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I. SOUHRN
Níže uvedený souhrn splňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71 / ES (dále
jako "Směrnice o prospektu") a Nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí Směrnice o
prospektu (dále jen "Nařízení o prospektu"), včetně požadavků na obsah uvedených v příloze XXII
Nařízení o prospektu. Tento souhrnný dokument obsahuje všechny prvky, které jsou požadovány pro
daný cenný papír a emitenta. Z důvodu, že některé prvky podle uvedeného nařízení pro daný cenný
papír a emitenta nejsou vyžadovány, posloupnost číslování prvků v jednotlivých oddílech A-E nemusí
být postupná. Pokud se v dokumentu vyskytne situace, kdy žádná relevantní informace ohledně prvku
požadovaného pro daný typ cenného papíru a emitenta nemůže být uvedena, tak se při takovém prvku
uvede výraz "Nepoužije se“.

Oddíl A – úvod a upozornění
A. 1

Upozornění

Emitent upozorňuje potenciální investory do cenných papírů,
že:
- tento souhrn by měl být chápán jako úvod k prospektu,
- každé rozhodnutí investovat do cenných papírů by se mělo
zakládat na investorově zvážení prospektu jako celku,
- pokud se u soudu vznese nárok na základě informací
obsažených v prospektu, žalujícímu investorovi může podle
vnitrostátních právních předpisů členských států uložit
povinnost nést náklady spojené s překladem prospektu před
zahájením soudního řízení,
- občanskoprávní odpovědnost mají jen ty osoby, které souhrn,
včetně jeho překladu předložily, ale jen v případě, když tento
souhrn je zavádějící, nepřesný nebo v rozporu s ostatními
částmi prospektu nebo neobsahuje ve spojení s jinými částmi
prospektu klíčové informace, které mají investorům pomoci
rozhodování se o investicích do takovýchto cenných papírů.
Odpovědnou osobou je:

---------------------------Mgr. Juraj Smaženka
Jednatel
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A. 2

Souhlasy a podmínky

Emitent a osoby zodpovědné za přípravu prospektu souhlasí s
použitím prospektu při následném prodeji nebo konečném
umístění dluhopisů finančními zprostředkovateli a přijímají
zodpovědnost za obsah prospektu, i vzhledem k následnému
dalšímu prodeji cenných papírů prostřednictvím finančních
zprostředkovatelů, kterým emitent udělil souhlas s použitím
prospektu. Souhlas s použitím prospektu při následném prodeji
nebo
konečném
umísťování
dluhopisů
finančními
zprostředkovateli se uděluje všem zprostředkovatelům na dobu
od začátku primárního prodeje (úpisu) tj. od 1.7.2019 do
1.6.2020. Další prodej dluhopisů anebo konečné umístění
dluhopisů prostřednictvím finančního zprostředkovatele se
může uskutečnit od data začátku primárního prodeje (úpisu) tj.
od 1.7.2019 do 1.6.2020. Se souhlasem emitenta nejsou
spojené žádné další podmínky relevantní pro používání
prospektu. Finanční zprostředkovatelé mohou prospekt
používat na následný další prodej cenných papírů anebo
konečné umísťování cenných papírů v České republice a za
předpokladu, že emitent v budoucnu požádá ČNB o notifikaci
prospektu Národní bance Slovenska, mohou používat prospekt
také v Slovenské republice. Podobně se použije také pro
případný dodatek schválený v budoucnosti. Za aktualizaci
prospektu v souvislosti se sekundární nabídkou odpovídá
emitent.
V případě předložení nabídky finančním zprostředkovatelem
poskytne tento finanční zprostředkovatel investorům údaje o
podmínkách nabídky Dluhopisů v době jejího předložení, s
výjimkou případů, kdy budou tyto údaje investorům k
dispozici přímo v Prospektu.

