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DRFG Financial Management a.s.  

DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM  

v maximální celkové jmenovité hodnot ě vydaných a nesplacených dluhopis ů  
2.000.000.000,- Kč 

Tento Dodatek č. 1 aktualizuje a doplňuje základní prospekt dluhopisového programu společnosti 
DRFG Financial Management a.s. , se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 
07030002, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7938 (dále jen 
„Emitent “), schválený rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) ze dne 17. 4. 2019, 
č. j. 2019/044276/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2019/00021/CNB/572, které nabylo právní moci dne 
19. 4. 2019 (dále jen „Základní prospekt “).  

Základní prospekt a tento Dodatek č. 1 k Základnímu prospektu byly uveřejněny a jsou k dispozici 
v elektronické podobě na webových stránkách www.drfg-fm.cz v sekci „Pro investory“. 

Tento Dodatek č. 1 aktualizuje Základní prospekt ve smyslu § 36j zákona č. 256/2004 Sb., o 
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být studován společně se 
Základním prospektem. 

Pojmy nedefinované v tomto Dodatku č. 1 mají význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, 
nevyplývá-li z kontextu jejich použití jinak. 

Tento Dodatek č. 1 byl schválen rozhodnutím ČNB ze dne 26. 8. 2019, č. j. 2019/091211/CNB/570, 
ke sp. zn. S-Sp-2019/00057/CNB/572, které nabylo právní moci dne 28. 8. 2019. 

ODPOVĚDNÉ OSOBY 

Tento Dodatek č. 1 připravil a vyhotovil a za údaje v něm uvedené je odpovědný Emitent, který jako 
osoba odpovědná za Základní prospekt prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou 
podle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v Základním 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 Brně, dne 20. srpna 2019  

DRFG Financial Management a.s. 

 

___________________________ 
David Rusňák 
statutární ředitel 
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ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU 

Tímto Dodatkem č. 1 jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly Základního prospektu: 

� Kapitola 1 (Shrnutí prospektu) 

� Kapitola 2 (Rizikové faktory) 

� Kapitola 4 (Společné emisní podmínky) 

� Kapitola 5 (Vzor emisního dodatku – konečných podmínek) 

� Kapitola 6 (Informace o Emitentovi) 

� Příloha č. 1 (Přehled společností, v nichž má společnost DRFG a.s. podíl) 

� Příloha č. 2 (Grafické znázornění skupiny DRFG) 

Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování a označení jednotlivých kapitol v Základním 
prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, zde 
nejsou uvedeny.  



DRFG Financial Management a.s.   DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU 

3 
 

1. SHRNUTÍ PROSPEKTU 

Po schválení Základního prospektu došlo ke změnám ve struktuře Skupiny (zcizení účastí v některých 
společnostech a akvizice nových společností). Mimo jiné došlo ke zcizení účasti Skupiny na 
společnosti Libli s.r.o., jejímž prostřednictvím Skupina vykonávala činnost v oblasti telekomunikací. 
Přestože k datu tohoto Dodatku č. 1 žádná ze společností ve Skupině nepůsobí v oblasti 
telekomunikací, je záměrem Skupiny v tomto odvětví v budoucnu nadále působit. Z tohoto důvodu se 
v Základním prospektu ponechávají pasáže týkající se rizik, trendů a činnosti v oblasti telekomunikací. 

Prvky B.5, B.15 v oddílu B – Emitent v kapitole 1 Základního prospektu se proto mění následovně: 

B.5 Skupina 
Emitenta 

Emitent je dceřinou společností společnosti DRFG a.s., se sídlem 
Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika, IČO: 28264720, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 
B, vložka 5448 (dále jen „Mateřská spole čnost “). Ovládací vztah je 
založen na vlastnictví 100% podílu v Emitentovi.  

Všechny společnosti spadající do skupiny Mateřské společnosti (tj. 
všechny společnosti, ve kterých má Mateřská společnost přímý nebo 
nepřímý majetkový podíl či jiným způsobem tuto společnost ovládá či má 
podíl na jejím ovládání), včetně Mateřské společnosti, jsou dále v tomto 
Základním prospektu označovány jako „Skupina “. 

Mateřská společnost má ke dni vyhotovení Dodatku č. 1 k Základnímu 
prospektu přímý nebo nepřímý podíl na celkem 95 obchodních 
společnostech. Emitent jako takový nevlastní žádný podíl na jiné 
společnosti. Emitent je součástí Skupiny. 

B.15 Hlavní činnosti 
Emitenta 

Emitent je účelově založenou společností pro emisi dluhopisů. Hlavní 
činností Emitenta je poskytování úvěrů a zápůjček ze zdrojů získaných 
emisí dluhopisů společnostem ve Skupině. 
 
Společnosti ze Skupiny se zabývají nebo budou zabývat především 
následujícími činnostmi: 

(i) reality a realitní development;  

(ii) telekomunikace; 

(iii) energetika; a  

(iv) administrativní podpora. 
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2. RIZIKOVÉ FAKTORY 

A) Změna článku 2.1.2.1 Základního prospektu 

Po schválení Základního prospektu došlo ke zcizení účasti Skupiny na společnosti Libli s.r.o., jejímž 
prostřednictvím Skupina vykonávala převážnou část činnosti v oblasti telekomunikací. Přestože k datu 
tohoto Dodatku č. 1 došlo k výraznému omezení činnosti Skupiny v oblasti telekomunikací, je 
záměrem Skupiny v tomto odvětví v budoucnu nadále působit. Z tohoto důvodu se v Základním 
prospektu ponechávají pasáže týkající se rizik, trendů a činnosti v oblasti telekomunikací, text se však 
přizpůsobuje aktuální situaci k datu Dodatku č. 1.Článek 2.1.2.1 Základního prospektu se proto mění 
následovně: 

2.1.2.1 Obecně 

Emitent je účelově založenou společnosti pro realizaci dluhopisového programu dle tohoto Základního 
prospektu. Emitent plánuje využít prostředky získané emisí Dluhopisů k poskytování úvěrů a zápůjček 
společnostem ze Skupiny. Konkrétní společnost, která od Emitenta takový úvěr nebo zápůjčku obdrží, 
poté prostředky může použít jak na financování provozních, tak investičních výdajů, včetně 
refinancování svého zadlužení a splacení svých stávajících dluhů. Splácení tohoto úvěru či této 
zápůjčky je poté závislé na hospodářských výsledcích konkrétní společnosti ze Skupiny. Emitent je tak 
nepřímo vystaven i rizikům podnikání společností ze Skupiny, neboť Emitent ze splácení dluhů 
společností ze Skupiny z poskytnutých úvěrů a zápůjček bude získávat peněžní prostředky, které 
použije na splácení svých dluhů z Dluhopisů. 

