta a dále celkem 2.228.000 investičních
akcií Emitenta (dále jen „Akcie 1“). Společnost Natland Finance investiční fond,
a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO:
03073866, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 19802 (dále jen „Natland Finance investiční fond“), v níž
Mateřská společnost drží přímo a nepřímo prostřednictvím společnosti Natland
Management, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha
8, IČO: 03018164, podíl ve výši 100 % na základním kapitálu a hlasovacích
právech, vlastní 10,16 % zakladatelských akcií Emitenta a dále celkem 252.000
investičních akcií Emitenta (dále jen „Akcie 2“; Akcie 1 a Akcie 2 dále společně
jen jako „Akcie“).
Mateřská společnost tak drží 100 % podíl na zapsaném základním kapitálu
Emitenta a hlasovacích právech v Emitentovi (s výjimkou případů, kdy investiční
akcie v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních
fondech a stanovami Emitenta nabývají hlasovacích práv). Ovládající osobou
Mateřské společnosti je pan Tomáš Raška, MBA, LL.M., nar. dne 23. května
1978, bytem Na Vápenném 310/5, Podolí, 147 00 Praha 4, a to prostřednictvím
100% účasti na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Raška
Family Assets s.r.o., IČO: 07820381, se sídlem Na Vápenném 310/5, Podolí,
147 00 Praha 4, která vlastní podíl na základním kapitálu Mateřské společnosti
ve výši 90,58 % a podíl na hlasovacích právech v Mateřské společnosti ve výši
91,50 %. Pan Tomáš Raška, MBA, LL.M. má tedy nepřímý podíl na zapsaném
základním kapitálu Emitenta ve výši 90,58 % a nepřímý podíl na hlasovacích
právech v Emitentovi ve výši 91,50 %. Akcionáři Mateřské společnosti jsou vedle
společnosti Raška Family Assets s.r.o. dále pan Ing. Karel Týc, nar. dne 26. října
1968, bytem Březovská 486, 252 45 Zvole, který má přímý podíl na základním
kapitálu Mateřské společnosti ve výši 7,92 % a přímý podíl na hlasovacích
právech v Mateřské společnosti ve výši 8,00 %, a tedy nepřímý podíl na
zapsaném základním kapitálu Emitenta ve výši 7,92 % a nepřímý podíl na
hlasovacích právech v Emitentovi ve výši 8,00 %, a dále pan Ing. David Manych,
nar. dne 8. června 1978, bytem Smrčinská 3238/6, Smíchov, 150 00 Praha 5,
který má přímý podíl základním kapitálu Mateřské společnosti ve výši 1,50 % a
přímý podíl na hlasovacích právech Mateřské společnosti ve výši 0,50 %, a tedy
nepřímý podíl na zapsaném základním kapitálu Emitenta ve výši 1,50 % a
nepřímý podíl na hlasovacích právech v Emitentovi ve výši 0,50 %. Mezi
akcionáři Mateřské společnosti nebyla uzavřena akcionářská dohoda a akcionáři
nejednají ve shodě z jakéhokoli jiného důvodu. Ovládající osobou Mateřské
společností
je
tak
pouze
pan
Tomáš
Raška,
MBA,
LL.M.
Emitent nemá přímý nebo nepřímý podíl v obchodních společnostech.
Mateřská společnost má přímý nebo nepřímý podíl v následujících obchodních
společnostech:
Obchodní firma

IČO/Registrační
číslo

3

Podíl na
základním
kapitálu
(v %)

Podíl na
hlasovacích
právech (v
%)

Natland rezidenční investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU DLUHOPISŮ

ENCOPIA, s.r.o.

01396391

100 %

100 %

Prague City Golf Service, s.r.o.
ClubHouse, a.s.

24791873

100 %

100 %

27887847

100 %

100 %

Prague City Golf, s.r.o.

01484397

100 %

100 %

BELLO spol. s r.o.

63149061

50 %

50 %

GOLF MOST s.r.o.

25428161

100 %

100 %

Natland Majetková,
a.s.
BP Veleslavín, a.s.

29053455

100 %

100 %

27393283

100 %

100 %

Lipenecký statek a.s.