Oddíl B – Emitent
B. 1

Právní a obchodní
název Emitenta

CARTAGE s.r.o.
Identifikační číslo: 282 90 941

B. 2

Sídlo a právní forma
emitenta, právní
předpisy, podle nichž
emitent provozuje
činnost, a země
registrace

Sídlo: Revoluční 137/7, Břeclav 690 06, Česká republika
Domicil: Česká republika
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
První předpisy, na základě kterých emitent vykonává svou
činnost:
- zákon č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění;
- zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění;
- zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikaní, v platném
znění;
- zákon 256/2004 Sb. - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu,
v platném znění;
- zákon č. 586/1992 Sb. O dani z příjmu, v platném znění.
Krajina založení: Česká republika
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B. 4b

Popis veškerých
známých trendů, které
emitenta a odvětví, v
nichž působí, ovlivňují.

Nepoužije se.
Emitentovi nejsou známy žádné trendy, nejistoty, nároky,
závazky nebo události, o kterých by bylo realisticky
pravděpodobné, že budou mít podstatný vliv na činnost a
vyhlídky emitenta během běžného účetního období.

B. 5

Pokud je emitent
součástí skupiny, popis
skupiny a postavení
emitenta ve skupině.

Nepoužije se.
Emitent není součástí žádné skupiny.

B. 9

Prognóza anebo odhad
zisku

Nepoužije se.
Emitent prognózu ani odhad zisku nevyhotovil.

B. 10

Popis povahy
veškerých výhrad ve
zprávě auditora o
historických finančních
údajích.

Nepoužije se.
Účetní závěrky byly schváleny auditorem bez výhrad.

B. 12

Vybrané finanční údaje

Následující tabulky uvádějí přehled hlavních historických
finančních údajů emitenta podle českých účetních standardů za
období posledních dvou účetních období od 1.1.2016 do
31.12.2017. Uvedené údaje pocházejí z auditované účetní
závěrky emitenta za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016
a za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Emitent prohlašuje, že nedošlo k žádné významné negativní
změně vyhlídek emitenta od data jeho posledních finančních
výkazů a nenastaly významné změny ve finanční nebo
obchodní pozici po období, za které jsou uvedeny historické
finanční údaje.
Finanční údaje z rozvahy
Aktiva (vybrané
v celých tisících Kč)
AKTIVA CELKEM
Oběžná aktiva
Peněžní prostředky

ukazatele

Ke dni
31.12.2017

Ke dni
31.12.2016

771
763
763

442
442
441

Pasiva (vybrané ukazatele
Ke dni
v celých tisících Kč)
31.12.2017
Pasiva celkem
771
Vlastní kapitál
569
Základní kapitál
210
Výsledek hospodaření minulých
195
let
Nerozdělený zisk minulých let
1 130
Neuhrazená ztráta minulých let
-935
Výsledek hospodaření běžného
164
účetního období
Závazky
190

Ke dni
31.12.2016
442
405
210
135
1 070
-935
60
33
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Finanční údaje z výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisků a ztrát
(vybrané ukazatele
tisících Kč)

Ke dni
v celých 31.12.2017

Tržby z prodeje výrobků a
služeb
Tržby za prodej zboží
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření po
zdanění
Čistý obrat za účetní období

Ke dni
31.12.2016

739

623

2
223
267
249
45
-46
164

0
378
163
80
4
-4
60

741

623

Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích
Ke dni
(vybrané ukazatele v celých 31.12.2017
tisících Kč)
Stav peněžních prostředků a
peněžních ekvivalentů na
začátku účetního období
Účetní zisk nebo ztráta z běžné
činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Vyúčtované nákladové úroky (+)
s výjimkou úroků zahrnovaných
do ocenění dlouhodobého
majetku a vyúčtované výnosové
úroky
Čistý peněžní tok z provozní
činnosti před zdaněním a změna
pracovního kapitálu
Změny stavu nepeněžních složek
pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z
provozní činnosti (+/-), aktivních
účtů časového rozlišení a
dohadných účtů aktivních
Čistý peněžní tok z provozní
činnosti před zdaněním
Vyplacené úroky s výjimkou
úroků zahrnovaných do ocenění
dlouhodobého majetku (-)
Zaplacená daň z příjmů a za
doměrky daně za minulá období
(-)
Čistý peněžní tok z provozní
činnosti
Daně a poplatky