Emitent z peněžních prostředků získaných z Emisí Dluhopisů neposkytne úvěry, zápůjčky či jiné formy 
dluhového financování takovým osobám a takovým způsobem, který by byl v rozporu s obecně 
závaznými předpisy, zejména ZoB nebo ZISIF.  

Skupina soustřeďuje a v budoucnu plánuje soustřeďovat své podnikání (resp. investování) do 
následujících ekonomických odvětví: 

� Reality a realitní development;  

� Telekomunikace; 

� Energetika;  

� Administrativní podpora.  

Hlavní rizika specifická pro podnikání společností ze Skupiny dle jednotlivých odvětví jsou uvedena 
v následujících podkapitolách: 

B) Změna článku 2.1.8 Základního prospektu 

Po schválení Základního prospektu došlo ke změnám v disponibilních likvidních prostředcích 
Emitenta.  

Článek 2.1.8 Základního prospektu se proto mění následovně: 

2.1.8 Riziko likvidity 

Riziko likvidity je riziko nedostatku likvidních prostředků pro splácení splatných dluhů Emitenta 
(např. dluhů z Dluhopisů), tj. nerovnováha struktury majetku Emitenta a závazků (zejména 
z Dluhopisů), a to z důvodu různých termínů splatnosti závazků a kvůli portfoliu zdrojů financování 
Emitenta. Likvidita Emitenta může být ovlivněna zejména výsledky hospodaření společností ve 
Skupině a jejich schopnosti dostát svým závazkům vyplývajícím z případných přijatých úvěrů či 
zápůjček poskytnutých Emitentem včas a v plné výši. Případný nedostatek likvidních prostředků může 
mít negativní vliv na schopnost Emitenta splnit své dluhy z Dluhopisů. 
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Emitent má k datu vyhotovení Dodatku č. 1 k Základnímu prospektu k dispozici likvidní prostředky 
v následující výši: 

− peněžní prostředky v hotovosti: 0 Kč; 

− peněžní prostředky na účtech: 680 Kč; 

− krátkodobé pohledávky: 0 Kč;  

− krátkodobé závazky: 0 Kč. 
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4. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY 

A) Obecné poznámky 

Emitent se rozhodl tímto Dodatkem č. 1 změnit některá ustanovení společných Emisních podmínek 
Dluhopisů obsažených v kapitole 4 Základního prospektu. 

Vzhledem k tomu, že Emitent k datu tohoto Dodatku č. 1 nevydal v rámci Dluhopisového programu 
žádné Dluhopisy, k těmto změnám společných emisních podmínek se ve smyslu § 10 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje souhlas schůze 
vlastníků dluhopisů. 

Emitent bez zbytečného odkladu poté, co ČNB schválí Dodatek č. 1, zpřístupní investorům tento 
Dodatek č. 1 stejným způsobem, kterým byl zpřístupněn Základní prospekt, tj. umístěním na 
webových stránkách www.drfg-fm.cz v sekci „Pro investory“. Emitent rovněž umístí na webových 
stránkách www.drfg-fm.cz úplné znění Emisních podmínek po provedené změně. 

B) Změna čl. 4.2.2 Emisních podmínek 

Článek 4.2.2 Emisních podmínek se mění následovně:  

4.2.2 Emisní kurz, první výnosové období, alikvotní  výnos 

4.2.2.1 Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise bude stanoven v příslušném 
Doplňku dluhopisového programu.  

4.2.2.2 Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů vydaných po Datu emise během Emisní lhůty nebo 
Dodatečné emisní lhůty bude stanoven v příslušném Doplňku dluhopisového 
programu. Emitent určí tento emisní kurz tak, že po celou dobu Emisní lhůty nebo 
Dodatečné emisní lhůty bude odpovídat procentnímu vyjádření jmenovité hodnoty 
kupovaných Dluhopisů, případně tak, že po určitou dobu bude odpovídat 
procentnímu vyjádření jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů a pro následující 
období může být emisní kurz Emitentem určen tak, aby zohledňoval převažující 
aktuální podmínky na trhu.  

4.2.2.3 Emitent může dále určit v příslušném Doplňku dluhopisového programu, že k částce 
emisního kurzu Dluhopisů vydaných po Datu emise bude dále připočten 
odpovídající alikvotní výnos. V takovém případě bude Emitent oprávněn započíst 
svou pohledávku na zaplacení odpovídajícího alikvotního výnosu proti pohledávce 
Vlastníka Dluhopisu na vyplacení výnosu od Data emise do data vydání Dluhopisu. 

C) Změna čl. 4.5.1.1 Emisních podmínek 

Článek 4.5.1.1 Emisních podmínek se mění následovně:  

4.5.1.1 Doplněk Dluhopisového programu stanoví, zda Dluhopisy budou úročeny pevnou 
úrokovou sazbou, nebo variabilní úrokovou sazbou, nebo zda jde o dluhopisy 
s výnosem na bázi diskontu.  

D) Změna čl. 4.7.4.6 Emisních podmínek 

Článek 4.7.4.6 Emisních podmínek se mění následovně:  

4.7.4.6 Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s listinnými 
Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka 
poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle čl. 4.7.4.2 a pokud 
je připsána na účet banky takové Oprávněné osoby v clearingovém centru ČNB, 
jedná-li se o platbu v zákonné měně České republiky, nebo odepsána z účtu 
Emitenta nebo Administrátora (je-li jmenován), jedná-li se o platbu v jiné měně než v 
zákonné měně České republiky, 10. (desátý) Pracovní den poté, co Emitent nebo 
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Administrátor (je-li jmenován) obdržel řádnou a účinnou Instrukci, avšak nejdříve v 
příslušný Den výplaty. Pokud kterákoli Oprávněná osoba nedodala Emitentovi nebo 
Administrátorovi (je-li jmenován) včas řádnou Instrukci v souladu s čl. 4.7.4.2 těchto 
Emisních podmínek, pak závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se 
považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná 
částka poukázána Oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle čl. 4.7.4.2 
těchto Emisních podmínek a pokud je nejpozději do 10 (deseti) Pracovních dnů ode 
dne, kdy Emitent nebo Administrátor (je-li jmenován) obdržel řádnou Instrukci, 
odepsána z účtu Emitenta nebo Administrátora (je-li jmenován). 

