
 

EMISNÉ PODMIENKY 
 
 

Dlhopis: Shea Beat Rentier Y10 

 
 
Označenie eminenta: 
SHEA BEAT, a.s., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sa, Vl. č. 4180/B 
 
Názov cenného papiera: 
Shea Beat Rentier Y10 
 
Druh, forma a podoba cenných papierov (ďalej len „CP“): 
Neverejne obchodovateľný dlhopis na meno v listinnej podobe (ďalej len „dlhopis“) 
 
Označenie CP podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu CP: 
ISIN: SK4210001752 
 
Počet kusov: 
2 000 ks 
 
Menovitá hodnota dlhopisu: 
1 500 Eur 
 
Najvyššia suma menovitých hodnôt: 
3 000 000 Eur 
 
Emisný kurz dlhopisov: 
100 % z menovitej hodnoty dlhopisu plus alikvotný úrokový výnos (AUV) 
 
Dátum začiatku vydávania dlhopisov: 
01.03.2019 
 
Predpokladaná lehota vydávania:  
od 01.03.2019 do 01.03.2022 
 
Spôsob vydávania dlhopisov: 
Dlhopisy budú vydané na základe neverejnej ponuky, obmedzenému okruhu osôb, ktorých počet nepresiahne 149 v jednom 
členskom štáte za splnenia podmienok stanovených v zmysle § 120 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a 
investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Emisné podmienky nebudú akýmkoľvek oznámením, odporúčaním, 
iným textom alebo konaním podľa § 120 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa rozumie verejná ponuka. Dlhopisy nebudú vydávané na základe 
verejnej ponuky, ktorej zákonným predpokladom je zverejnenie prospektu cenného papiera schváleného Národnou bankou 
Slovenska. Klient si musí zakúpiť minimálne 2 kusy CP. Emitent vydá dlhopisy len tým nadobúdateľom, ktorí zaplatia emisný kurz na 
účet a ku dňu, ktorý stanoví emitent. Vlastníctvo k dlhopisu a nebezpečie škody prechádza na majiteľa prevzatím dlhopisu. 
 
Účel použitia prostriedkov získaných vydaním emisie dlhopisov: 
Cieľom vydania dlhopisov je získanie finančných prostriedkov za účelom ich investovania do developerských projektov na území 
Slovenskej republiky, ďalej za účelom financovania a refinancovania prevádzkových potrieb a investičných nákladov súvisiacich s 
investičnou činnosťou emitenta, ako aj poskytovania pôžičiek emitentom na projekty, ktoré môžu byť realizované prostredníctvom 
dcérskych spoločností emitenta.  
 
Spôsob určenia výnosu z dlhopisov: 
Dlhopisy budú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4 % p.a. z menovitej hodnoty dlhopisu počas životnosti dlhopisu. 
Úrokový výnos bude počítaný spôsobom: skutočný počet dní / 365. Dlhopisy prestanú byť úročené dňom ich splatnosti alebo 
predčasnej splatnosti v zmysle konečných emisných podmienok. 
 
Termíny a spôsob výplaty úrokového výnosu a určenie platobného miesta: 
Ročne vždy k 01.03. bežného roka, a pri splatnosti dlhopisu a to bankovým prevodom na účet majiteľa alebo vyplatením hotovosti v 
sídle emitenta. Prvá výplata úrokov bude dňa 01.03.2020. 
 
Zdaňovanie výnosov: 
Výnosy z dlhopisov budú zdaňované v zmysle platných právnych predpisov SR v čase ich vyplácania. 
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Vyhlásenie emitenta: 
Emitent vyhlasuje, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu jeho majiteľovi. 
 
Termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov: 
01.03.2029 
 
Záväzok emitenta: 
Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisu majiteľovi a vyplácať mu úrokový výnos dlhopisu v určených termínoch. 
 