02572486

100 %

100 %

Natland Real Estate,
a.s.
Natland Management,
s.r.o.
BESODEIA, s.r.o.

03136949

100 %

100 %

03018164

100 %

100 %

03211771

100 %

100 %

A.S.I., s.r.o.

05921694

50 %

50 %

Manconata a.s.

07621337

100 %

100 %

Natland Pohledávková
s.r.o.
Arespo, s.r.o.

07709137

100 %

100 %

07795475

34 %

34 %

Natland Finance
investiční fond, a.s.
Natland rezidenční
fond s proměnným
základním kapitálem,
a.s.
EC Financial Services,
a.s.
Express Cash s.r.o.

03073866

90%

90%

24130249

89,94%

89,94%

24243744

72%

72%

27660111

72%

72%

05101603

82,65%

82,65%

25323989

60,72%

60,72%

GAUSS Algorithmic,
s.r.o.
Cognito CZ

24224901

72%

72%

28388941

40,5%

40,5%

CleverMaps, a.s.

1403729

67,77%

67,77%

CleverAnalytics, a.s.

3728277

67,77%

67,77%

CleverFarm, a.s.

05215480

73,86%

73,86%

Colpirio.com, s.r.o.

4997727

82,65%

82,65%

MELIT a.s.

28369955

60%

60%

ORION 001, a.s.

27960021

99,51%

99,51%

M & K WEST, s.r.o.

27212971

100%

100%

M & K Park s.r.o.

27224945

100%

100%

KLIKA – BP, a.s.

25555316

52%

52%

MIND FOGE Group
SE
SODSTSW.s.r.o.

KLIKA – BP, s.r.o.
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AVANT ENERGY
investiční fond
s proměnným
základním kapitálem,
a.s.
Invest East, a.s.

04260732

83%

83%

46967478

24,9%

24,9%

AE PPC, a.s.

05213371

83%

83%

Czech Private Capital
a.s.
Czech Private Capital
Financial Services a.s.

5858194

50%

50%

5921287

50%

50%

Emitent je prostřednictvím Mateřské společnosti a společnosti Raška Family
Assets s.r.o. ovládán ve smyslu ustanovení § 74 ZOK panem Tomášem
Raškou, MBA, LL.M., který nepřímo vlastní 90,58% podíl na zapsaném
základním kapitálu Emitenta a 91,50% podíl na hlasovacích právech
v Emitentovi.
Vztah ovládání Emitenta Tomášem Raškou, MBA, LL.M. je založen výhradně na
nepřímém vlastnictví akcií Emitenta prostřednictvím Mateřské společnosti,
společnosti Raška Family Assets s.r.o. a Natland Finance investičního fondu.
Emitent si není vědom, že by linie ovládání Emitenta byla založena na jiných
formách ovládání, než je nepřímá majetková účast na Emitentovi, jakými např.
může být smluvní ujednání.
Informace o skupině Emitenta je rovněž uvedena v prvku B.5 shrnutí.
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INFORMACE O EMITENTOVI
Změna kapitoly VI, článku 7.1 Prospektu

V důsledku změny obchodní firmy a akcionářské struktury holdingové společnosti skupiny Emitenta,
společnosti Natland Group, SE, , a dále též v důsledku změny struktury samotné skupiny
(přejmenování nebo zánik některých společností, akvizice nebo vznik nových společností) se mění
kapitola VI, článek 7.1 Prospektu takto:
7.1