E) Změna čl. 4.8.2.1 Emisních podmínek 

První věta článku 4.8.2.1 Emisních podmínek se mění následovně:  

Úrok narostlý v rámci jednotlivých Výnosových období v souladu s Emisními podmínkami a 
příslušným Doplňkem dluhopisového programu, zahrnující v případě Dluhopisů s výnosem na 
bázi diskontu též výnos ve formě rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu vyplácenou při 
splatnosti dluhopisů a jeho nižším emisním kurzem (dále jen „úrok “), vyplácený fyzické osobě, 
která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň 
nepodniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, podléhá srážkové dani vybírané 
u zdroje (tj. Emitentem při úhradě úroku). 

F) Změna v čl. 4.9.1.1 Emisních podmínek 

V článku 4.9.1.1 Emisních podmínek se písm. a) mění následovně:  

a) Neplacení 

 Jakákoli platba v souvislosti s Dluhopisy nebude provedena v souladu s emisními 
podmínkami takových Dluhopisů a takové porušení zůstane nenapraveno déle než 
30 Pracovních dní ode dne, kdy byl Emitent na tuto skutečnost písemně upozorněn 
kterýmkoliv Vlastníkem Dluhopisu dopisem doručeným Emitentovi nebo Administrátorovi 
(je-li jmenován) na adresu Určené provozovny; 
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5. VZOR EMISNÍHO DODATKU – KONEČNÝCH PODMÍNEK 

V důsledku změn společných Emisních podmínek se v kapitole 5 Základního prospektu mění vzor 
Doplňku dluhopisového programu a vzor Informace o nabídce dluhopisů / přijetí k obchodování na 
regulovaném trhu takto: 

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU  

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „Dopln ěk 
dluhopisového programu“ ) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním 
podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“ ). 

Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže 
specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu. 

Tento Doplněk Dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně 
s Emisními podmínkami. 

Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto emisí Dluhopisů Emisní 
podmínky uveřejněné dříve výše popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované 
Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“. 

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách. 
Dluhopisy jsou vydávány podle českého práva, zejména Zákona o dluhopisech. 

Důležité upozornění: Následující tabulka obsahuje vzor Doplňku dluhopisového programu pro danou 
emisi Dluhopisů, tzn. vzor té části emisních podmínek dané Emise, která bude pro takovou Emisi 
specifická. Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, bude pro konkrétní emisi použit 
jeden z uvedených údajů. Je-li v hranatých závorkách zároveň uveden symbol „●“, jsou uvedené 
údaje nejpravděpodobnější variantou, která ovšem nemusí být pro konkrétní Emisi použita. Je-li 
v hranatých závorkách uveden symbol „●“, budou chybějící údaje doplněny v příslušném Doplňku 
dluhopisového programu. 

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPIS Ů 

Název Dluhopis ů: [●] 
ISIN Dluhopis ů: [●/nepoužije se] 
ISIN Kupón ů (je-li požadováno): [●/nepoužije se] 

Podoba Dluhopis ů: [listinné/zaknihované; evidenci o Dluhopisech 
vede ●] 

Forma Dluhopis ů: [na řad / na doručitele / na jméno] 
Číslování Dluhopis ů (pokud se jedná o listinné 
Dluhopisy):  [●/nepoužije se] 
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: [●] 
Celková p ředpokládaná jmenovitá hodnota 
emise Dluhopis ů:  [●] 
Počet Dluhopis ů: [●] ks 
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány: [koruna česká (CZK)/ euro (EUR)] 

Provedeno ohodnocení finan ční způsobilosti 
emise Dluhopis ů (rating):  

[ano; emisi Dluhopisů byl přidělen následující 
rating společnostmi registrovanými dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1060/2009 - [●] / nepoužije se (emisi Dluhopisů 
nebyl přidělen rating)] 

Možnost odd ělení práva na výnos Dluhopis ů 
formou vydání Kupón ů:  [ano / ne]  



DRFG Financial Management a.s.   DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU 

9 
 

Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou 
hodnotu emise Dluhopis ů / podmínky tohoto 
zvýšení: 

[ano; v souladu s § 7 Zákona o dluhopisech 
a článkem 4.2.1.4 Emisních podmínek, přičemž 
objem tohoto zvýšení nepřekročí [●] / [●] % 
předpokládané jmenovité hodnoty Dluhopisů. 
Emitent za účelem zvýšení celkové jmenovité 
hodnoty emise Dluhopisů stanovuje dodatečnou 
lhůtu pro upisování [●] / ne; Emitent není 
oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové 
jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná 
hodnota emise Dluhopisů]  

  
DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ 

Datum emise: [●] 
Lhůta pro upisování emise dluhopis ů: [●] 
Emisní kurz Dluhopis ů vydaných k Datu 
emise:  [●] % jmenovité hodnoty 

Emisní kurz Dluhopis ů vydaných po Datu 
emise: 

[[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní 
lhůty a Dodatečné emisní lhůty] 
/ 
[[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] [a pak 
následně určena vždy na základě aktuálních 
tržních podmínek a bude uveřejněna na 
webových stránkách Emitenta www.drfg-fm.cz]  

Způsob a místo úpisu Dluhopis ů / údaje o 
osobách, které se podílejí na zabezpe čení 
vydání Dluhopis ů:  

[Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě 
smluvního ujednání mezi [Emitentem / [nebo] 
Administrátorem] a příslušnými investory. Místem 
úpisu je [sídlo Emitenta / ●]. Vydání Dluhopisů 
zabezpečuje [Emitent vlastními silami /[a/nebo] 
Administrátor.] 

Způsob a lh ůta předání Dluhopis ů: 

Obchod s Dluhopisy bude vypořádán tím 
způsobem, že Dluhopisy budou [předány [dle 
volby investora [osobně pracovníkem [Emitenta 
[nebo] Administrátora] / [●]] [v určené provozovně 
Emitenta / [nebo] [Administrátora] / 
[korespondenčně prostřednictvím držitele 
poštovní licence] / [●]]. Dluhopisy budou předány 
ve lhůtě [●] ode dne splacení emisního kurzu 
Dluhopisů investorem. [V případě, že si investor 
zvolí osobní převzetí, bude mu informace o tom, 
že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem 
nebo telefonicky] / [●]] / [zapsány na majetkový 
účet investora ve lhůtě [●] ode dne splacení 
emisního kurzu Dluhopisů investorem] / [●].    

Způsob splacení emisního kurzu:  

[Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 
[●]] / [nebo] [na bankovní účet Administrátora číslo 
[●]] / [nebo] [hotovostně [na určené provozovně 
Emitenta / [nebo] [Administrátora]. / [●] 
Investor je povinen uhradit kupní cenu Dluhopisů 
[ve lhůtě dohodnuté individuálně s každým 
investorem / [●]]. 