Ke dni
31.12.2016

441

439

203

77

1

0

1

0

204

77

60

-59

67

-130

264

18

-1

0

-39

-16

224

2

2

2
7

Dopady změn dlouhodobých
závazků, popřípadě takových
krátkodobých závazků, které
spadají do oblasti finanční
činnosti (např. některé provozní
úvěry) na peněžní prostředky a
peněžní ekvivalenty
Čistý peněžní tok vztahující se k
finanční činnosti
Čisté zvýšení resp. snížení
peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a pen.
ekvivalentů na konci účetního
období

98

0

98

0

322

2

763

441

Následující tabulky uvádějí přehled hlavních historických
finančních údajů emitenta podle českých účetních standardů za
období 1.1.2017 – 30.6.2017 a za období 1.1.2018 – 30.6.2018.
Mezitímní finanční údaje nebyly podrobeny auditu.
Finanční údaje z rozvahy
Aktiva
(vybrané
v celých tisících Kč)

ukazatele

AKTIVA CELKEM
Oběžná aktiva
Peněžní prostředky
Pasiva
(vybrané
v celých tisících Kč)

ukazatele

Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Výsledek hospodaření minulých
let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného
účetního období
Závazky

Ke dni
30.6.2018

Ke dni
30.6.2017

892
892
884

767
767
765

Ke dni
30.6.2018

Ke dni
30.6.2017

892
793
210
359

767
684
210
195

1 294
-935
224

1 130
-935
279

99

83

Ke dni
30.6.2018

Ke dni
30.6.2017

301
54
16
229
2
-5
224
302

483
83
118
282
3
-3
279
483

Finanční údaje z výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisků a ztrát
(vybrané ukazatele
tisících Kč)

v celých

Tržby z prodeje výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření po zdanění
Čistý obrat za účetní období
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B. 13

Popis veškerých
nedávných událostí
specifických pro
emitenta, které mají
podstatný význam při
hodnocení platební
schopnosti emitenta.

Emitent se během své existence nikdy neocitl ve stavu platební
neschopnosti. Od zveřejnění posledních účetních závěrek
emitenta sestavené za účetní období od 1.1.2016 do
31.12.2016 a za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017
žádné události, které by byly relevantní pro posouzení jeho
platební schopnosti.

B. 14

Závislost emitenta na
jiných subjektech ve
skupině

Nepoužije se.
Emitent není součástí žádné skupiny.

B. 15

Popis hlavních činností
emitenta

Emitent je společnost s více než desetiletou existencí na trhu.
Primárním zaměřením emitenta je obchodní činnost v oblasti
zahraničního obchodu, outsourcingu nákupu a logistiky a
zastupování klientů v dodavatelsko - odběratelských vztazích.
V současnosti emitent tyto činnosti zajišťuje pouze pro jednoho
klienta společnost Technitex spol. s r.o. kde na jeho účet v
oblasti textilního průmyslu zajišťuje nákup bavlněné příze z
Turecka, kterou společnost Technitex spol. s r.o. využívá na
výrobu technických tkanin. Mimo obchodní zastoupení je
emitent zodpovědný za řešení platebních nástrojů, počínaje
dokumentárním inkasem, dokumentárním akreditivem, přes
faktoring až po koncové spediční a celní řízení.

B. 16

Údaje o vlastnících
a ovládajících osobách
emitenta

Právní forma emitenta je Společnost s ručením omezeným.
Vlastníkem emitenta je jediný společník Mgr. Juraj Smaženka,
nar. 7. 3.1983, bytem Revoluční 137/7, Charvátská Nová Ves,
690 06 Břeclav, který vlastní 100% obchodního podílu
společnosti.
Statutárním orgánem emitenta je jediný jednatel Mgr. Juraj
Smaženka, nar. 7.3.1983, bytem Revoluční 137/7, Charvátská
Nová Ves, 690 06 Břeclav.

B. 17

Úvěrová hodnocení
přidělená v procesu
hodnocení emitentovi
nebo jeho dluhovým
cenným papírům na
žádost emitenta nebo
ve spolupráci s ním.

Nepoužije se.
Ani emitentovi ani dluhopisům nebyl udělen rating žádnou
ratingovou agenturou, ani se neočekává, že pro účely této
emise bude rating udělen.