Organizační struktura

Emitent je součástí skupiny investiční skupiny Natland Group. Holdingová společnost skupiny Emitenta společnost Natland Group, SE, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 029 36 992,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1396 vlastní 89,84 %
zakladatelských akcií Emitenta a dále celkem 2.228.000 investičních akcií Emitenta. Společnost Natland
Finance investiční fond, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03073866,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19802, v níž Natland
Group, SE drží přímo a nepřímo prostřednictvím společnosti Natland Management, s.r.o., se sídlem Rohanské
nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03018164, podíl ve výši 100 % na základním kapitálu a
hlasovacích právech, vlastní 10,16 % zakladatelských akcií Emitenta a dále celkem 252.000 investičních akcií
Emitenta .
Společnost Natland Group, SE tak drží 100 % podíl na zapsaném základním kapitálu Emitenta a hlasovacích
právech v Emitentovi (s výjimkou případů kdy investiční akcie v souladu se Zákonem o investičních
společnostech a investičních fondech a stanovami Emitenta nabývají hlasovacích práv). Ovládající osobou
skupiny Emitenta je prostřednictvím společnosti Natland Group, SE a prostřednictvím společnosti Raška Family
Assets s.r.o. pan Tomáš Raška, MBA, LL.M., nar. dne 23. května 1978, bytem Na Vápenném 310/5, Podolí,
147 00 Praha 4, který má přímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Raška Family
Assets s.r.o. ve výši 100 %, nepřímý podíl na základním kapitálu společnosti Natland Group, SE ve výši
90,58 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech ve společnosti Natland Group, SE ve výši 91,50 %, a dále a
nepřímý podíl na zapsaném základním kapitálu Emitenta ve výši 90,58 % a nepřímý podíl na hlasovacích
právech v Emitentovi ve výši 91,50 %. Akcionáři Natland Group, SE jsou vedle společnosti Raška Family Assets
s.r.o. dále pan Ing. Karel Týc, nar. dne 26. října 1968, bytem Březovská 486, 252 45 Zvole, který má přímý podíl
na základním kapitálu společnosti Natland Group, SE ve výši 7,92 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve
společnosti Natland Group, SE ve výši 8,00 %, a tedy nepřímý podíl na zapsaném základním kapitálu Emitenta
ve výši 7,92 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech v Emitentovi ve výši 8,00 %, a dále pan Ing. David
Manych, nar. dne 8. června 1978, bytem Smrčinská 3238/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, který má přímý podíl na
základním kapitálu společnosti Natland Group, SE ve výši 1,50 % a přímý podíl na hlasovacích právech ve
společnosti Natland Group, SE ve výši 0,50 %, a tedy nepřímý podíl na zapsaném základním kapitálu Emitenta
ve výši 1,50 % a nepřímý podíl na hlasovacích právech v Emitentovi ve výši 0,50 %. Mezi akcionáři Mateřské
společnosti nebyla uzavřena akcionářská dohoda a akcionáři nejednají ve shodě z jakéhokoli jiného důvodu.
Ovládající osobou Mateřské společností je tak pouze pan Tomáš Raška, MBA, LL.M.
Strukturu skupiny Emitenta znázorňuje následující diagram:
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Emitent nemá přímý nebo nepřímý podíl v jiných obchodních společnostech.
Mateřská společnost má přímý nebo nepřímý podíl v následujících obchodních společnostech:
Obchodní firma

IČO/Registrační
číslo

Podíl na
základním
kapitálu (v
%)

Podíl na
hlasovacích
právech (v
%)

ENCOPIA, s.r.o.

01396391

100 %

100 %

Prague City Golf
- Service, s.r.o.
ClubHouse, a.s.

24791873

100 %

100 %

27887847

100 %

100 %

Prague City Golf,
s.r.o.
BELLO spol. s
r.o.
GOLF MOST
s.r.o.
Natland
Majetková, a.s.
BP Veleslavín,
a.s.
Lipenecký statek
a.s.
Natland Real
Estate, a.s.
Natland
Management,
s.r.o.
BESODEIA,
s.r.o.
A.S.I., s.r.o.

01484397

100 %

100 %

63149061

50 %

50 %

25428161

100 %

100 %

29053455

100 %

100 %

27393283

100 %

100 %

02572486

100 %

100 %

03136949

100 %

100 %

03018164

100 %

100 %

03211771

100 %

100 %

05921694

50 %

50 %

Manconata a.s.

07621337

100 %

100 %

Natland
Pohledávková
s.r.o.
Arespo, s.r.o.

07709137

100 %

100 %

07795475

34 %

34 %

03073866

90%

90%

24130249

89,94%

89,94%

24243744

72%

72%

27660111

72%

72%

05101603

82,65%

82,65%

25323989

60,72%

60,72%

24224901

72%

72%

28388941

40,5%

40,5%

Natland Finance
investiční fond,
a.s.
Natland
rezidenční fond
s proměnným
základním
kapitálem, a.s.
EC Financial
Services, a.s.
Express Cash
s.r.o.
MIND FOGE
Group SE
SODSTSW.s.r.o.
GAUSS
Algorithmic,
s.r.o.
Cognito CZ
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CleverMaps, a.s.