Způsob vydávání Dluhopis ů: [Jednorázově / v tranších] 
   

  

VÝNOSY 

Úrokový výnos:  [pevný / variabilní / na bázi diskontu] 
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Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem [použije se / nepoužije se] 
Úroková sazba: [● % p.a.] 

Zaokrouhlení úrokového výnosu stanoveného 
pro jednotlivá Výnosová období: 

Úrokové výnosy budou zaokrouhlovány dle 
matematických pravidel na dvě desetinná místa 
podle třetího desetinného místa.  

Výplata úrokových výnosů: 
[jednou ročně / pololetně / čtvrtletně / měsíčně 
[zpětně]] 

Den výplaty úroků: [●] 
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu 
(pokud je jiný než v článku 4.15 Emisních 
podmínek) [● / nepoužije se] 

Dluhopisy s variabilním úrokovým výnosem: [použije se / nepoužije se] 

Referenční sazba: [[PRIBOR]/[EURIBOR]/[●]] 

Místo, kde lze získat údaje o minulém a dalším 
vývoji Referenční sazby a její nestálosti:  

[●]  

Marže: [[●] % p.a. / stanovená zvlášť pro jednotlivá 
Výnosová období, a to takto: [●] / nepoužije se] 

Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu [použije se / nepoužije se] 
Diskontní sazba [●] 

  
SPLACENÍ DLUHOPISŮ 

Den kone čné splatnosti dluhopis ů:  [●] 
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty 
(pokud je jiný než v článku 4.15 Emisních 
podmínek) [● / nepoužije se] 
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta: [ano / ne] 
Amortizované Dluhopisy [použije se/nepoužije se] 

Splacení jmenovité hodnoty Amortizovaných 
Dluhopisů / dny splatnosti částí jmenovité 
hodnoty Amortizovaných Dluhopisů: 

[Jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splácena 
v pravidelných splátkách vždy k příslušnému Datu 
výplaty úroků, jak je uvedeno ve splátkovém 
kalendáři připojeném k tomuto Doplňku jako 
příloha č. 1.] 

  
 PLATBY  

Finan ční centrum: [● / nepoužije se] 

  
ADMINISTRÁTOR 

Administrátor: [Emitent / ●] 
Určená provozovna: [sídlo Emitenta / ●] 

  
SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ 

Společný zástupce Vlastník ů dluhopis ů:  [● / viz Emisní podmínky] 
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INFORMACE O NABÍDCE DLUHOPISŮ / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU  

Tato část Emisního dodatku obsahuje doplňující informace (dále jen „Dopl ňující informace“ ), které 
jsou jako součást prospektu cenného papíru vyžadovány právními předpisy pro veřejnou nabídku 
Dluhopisů, resp. přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu. 

Doplňující informace tvoří společně s Doplňkem dluhopisového programu Konečné podmínky nabídky 
Dluhopisů. 

Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce 
označeny souslovím „nepoužije se“. 

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách. 

Důležité upozornění: Následující tabulka obsahuje vzor Doplňujících informací pro danou emisi 
Dluhopisů. Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, bude pro konkrétní Emisi 
použit jeden z uvedených údajů. Je-li v hranatých závorkách zároveň uveden symbol „●“, jsou 
uvedené údaje nejpravděpodobnější variantou, která ovšem nemusí být pro konkrétní Emisi použita. 
Je-li v hranatých závorkách uveden symbol „●“, budou chybějící údaje doplněny v příslušném 
Emisním dodatku. 

DALŠÍ INFORMACE  

Interní schválení emise Dluhopisů: Vydání emise Dluhopisů schválil statutární ředitel 
Emitenta dne [●]. 

HLAVNÍ ÚDAJE  

Zájem fyzických a právnických osob 
zúčastněných v Emisi /nabídce: 

Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani 
právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce 
Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by 
byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. 
/ [●] 

Důvody nabídky a použití výnosů: 
 

[Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: [financování 
vlastního projektu Emitenta, konkrétně [●] ]/ 
[poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti 
nebo jiné společnosti ze Skupiny působící v oblasti 
realit, telekomunikací, energetiky nebo administrativní 
podpory za účelem [refinancování stávajících závazků] 
/ [nabytí účasti na společnosti poskytující 
administrativní podporu] / [●]] / [poskytnutí úvěru nebo 
zápůjčky Mateřské společnosti nebo jiné společnosti 
ze Skupiny působící v oblasti realit, telekomunikací, 
energetiky nebo administrativní podpory; k datu 
vyhotovení Emisního dodatku nejsou známy konkrétní 
projekty či účely, do kterých bude společnost ze 
Skupiny investovat nebo na které půjčené prostředky 
použije] / [zajištění finančních prostředků pro 
uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti 
Emitenta bez určení konkrétního projektu] /[●]].  
 
Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca [●] Kč. 
Náklady na distribuci budou činit cca [●] Kč. Čistý 
výtěžek emise Dluhopisů při primárním úpisu k Datu 
emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisů 
vydaných k Datu emise po odečtení nákladů na 
přípravu a distribuci Emise tedy [●]. Celý výtěžek bude 
použit k výše uvedenému účelu.] / [●] 

PODMÍNKY NABÍDKY  

Podmínky nabídky: [Emitent bude Dluhopisy až do [celkové jmenovité 
hodnoty [●] / celkové předpokládané jmenovité 
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hodnoty Emise] nabízet [tuzemským /[a] zahraničním] 
[/ jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) / 
kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména 
retailovým)] investorům, v rámci [primárního / 
sekundárního] trhu. / nepoužije se] 

Veřejně nabízený objem: [● / nepoužije se] 

Objem přijímaný na regulovaný trh: [● / nepoužije se] 

Lhůta veřejné nabídky Dluhopisů: [● / nepoužije se] 

Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných 
k Datu emise: [●] % jmenovité hodnoty 

Emisní kurz (cena) Dluhopisů vydaných po 
Datu emise: 

[[●] % jmenovité hodnoty po celou dobu Emisní lhůty a 
Dodatečné emisní lhůty] 
/ 
[[●] % jmenovité hodnoty po dobu [●] [a pak následně 
určena vždy na základě aktuálních tržních podmínek a 
bude uveřejněna na webových stránkách Emitenta 
www.drfg-fm.cz]  

K emisnímu kurzu Dluhopisů vydaných po 
Datu emise bude připočten odpovídající 
alikvotní výnos:  

[ano / ne] 

Postup pro výkon předkupního práva, 
obchodovatelnosti upisovacích práv 
a zacházení s neuplatněnými upisovacími 
právy: 

Nepoužije se. S Dluhopisy nebude spojeno předkupní 
právo. 