Oddíl C – cenné papíry
C. 1

Popis druhu a třídy
nabízených a/nebo k
obchodování
přijímaných cenných
papírů včetně
identifikačního čísla
cenných papírů.

Druh a třída cenného papíru: Dluhopis
ISIN: CZ0003520843
Název: Dluhopis CARTAGE FIX 7%
Forma a podoba cenných papírů: Dluhopis v listinné podobě
na řad
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C. 2

Měna emise cenných
papírů

Cenné papíry budou v měně Koruna česká.

C. 5

Popis veškerých
omezení volné
převoditelnosti
cenných papírů.

Převoditelnost dluhopisů nebude omezená.

C. 8

Popis práv spojených
s cennými papíry
včetně pořadí a
omezení

Vlastník dluhopisu má především právo na splacení nominální
hodnoty a vyplacení příslušného výnosu v souladu s
prospektem a informacemi uvedenými v prospektu.
S dluhopisy je též spojeno právo účastnit se a hlasovat na
schůzích Vlastníků Dluhopisů.
S dluhopisy nejsou spojeny žádné předkupní ani výměnná
práva ani žádná hlasovací práva a práva na podíl na likvidačním
zůstatku. Oddělení práva na výnos dluhopisů od dluhopisu se
vylučuje.
Dluhopisy zakládají přímé, nepodřízené a nepodmíněné
závazky emitenta, které jsou a budou mezi sebou navzájem
vzájemně rovnocenné (pari passu). Emitent se dále zavazuje
zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky dluhopisů
stejně.
Dluhopisy budou vydány výlučně emitentem, který je jediným
dlužníkem závazků z dluhopisů.
Splacení dluhopisu nebo vyplacení výnosu z něj není zajištěno
třetí osobou ani zástavou.
Práva z dluhopisů se promlčují uplynutím tří (3) let ode dne, kdy
mohla být poprvé uplatněna.

C. 9

Údaje o nominální
úrokové sazbě, datu,
od kterého se úrok
stává splatným, datu
splatnosti úroků a
zástupci majitelů
cenných papírů

Způsob úročení
Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou. Úrok je
vyplacen spolu se splacením nominální hodnoty dluhopisů k
datu splatnosti dluhopisů a to v souladu s prospektem.
Připadne-li datum vyplacení výnosu na den, který není
pracovním dnem, bude vyplacení výnosu uskutečněno první
následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí
výplaty. Výnos bude vyplacen vždy osobě, která je vlastníkem
dluhopisů k datu určeného pro výplatu výnosu dluhopisu.
Stanovení úrokové sazby
Úrok dluhopisu je úročen pevnou sazbou 7% p.a. z nominální
hodnoty dluhopisu, kdy je tato úroková sazba fixní sazbou pro
celé období. Úrokový výnos bude vyplacen jednorázově spolu
se splacením nominální hodnoty dluhopisů k datu splatnosti
dluhopisů tj. 1.7.2023.
Báze pro výpočet úroku
Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k
Dluhopisům za období kratší jednoho (1) roku se bude mít za
to, že jeden rok obsahuje tři sta šedesát (360) dní, přičemž se
bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní daného roku
(úroková konvence "Act/360").
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Stanovení úrokového výnosu
a) Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu dluhopisu
za výnosové období se stanoví jako násobek jmenovité
hodnoty takového dluhopisu, příslušné úrokové sazby
(vyjádřené desetinným číslem) a počtem skutečných dní od
data emise k datu splatnosti / 360. Celková částka
úrokového výnosu dluhopisu bude zaokrouhlena na setiny
(tj. na celé haléře) dle matematických pravidel.
b) Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu dluhopisu
za jakékoli období kratší než je výnosové období se stanoví
jako násobek jmenovité hodnoty takového dluhopisu,
příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a
počtem skutečně uplynulých dní od data emise do data
předčasné splatnosti / 360. Celková částka úrokového
výnosu dluhopisu bude zaokrouhlena na setiny (tj. na celé
haléře) dle matematických pravidel.
Konec úročení
Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti nebo
předčasné splatnosti podle tohoto prospektu.
Datum emise Dluhopisů
je 1.7.2019.
Den splatnosti
Nominální hodnota dluhopisů je jednorázově splatná dne
1.7.2023.
Emitent ve smyslu § 17 zákona o dluhopisech rozhodl, že právo
na splacení dluhopisů má osoba, která je oprávněna vykonávat
práva spojená s dluhopisy k datu 2.6.2023 Nominální hodnota
všech dluhopisů vlastníka bude splacena spolu s vyplacením
výnosu osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 2.6.2023.
Emitent má právo podle své úvahy splatit všechny dosud
nesplacené dluhopisy ke kterémukoliv datu, ovšem za
předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí vlastníkům
dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 30 (třicet) dní
před takovým příslušným datem předčasného splacení.
Nominální hodnota všech předčasně splacených dluhopisů
vlastníka bude splacena spolu s vyplacením výnosu za období do
data předčasné splatnosti osobě, která je vlastníkem dluhopisů
k datu oznámení předčasného splacení.
Připadne-li datum splacení nominální hodnoty dluhopisů a
vyplacení posledního výnosu na den, který není pracovním
dnem, budou tyto platby provedeny první následující pracovní
den bez nároku na vyplacení výnosu za toto odsunutí plateb.
Oddělení práva na výnos dluhopisů od dluhopisu se vylučuje.
Zástupce vlastníků dluhopisů
Nebyl stanoven žádný zástupce vlastníků dluhopisů.
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C. 10