1403729

67,77%

67,77%

CleverAnalytics,
a.s.
CleverFarm, a.s.

3728277

67,77%

67,77%

05215480

73,86%

73,86%

Colpirio.com,
s.r.o.
MELIT a.s.

4997727

82,65%

82,65%

28369955

60%

60%

ORION 001, a.s.

27960021

99,51%

99,51%

M & K WEST,
s.r.o.
M & K Park s.r.o.

27212971

100%

100%

27224945

100%

100%

KLIKA – BP, a.s.

25555316

52%

52%

04260732

83%

83%

46967478

24,9%

24,9%

AE PPC, a.s.

05213371

83%

83%

Czech Private
Capital a.s.
Czech Private
Capital Financial
Services a.s.

5858194

50%

50%

5921287

50%

50%

KLIKA – BP,
s.r.o.
AVANT
ENERGY
investiční fond
s proměnným
základním
kapitálem, a.s.
Invest East, a.s.
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Změna kapitoly VI, článku 10.2 Prospektu

B)

V důsledku změny pracovní adresy a účastí některých členů orgánů Emitenta v dalších společnostech
nebo jejich orgánech se kapitola VI, článek 10.2 Prospektu mění takto:
10.1

Správní rada Emitenta

Správní rada Emitenta má tři členy. Člena správní rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena
správní rady je 10 let. Správní rada je kontrolním orgánem společnosti a řídí se zásadami schválenými valnou
hromadou, ledaže jsou v rozporu se ZOK nebo stanovami. Správní rada dohlíží na výkon působnosti statutárního
ředitele a činnost společnosti. Správní radě zejména přísluší přezkoumání účetní závěrky společnosti a nahlížení
do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti. Správní rada může též za podmínek stanovených
zákonem svolat valnou hromadu společnosti. Do působnosti správní́ rady naleží́ jakákoliv věc tykající́ se
Emitenta, pokud není́ právními předpisy svěřena do působnosti jiného orgánu společnosti.
Správní rada volí a odvolává svého předsedu, který organizuje a řídí její činnost. Předseda správní rady zastupuje
společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva (např. v řízeních o náhradě škody).
Členem správní rady Emitenta jsou ke dni vyhotovení tohoto Prospektu:
−
−
−

Tomáš Raška, MBA, LL.M., nar. dne 23. května 1978, bytem Na Vápenném 310/5, Podolí, 147 00
Praha 4;
Ing. Karel Týc, nar. dne 26. října 1968, bytem Březovská 486, 252 45 Zvole; a
Ing. David Manych, nar. dne 8. června 1978, bytem Smrčinská 3238/6, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Pan Tomáš Raška, MBA, LL.M. působí zároveň jako člen orgánů nebo je společníkem v níže uvedených
společnostech:
Společnost
MIND FORGE Group, SE
Natland Group, SE
Natland Management, s.r.o.
Natland Finance investiční fond,
a.s.
AE PPC, a.s.
Czech Private Capital a.s.

IČO
05101603
02936992
03018164
03073866

Funkce
člen dozorčí rady
předseda představenstva
jednatel
člen dozorčí rady

05213371
05858194

člen dozorčí rady
člen představenstva

Czech Private Capital Financial
Services a.s.
KLIKA – BP, a.s.
NG AQ Slovakia, a.s.

05921287

člen dozorčí rady

25555316
24147885

předseda dozorčí rady
předseda dozorčí rady

N.R.P, a.s.
Natland Majetková, a.s.

28252721
29053455

BELLO spol. s r.o.
AVANT investiční společnost, a.s.
ORION 001, a.s.

63149061
27590241
27960021

člen správní rady
statutární ředitel a člen správní
rady
jednatel
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

Pan Ing. Karel Týc působí zároveň jako člen orgánů nebo je společníkem v níže uvedených společnostech:
Společnost
Natland Real Estate, a.s.
RAGUE CITY GOLF CLUB z.s.
ORION 001, a.s.
M & K Park s.r.o.
M&K WEST, s.r.o.