Uveřejnění výsledků nabídky: [Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného 
odkladu po jejím ukončení na webové stránce 
Emitenta [●] / [●] / nepoužije se] 

Popis postupu pro objednávku Dluhopisů / 
minimální a maximální částky objednávky / 
krácení objednávek Emitentem / oznámení 
přidělené částky investorům: 

[Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude 
jednotlivý investor oprávněn koupit, bude činit [●]. 
Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů 
požadovaný jednotlivým investorem je omezen 
celkovým objemem nabízených Dluhopisů. 
Investoři budou zejména za použití prostředků 
komunikace na dálku oslovováni [Emitentem /[a 
Administrátorem] / [●]] a budou informováni o možnosti 
koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem 
o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu 
(upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) 
projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva 
o úpisu bude s investorem podepisována osobně 
v místě dle dohody [Emitenta [a Administrátora] / [●]] 
a investora, nebo distančním způsobem. 
[Emitent /[a rovněž Administrátor]] implementovali 
systém vnitřních pravidel úpisu, nastavený tak, aby 
nedošlo k upsání více Dluhopisů, než je jejich celkový 
nabízený objem. Pokud by tato preventivní opatření 
selhala, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, 
kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány upsaný 
objem krátit, a to dle vlastního uvážení, s tím, že 
případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení 
vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem 
sdělený Emitentovi. 
Investorovi bude oznámena celková konečná 
jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena 
zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy 
není možné započít před tímto oznámením.   
/ [●] / [nepoužije se]. 
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Náklady účtované investorovi: [Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány 
žádné náklady. ]. 
/ 
[Každý investor, který upíše či koupí Dluhopisy 
Emitenta, bude hradit běžné poplatky spojené s 
nabytím Dluhopisů. Investorům bude přeúčtován 
poplatek CDCP za vedení Dluhopisů v evidenci CDCP 
[a poplatek BCPP za organizaci a vypořádání 
obchodů]. Ke dni vyhotovení tohoto prospektu činí 
náklady [[●] / vedení Dluhopisů v CDCP 0 Kč (dle 
aktuálního sazebníku CDCP)[, poplatek BCPP 
za organizaci a vypořádání obchodů max. [●] Kč za 
objednávku a den (dle aktuálního sazebníku BCPP)]]. 
S aktuální výší poplatků se investor může seznámit 
v sazebníku CDCP [a v sazebníku BCPP]. Investorům 
dále může být účtován poplatek či poplatky 
obchodníka s cennými papíry (např. za vedení či 
otevření účtu, podání pokynu ke koupi či prodeji 
Dluhopisů). Výše tohoto poplatku či těchto poplatků 
závisí na příslušném obchodníkovi s cennými papíry.]  

Přijetí Dluhopisů na příslušný regulovaný trh,  
popř. mnohostranný obchodní systém: 

[Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím 
nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování 
na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani 
v České republice, ani v zahraničí, ani 
v mnohostranném obchodním systému.] / [Emitent 
požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na [●]. 
Žádost směřovala k tomu, aby obchodování bylo 
zahájeno k Datu emise. / [●] / nepoužije se]  

Poradci: [● / nepoužije se] 
Informace od třetích stran uvedené v 
Emisním dodatku / zdroj informací. 

[nepoužije se] / [Některé informace uvedené 
v Emisním dodatku pocházejí od třetích stran. Takové 
informace byly přesně reprodukovány a podle 
vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen 
to zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí 
stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli 
kterým by reprodukované informace byly nepřesné 
nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá 
za nesprávnost informací od třetích stran, pokud 
takovou nesprávnost nemohl při vynaložení výše 
uvedené péče zjistit. [doplnit zdroj informací]] 
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6. INFORMACE O EMITENTOVI 

A) Změna článku 6.6.2.3 Základního prospektu 

Po schválení Základního prospektu došlo ke zcizení účasti Skupiny na společnosti Libli s.r.o., jejímž 
prostřednictvím Skupina vykonávala převážnou část činnosti v oblasti telekomunikací. Přestože k datu 
tohoto Dodatku č. 1 došlo k výraznému omezení činnosti Skupiny v oblasti telekomunikací, je 
záměrem Skupiny v tomto odvětví v budoucnu nadále působit. Z tohoto důvodu se v Základním 
prospektu ponechávají pasáže týkající se rizik, trendů a činnosti v oblasti telekomunikací, text se však 
přizpůsobuje aktuální situaci k datu Dodatku č. 1. 

Článek 6.6.2.3 Základního prospektu se proto mění takto: 

6.6.2.3 Telekomunikace 

Společnosti ze Skupiny podnikající v odvětví telekomunikací se k datu Dodatku č. 1 k Základnímu 
prospektu zaměřují na provádění výstavby, údržby a správy nových telekomunikačních sítí.  

V období po schválení Základního prospektu Mateřská společnost dne 20. května 2019 prodala svůj 
25% podíl ve společnosti Libli s.r.o., která sdružuje regionální poskytovatele telekomunikačních a 
datových služeb a jejímž prostřednictvím Skupina podnikala též v oblasti poskytování mobilních služeb 
a internetu, internetové TV, volání přes internet (tzv. VoIP), servisu PC a poskytování dalších, 
zejména datových služeb spojených s telekomunikačními technologiemi. Společnost Libli s.r.o. tedy již 
není členem Skupiny, je však dlouhodobým strategickým záměrem Skupiny v budoucnosti i nadále 
podnikat v těchto oblastech. 

Společnosti ze Skupiny dále vyhledávají investiční příležitosti spočívající v nákupu a zakládání dalších 
společností, zaměřených na poskytování datových služeb, které by vhodně doplnily stávající portfolio 
Skupiny. V rámci dalšího rozvoje plánuje plánují společnosti ze skupiny DRFG získat do svého 
portfolia rovněž společnosti dodávající či provozující hardwarovou část informačních 
a telekomunikačních technologií a dále společnosti, které provádí výstavbu, údržbu a správu nových 
telekomunikačních sítí, včetně poskytování mobilních služeb a internetu, internetové TV, volání přes 
internet (tzv. VoIP), servis PC a poskytování dalších, zejména datových služeb spojených 
s telekomunikačními technologiemi.  