Spôsob splatenia dlhopisu a určenie platobného miesta: 
Emitent splatí celú menovitú hodnotu dlhopisu jednorazovo k dátumu splatnosti emisie bankovým prevodom na účet majiteľa 
dlhopisu v evidencii emitenta vedenej o majiteľoch listinných dlhopisov k 01.03.2029, potom ako majiteľ dlhopisu odovzdá splatný 
dlhopis emitentovi. Miestom upisovania dlhopisov je sídlo emitenta. Miestom splatenia menovitej hodnoty dlhopisu je bankoví 
účet majiteľa dlhopisu. 
Prostriedky budú vyplatené z výnosov činnosti emitenta, odpredaja hnuteľného majetku alebo nehnuteľností vo vlastníctve 
emitenta a jeho dcérskych spoločností. Emitent zodpovedá majiteľovi dlhopisu za svoje záväzky vyplývajúce z vlastníctva dlhopisu 
svojím majetkom a svojimi hospodárskymi výsledkami. 
 
Podmienky predčasného splatenia menovitej hodnoty dlhopisov: 
Emitent si vyhradzuje právo predčasného splatenia celej menovitej hodnoty dlhopisu, vrátane vyplatenie pomernej časti výnosu 
dlhopisu kedykoľvek, a to aj opakovane, za splnenia predpokladu, že toto svoje rozhodnutie oznámi písomne vybraným alebo 
všetkým majiteľom dlhopisov najskôr 60 a najneskôr 30 kalendárnych dní pred dňom predčasného splatenia, pričom v takom 
prípade splatí emitent v deň predčasného splatenia dlhopisov emitentom určenú časť menovitej hodnoty predčasne splácaných 
dlhopisov. 
V súvislosti s predčasným splatením v zmysle tohto ustanovenia emisných podmienok budú majitelia dlhopisov povinní poskytnúť 
emitentovi všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sú majitelia dlhopisov povinní zdržať sa po dni doručenia oznámenia. 
 
Prevoditeľnosť dlhopisu: 
Zmena majiteľa dlhopisu je možná bez obmedzenia. Listinné dlhopisy sú prevoditeľné rubopisom, ktorý je súčasťou dlhopisu a na 
základe kúpnej alebo darovacej zmluvy v listinnej forme. Zmena majiteľa musí byť ohlásená emitentovi bezodkladne, t.j. najneskôr 
do piatich pracovných dní od podpisu rubopisu poslednou zo zmluvných strán. 
 
Klasifikácia dlhopisov: 
Dlhopisy zakladajú priame, všeobecné, nezabezpečené a nepodmienečné záväzky emitenta, ktoré sú vzájomne rovnocenné (pari 
passu) a budú vždy postavené aspoň na roveň (pari passu) so všetkými inými súčasnými a budúcimi priamymi, všeobecnými, 
nezabezpečenými, nepodmienenými a nepodriadenými záväzkami emitenta, s výnimkou tých záväzkov emitenta, o ktorých tak 
ustanoví kogentné ustanovenie právnych predpisov. S dlhopismi nie sú spojené žiadne predkupné, výmenné a ani iné práva než tie, 
ktoré sú uvedené v týchto emisných podmienkach. 
 
Premlčanie práv z dlhopisov: 
Práva z dlhopisov, vrátane splatenia menovitej hodnoty dlhopisov a vyplatenie výnosov z dlhopisov, sa premlčujú uplynutím 
desiatich rokov odo dňa ich splatnosti. 
 
Ohodnotenie finančnej spôsobilosti emitenta: 
Ohodnotenie finančnej spôsobilosti emitenta (rating) nebolo vykonané.  
 
Podmienky schôdze vlastníkov dlhopisov a uverejňovanie informácií o dlhopisoch: 
Oznámenie o konaní schôdze vlastníkov dlhopisov v zmysle § 5a zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch a akékoľvek ďalšie informácie 
o dlhopisoch, pokiaľ zákon neustanoví inak, budú platné a účinné po preukázateľnom odoslaní na korešpondenčné adresy všetkých 
majiteľov dlhopisov, ktorí sú zapísaní v zozname vlastníkov. Týmto spôsobom môže byť rovnako zaslané aj iba upozornenie 
s odkazom, na akej internetovej adrese je možné nájsť celý text oznámenia. 
 
Obchodovateľnosť dlhopisov: 
Emitent nemá v úmysle požiadať o prijatie dlhopisov na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v mnohostrannom obchodnom 
systéme. 
 
Rozhodné právo:  
Akékoľvek práva a záväzky vyplývajúce z dlhopisov sa budú spravovať, interpretovať a vykladať v súlade s právnym poriadkom 
Slovenskej republiky. 