IČO
03136949
27017966
27960021
27224945
27212971

Funkce
člen představenstva
člen kontrolní komise
člen dozorčí rady
jednatel
jednatel

Pan David Manych působí zároveň jako člen orgánů nebo je společníkem v níže uvedených společnostech:
Společnost
EC Financial Services, a.s.
ORION 001, a.s.

IČO
24243744
27960021

Funkce
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

11

Natland rezidenční investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s.
Natland Group, SE
Natland Management, s.r.o.
Natland Finance investiční fond,
a.s.
Natland Real Estate, a.s.
Czech Private Capital Financial
Services a.s.

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU DLUHOPISŮ

02936992
03018164
03073866

člen dozorčí rady
jednatel
člen dozorčí rady

03136949
05921287

člen dozorčí rady
člen představenstva
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Změna kapitoly VI, článku 11 Prospektu

V důsledku změny obchodní firmy a akcionářské struktury holdingové společnosti skupiny Emitenta,
společnosti Natland Group, SE, se mění část VI, článek 11 Prospektu takto:
11.

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA

Ovládající osobou Emitenta ve smyslu ustanovení § 74 ZOK je pan Tomáš Raška, MBA, LL.M., nar. dne 23.
května 1978, bytem Na Vápenném 310/5, Podolí, 147 00 Praha 4, který prostřednictvím společnosti Raška
Family Assets s.r.o., se sídlem Na Vápenném 310/5, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 07820381, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 308172, v níž vlastní 100% podíl na
základním kapitálu a hlasovacích právech a která vlastní 90,58% podíl na základním kapitálu a 91,50% podíl na
hlasovacích právech holdingové společnosti Natland Group, SE, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín,
186 00 Praha 8, IČO: 029 36 992, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H,
vložka 1396, vlastní 89,84 % zakladatelských akcií Emitenta a dále celkem 2.228.000 investičních akcií
Emitenta. Společnost Natland Finance investiční fond, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00
Praha 8, IČO: 03073866, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
19802, v níž Natland Group, SE drží přímo a nepřímo prostřednictvím společnosti Natland Management, s.r.o.,
se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03018164, podíl ve výši 100 % na základním
kapitálu a hlasovacích právech, vlastní 10,16 % zakladatelských akcií Emitenta a dále celkem 252.000
investičních akcií Emitenta. Společnost Natland Group, SE tak drží 100 % podíl na zapsaném základním
kapitálu Emitenta a hlasovacích právech v Emitentovi (s výjimkou případů, kdy investiční akcie v souladu se
Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a stanovami Emitenta nabývají hlasovacích
práv). Pan Tomáš Raška, MBA, LL.M., má tak nepřímý podíl na hlasovacích právech v Emitentovi ve výši
91,50 % a nepřímý podíl na zapsaném základním kapitálu Emitenta ve výši 90,58 %.
Vztah ovládání Emitenta Tomášem Raškou, MBA, LL.M. je založen výhradně na bázi nepřímého vlastnictví
akcií Emitenta prostřednictvím společnosti Raška Family Assets s.r.o. a společnosti Natland Group SE. Emitent
si není vědom, že by linie ovládání Emitenta byla založena na jiných formách ovládání, než je nepřímá
majetková účast na Emitentovi, jakými např. může být smluvní ujednání.
Proti zneužití kontroly ovládající osoby využívá Emitent zákonem daný instrument zprávy o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou (zpráva o vztazích mezi propojenými osobami). Zprávu Emitent zpracovává každoročně a je
podle příslušných právních předpisů přezkoumávána správní radou a rovněž tak je tato zpráva povinně
auditována. Prostřednictvím správní rady a auditu je zajištěna kontrola údajů ve zprávě uvedených. V případě
zjištění vzniku újmy ovládané osoby musí být tato uhrazena nebo musí být uzavřena smlouva o této úhradě.
Žádná ujednání, která by mohla vést ke změně kontroly nad Emitentem, nejsou Emitentovi známa.
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