V současné době Skupina vlastní 50% podíl na společnosti Suntel Group a.s., IČO:  06651062  a 
jejích dceřiných společnostech. Skupina společnosti Suntel Group a.s. se déle jak 20 let zabývá 
výstavbou, údržbou a servisem telekomunikačních sítí a poskytuje komplexní služby „na klíč“ nutné 
pro výstavbu a provoz sítí. Jedná se především o výstavbu a servis 2G, 3G, LTE a fixních sítí, montáž 
mikrovlnných spojů pro přenos dat a hlasu (PDH, SDH), optické trasy, akviziční činnost, inženýrskou 
činnost, projekce a testování technologií. Suntel Group a.s. působí primárně v České republice, 
úspěšně však realizuje projekty rovněž na Slovensku, ve Švýcarsku, Německu a Rakousku.  

Dlouhodobým strategickým investičním záměrem Skupiny v odvětví telekomunikací je konsolidace 
lokálních datových providerů (tzv. ISP). Výhodou těchto akvizic je fakt, že struktura výnosů a nákladů 
ISP je velice podobná, společnosti se liší pouze ve své technické vyspělosti. Skupina předpokládá 
postupnou integraci akvírovaných společností do jednoho celku. V následujících 5 letech se bude 
výše plánovaných investic do tohoto investičního záměru pohybovat v řádu stovek miliónů korun. 
Segment ISP (lokálních datových providerů) je velice defenzivním sektorem1 s vysokou přidanou 
hodnotou a silným, stabilním cash flow, a to díky velkému počtu klientů na bázi měsíčních plateb. 
Očekává se, že tento sektor zůstane i nadále defenzivním, vzhledem k tomu, že internet se stal 
neodmyslitelnou součástí každodenního pracovního i osobního života. Emitent očekává, že 
konsolidací tohoto sektoru dosáhne Skupina významných úspor z rozsahu, především v oblasti 
nákupu konektivity, propojení IT systému, administrativních a osobních nákladů.  

                                                           
1 Defenzivní neboli necyklické společnosti jsou takové společnosti, jejichž hospodářské výsledky se při změně směru 
ekonomického cyklu příliš nemění. V případě obecného propadu výkonu ekonomiky jejich hospodářské výsledky tolik neklesají 
a zároveň v případě růstu ekonomiky jejich výsledky nerostou stejně výrazně. 
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B) Změna v článku 6.7.1 Základního prospektu 

Po schválení Základního prospektu došlo ke zcizení účasti Skupiny na společnosti Libli s.r.o., jejímž 
prostřednictvím Skupina vykonávala převážnou část činnosti v oblasti telekomunikací. Společnost Libli 
s.r.o. tedy již k datu tohoto Dodatku č. 1 není členem Skupiny a dle Základního prospektu nemůže být 
příjemcem úvěrů nebo zápůjček z prostředků získaných z Dluhopisů.  

V článku 6.7.1 Základního prospektu se proto z tabulky uvedené za větou „Pokud není níže v tabulce 
uvedeno jinak, jedná se o auditované finanční výkazy.“ vypouští následující řádek: 

Libli s.r.o. 
IČ: 04593332) 

 
Správa 

vlastního 
majetku 

 
Činnosti v 

oblasti 
informačních 
technologií 

 
Inženýrské 
činnosti a 
související 
technické 

poradenství 
 

Výroba 
počítačů, 

elektronických a 
optických 
přístrojů a 
zařízení 

 

Aktiva celkem 197 

ne 

219.845 

ne 

Pasiva celkem 197 219.845 

Vlastní kapitál 175 139.859 

Tržby za prodej 
vlastních výrobků 
a služeb 

0 136 

Výsledek 
hospodaření za 
účetní období 

- 24 - 18.299 

C) Změna článku 6.10.1 Základního prospektu 

Po schválení Základního prospektu došlo k zániku výkonu funkce pana Davida Rusňáka v některých 
společnostech.  

V článku 6.10.1 Základního prospektu se proto tabulka za větou „Společnosti, v nichž je pan David 
Rusňák členem správních, řídících nebo dozorčích orgánů:“ mění následovně: 

 

  

Název spole čnosti I ČO Funkce 
DRFG a.s. 28264720 předseda představenstva  

UNIFER o.p.s. 02446987 předseda správní rady a zakladatel 
Nadace DRFG 05012571 předseda správní rady 

DRFG Real Estate Management 
a.s. 

05207088 statutární ředitel a člen správní rady 

Czech Private Capital a.s. 05858194 člen představenstva 
Czech Private Capital Financial 

Services a.s. 
05921287 člen dozorčí rady 

DRFG Financial Management a.s. 07030002 statutární ředitel a člen správní rady 
DRFG Real Estate Financial 

Management a.s. 
05207088 statutární ředitel a člen správní rady 

DRFG Invest Management a.s. 07030045 statutární ředitel a člen správní rady 
DRFG Friends & Family a.s. 07102488 statutární ředitel a člen správní rady 



DRFG Financial Management a.s.   DODATEK Č. 1 K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU 

16 
 

Příloha č. 1 – PŘEHLED SPOLEČNOSTÍ, V NICHŽ MÁ SPOLEČNOST DRFG A.S. PODÍL 

Po schválení Základního prospektu došlo ve struktuře Skupiny k následujícím změnám: 

� 14.6.2019 koupena společnost FibreNet, s.r.o. (se sídlem na Slovensku), kupující 100% Suntel 
Group a.s.; 

� 20.5.2019 společnost DRFG a.s. prodala 25% podíl ve společnosti Libli s.r.o., tímto společnost 
opustila Skupinu; 

� 27.6.2019 společnost Retail Park Letovice s.r.o. převedena do fondu CZECH REAL ESTATE 
INVESTMENT FUND; 

� 27.6.2019 společnost Retail Park Valašské Meziříčí s.r.o. převedena do fondu CZECH REAL 
ESTATE INVESTMENT FUND;  

� 27.6.2019 společnost Retail Park Lanškroun s.r.o. převedena do fondu CZECH REAL ESTATE 
INVESTMENT FUND; 

� 27.6.2019 společnost Retail Park Mělník s.r.o. převedena do fondu CZECH REAL ESTATE 
INVESTMENT FUND 

� 16.4.2019 společnost DRFG Medical s.r.o. nabyla 20% podíl společnosti Lékárna Na zdraví 
s.r.o., tím získala 100% obchodní podíl 

� 5.8.2019 došlo ke zcizení účasti ve společnosti Vega Capital a.s. Tato společnost již tedy není 
s účinností od 5.8.2019 součástí Skupiny. 

S ohledem na výše uvedené se Příloha č. 1 Základního prospektu mění takto: 

Příloha č. 1 – PŘEHLED SPOLEČNOSTÍ, V NICHŽ MÁ SPOLEČNOST DRFG A.S. PODÍL 
k 20. srpnu 2019  

 

Obchodní firma IČO 

Rozsah 
účasti 

Mateřské 
spole čnosti  

1. 2 Crowns Capital a.s. 293 65 074 100,0% 

2. Altair Capital a.s. 733 83 84 90,0% 

3. Almando, s.r.o.  291 83 057 100,0% 

4. A PLUS a.s. 262 36 419 100,0% 

5. A.S.I., s.r.o.  059 21 694 50,0% 

6. Backbone s.r.o. 259 43 693 80,0% 

7. Bio Produkt z Podchřibí s.r.o. 293 11 934 100,0% 

8. Benefit program Plus s.r.o. 696 90 97 100,0% 

9. Castum Credit a.s. 054 36 371 50,0% 

10. CLEAR investment s.r.o. 039 51 472 80,0% 

11. Cloud Technologies s.r.o. 292 67 331 50,0% 

12. Compass Communication a.s. 264 47 223 93,0% 

13. Compass Consulting Service a.s. 282 63 774 75,5% 

14. Czech Private Capital a.s. 058 58 194 50,0% 

15. Czech Private Capital Financial Services 
a.s. 

059 21 287 50,0% 

16. Deneb Capital a.s. 071 02 470 90,0% 
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17. DRFG ENERGY s.r.o. 031 07 108 100,0% 

18. DRFG Finance s.r.o. 035 30 060 100,0% 

19. DRFG Financial Management a.s. 070 30 002 100,0% 

20. DRFG Galerie českého umění s.r.o. 042 35 835 100,0% 

21. DRFG Gastronomy s.r.o. 038 87 057 100,0% 

22. DRFG Invest I. s.r.o. 293 61 257 100,0% 

23. DRFG Invest III. s.r.o. 041 76 316 100,0% 

24. DRFG Invest IV. a.s. 060 38 697 100,0% 

25. DRFG Invest Management a.s. 070 30 045 100,0% 

26. DRFG Medical s.r.o. 035 35 487 100,0% 

27. DRFG Real Estate Financial Management 
a.s. 

070 29 993 100,0% 

28. DRFG Real Estate Management a.s. 052 07 088 100,0% 

29. DRFG Real Estate Project ALFA s.r.o. 047 44 756 100,0% 

30. DRFG Real Estate Project DELTA s.r.o. 047 44 772 100,0% 

31. DRFG Real Estate Project EPSILON s.r.o. 047 44 799 100,0% 

32. DRFG Real Estate Project GAMA s.r.o. 047 44 781 100,0% 

33. DRFG Real Estate Project Zéta s.r.o. 018 62 600 100,0% 

34. DRFG Real Estate Project Éta s.r.o. 018 62 464 100,0% 

35. DRFG Real Estate Project Théta s.r.o. 018 62 588 100,0% 

36. DRFG Real Estate Project Ióta s.r.o. 018 62 383 100,0% 

37. DRFG Real Estate Project Kappa s.r.o. 018 62 481 100,0% 

38. DRFG Real Estate s.r.o. 037 68 775 100,0% 

39. DRFG TELCO s.r.o. 031 05 849 50,0% 

40. DRFG Telco Financial Management a.s. 070 29 969 100,0% 

41. EFEKTA CONSULTING s.r.o.  060 84 699 100,0% 

42. EFEKTA investiční zprostředkovatel s.r.o. 241 33 833 100,0% 

43. ERN-e.com, a.s. 061 03 243 100,0% 

44. Farma Labuty s.r.o. 045 10 801 90,0% 

45. Farma Podchřibí s.r.o. 017 64 675 100,0% 

46. FibreNet, s.r.o. 367 47 572 100,0% 

47. Finest Invest a.s. 043 53 862 51,0% 

48. FinFin s.r.o.  060 84 672 100,0% 

49. Finnology s.r.o. 050 75 653 100,0% 

50. Galard Brno s.r.o. 292 73 200 100,0% 

51. HELIOPHARM spol. s r.o. 008 84 561 100,0% 

52. hypoteky.com, spol. s r.o., v likvidaci 248 28 807 100,0% 

53. Chytrý Honza a.s. 290 48 770 100,0% 

54. INCOMMING ventures a.s. 049 91 087 20,0% 

55. kari time a.s. 071 02 461 100,0% 

56. Lékárna Na zdraví s.r.o. 046 58 086 100,0% 

57. MANZA Pharm, s.r.o. 260 73 706 100,0% 

58. Nadace DRFG 050 12 571   

59. Nage, s.r.o. 033 57 988 55,0% 

60. NEY spořitelní družstvo 261 37 755 8,6% 
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61. ONE Investment s.r.o. 078 18 009 80,0% 

62. OPIFER INVESTMENTS LTD 923 73 80 25,0% 

63. Oxygen Advisory s.r.o. 020 10 895 100,0% 

64. Peak Media s.r.o. 057 29 530 100,0% 

65. Pekařská 21 s.r.o. 032 88 528 100,0% 

66. PROFORZA finance, a.s.  036 41 562 50,0% 

67. PROFORZA consulting, s.r.o. 046 65 201 100,0% 

68. PROFORZA education, s.r.o. 046 60 064 100,0% 

69. RAISEUP s.r.o. 068 65 968 100,0% 

70. Real Estate Facility Management s.r.o. 043 40 507 100,0% 

71. Retail Park Černý Most s.r.o. 276 51 258 100,0% 

72. Retail Park České Budějovice s.r.o. 285 20 769 100,0% 

73. Retail Park Chrastava s.r.o. 472 82 703 100,0% 

74. Retail Park Královo Pole I. s.r.o. 283 29 465 100,0% 

75. Retail Park Litoměřice s.r.o. 271 14 066 100,0% 

76. Retail Park Mikulov s.r.o. 275 68 261 100,0% 

77. Retail Park Plzeň s.r.o. 276 40 647 100,0% 

78. Retail Project BV s.r.o. 288 80 269 100,0% 

79. Retail Project HCH s.r.o. 284 74 899 100,0% 

80. Retail Project VHM s.r.o. 285 13 843 100,0% 

81. ROYAL VISION s.r.o. 283 22 584 80,0% 

82. RV Corporate Support s.r.o. 293 52 291 30,0% 

83. Suntel Czech, s.r.o. 607 53 447 100,0% 

84. Suntel Germany GmbH HRB 220431 100,0% 

85. Suntel Group a.s. 066 51 062 100,0% 

86. SUNTEL Slovakia s.r.o. 437 69 292 100,0% 

87. SUNTEL suisse GmbH   100,0% 

88. Teplárna Šternberk, SE 030 46 524 5,0% 

89. TYNO PARK s.r.o. 075 54 257 100,0% 

90. UNIFER alfa a.s. 016 98 605 15,0% 

91. Veveří 125 s.r.o. 073 60 576 100,0% 

92. KUBADAM s.r.o. 047 90 391 100,0% 

93. PVF Invest s.r.o. 041 43 795  85,0% 

94. STPV Invest, s.r.o. 049 55 234 100,0% 
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Příloha č. 2 – GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SKUPINY DRFG 

S ohledem na výše uvedené změny ve struktuře Skupiny se mění Příloha č. 2 Základního prospektu takto: 

Příloha č. 2 – GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SKUPINY DRFG k 20. srpnu 2019  

         Nadace DRFG       
David 
Rusňák         65%           

      DRFG a.s. 100% 
2 Crowns Capital 
a.s.      

 

                 
Stanislava 
Tichá        100% 

DRFG Invest I. 
s.r.o.         

 100% 
STPV Invest, 
s.r.o.         25% 

Opifer Investment 
Limited       

   85%  35%     100% 
DRFG 
Gastronomy s.r.o.     

Pavel Fráňa    PVF Invest s.r.o.      100% A PLUS  a.s.     

 100%  15%       100% Galard Brno s.r.o.     

  KUBADAM s.r.o.        50% 
Castum Credit 
a.s.     

          100% Veveří 125 s.r.o.     

                

                

       100% 
Farma Podchřibí. 
s.r.o. 90% 

Farma Labuty 
s.r.o.     

                 

       100% 
DRFG Finance 
s.r.o. 80% 

ROYAL VISION 
s.r.o.     

          80% 
CLEAR 
investment s.r.o.     

          51% Finest Invest a.s.     

          100% 

EFEKTA 
investiční 
zprostředkovatel 
s.r.o.     

          100% 
Oxygen Advisory 
s.r.o.     
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          100% 

EFEKTA 
CONSULTING 
s.r.o.     

          100% FinFin s.r.o.     

          55% Nage, s.r.o.     

          100% RAISEUP s.r.o.     

          80% 
ONE Investment 
s.r.o.     

          50% 
PROFORZA 
finance, a.s. 100% 

PROFORZA 
education, s.r.o.   

            100% 
PROFORZA 
consulting, s.r.o.   

                

       100% 
DRFG Medical 
s.r.o.       

          100% 
Lékárna Na 
zdraví  s.r.o. 100% 

MANZA Pharm, 
s.r.o.   

            100% 
HELIOPHARM 
spol. s r.o.   

                

       100% 
Benefit program 
Plus s.r.o.       

                

       100% 
DRFG Invest 
Management a.s.       

                

       100% 
DRFG Financial 
Management a.s.       

                

       100% 
Pekařská 21 
s.r.o.        

                 

       100% 
DRFG Invest III 
s.r.o.       

                

       100% 

DRFG Galerie 
českého  umění 
s.r.o.       

                

       100% 
DRFG Real 
Estate s.r.o.         
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          100% 

DRFG Real 
Estate Project 
ALFA s.r.o.        

          100% 

DRFG Real 
Estate Project 
GAMA s.r.o.  100% 

Retail Park 
Chrastava s.r.o.   

             100% 
Retail Park 
Litoměřice s.r.o.   

                  

          100% 

DRFG Real 
Estate Project 
DELTA s.r.o.      

          100% 

DRFG Real 
Estate Project 
EPSILON s.r.o.      

          100% 

Retail Park 
Královo Pole I. 
s.r.o.     

          100% 

DRFG Real 
Estate Project 
Zéta s.r.o.      

          100% 

DRFG Real 
Estate Project 
Éta s.r.o.      

          100% 

DRFG Real 
Estate Project 
Théta s.r.o.      

          100% 

DRFG Real 
Estate Project 
Ióta s.r.o.      

          100% 

DRFG Real 
Estate Project 
Kappa s.r.o.      

          100% 
TYNO PARK 
s.r.o.     

                 

          100% 
Retail Project BV 
s.r.o.     

          100% 
Retail Project 
HCH s.r.o.     

          100% 
Retail Project 
VHM s.r.o.     

          100% 
Retail Park Černý 
Most s.r.o.     

          100% 

Retail Park 
České 
Budějovice s.r.o.     
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          100% 
Retail Park 
Mikulov s.r.o.     

          100% 
Retail Park Plzeň 
s.r.o.     

                

       100% 

Real Estate 
Facility 
Management  
s.r.o.       

                

       100% 

DRFG Real 
Estate 
Management  
a.s.        

                

       100% 

DRFG Real 
Estate Financial 
Management  
a.s.       

                

       100% Peak Media s.r.o.       

                

       100% 
DRFG Energy 
s.r.o.       

          5% 
Teplárna 
Šternberk SE     

          100% Almando, s.r.o.      

                

       93% 

Compass 
Communication 
a.s.       

                

       75,50% 

Compass 
Consulting 
Service a.s.       

                

       30% 
RV Corporate 
Support s.r.o.       

         

25 % vlastní 2 
Crowns Capital 
a.s.       
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       50% 

Cloud 
Technologies 
s.r.o.       

                

       50% 
DRFG TELCO 
s.r.o.       

          100% Suntel Group a.s.     

            100% 
Suntel Czech, 
s.r.o. 100% 

Suntel Germany 
GmbH 

            100% 
Suntel Slovakia 
s.r.o.   

            100% 
SUNTEL suisse 
GmbH   

            80% Backbone s.r.o.   

            100% FibreNet, s.r.o.   

       100% 

DRFG Telco 
Financial 
Management  
a.s.       

                

       100,0% kari time a.s. 100% Chytrý Honza a.s.     

            100% Finnology s.r.o.   

       90% Altair Capital a.s.   100% ERN-e.com, a.s.   

            100% 

hypoteky.com, 
spol. s r.o., v 
likvidaci   

       90% 
Deneb Capital 
a.s.        

                

               

                

       15% UNIFER alfa a.s.       

                

       20% 
INCOMMING 
ventures a.s.       
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       50% 
Czech Private 
Capital a.s.       

                

       50% 

Czech Private 
Capital Financial 
Services a.s.        

          8,648% 
NEY spořitelní 
družstvo     

                

       50% A.S.I., s.r.o.       

                

       100% 
DRFG Invest IV. 
a.s.       

 