Derivátová složka

Nepoužije se.
Dluhopisy nemají žádnou derivátovou složku.

C. 11

Přijetí na obchodování

Nepoužije se.
Dluhopisy nejsou a nebudou předmětem žádosti o přijetí na
žádném regulovaném trhu.

Oddíl D – rizika
D. 2

Hlavní údaje o hlavních
rizicích, která jsou
specifická pro
emitenta.

D.3

Hlavní údaje o
hlavních rizicích, která
jsou specifická pro
cenné papíry.

Kromě ekonomických, daňových a politických rizik,
vyplývajících z dosavadního vývoje ekonomiky České republiky
a z předpokladů jejího budoucího vývoje, je emitent při své
podnikatelské činnosti vystaven i dalším rizikovým faktorům a
to především:
- Riziko spojené s podnikáním emitenta
- Strategické riziko
- Riziko ztrát a udržitelnosti zaměstnanců
- Změna tržních a makroekonomických podmínek
- Riziko spojené s průmyslovou výrobou
- Kurzové riziko
- Riziko spotřebních daní a cla
- Daňové riziko
- Riziko obchodních partnerů
- Riziko spojené s případnou insolvencí
- Riziko soudních sporů
-

Riziko nesplacení jmenovité hodnoty a výnosů
z dluhopisů
Riziko předčasného splacení
Tržní riziko
Riziko inflace
Obchodovatelnost na trhu a likvidita
Měnové riziko
Úrokové riziko
Riziko dalších poplatků

Oddíl E – nabídka
E.2b

Důvody nabídky a
použití výnosů, pokud
se nejedná o dosažení
zisku a/nebo zajištění
určitých rizik.

Emitent se rozhodl uskutečnit nabídku (jak je tento pojem
definovaný níže v části E3) za účelem získání nového kapitálu
primárně určeného k akvizici většinového podílu ve
společnosti Technitex spol. s r.o. Po více jak pětileté spolupráci
se společností Technitex spol. s r.o. přichází řešení nástupnické
otázky a tím příležitost pro kontinuální pokračování činnosti
výrobního podniku a také příležitost pro zvýšení efektivity,
produktivity a ekonomického růstu společnosti.
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E.3

Popis podmínek
nabídky.

Předmětem veřejné nabídky budou dluhopisy v celkové
jmenovité hodnotě 65 mil. Kč. Dluhopisy budou vydány na
základě veřejné nabídky cenných papírů podle § 34 odst. 1
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.
Dluhopisy budou nabídnuty zájemcům v České a Slovenské
republice. Emitent požádá Českou národní banku o notifikaci
prospektu Národní bance Slovenska.
Činnosti týkající se vydávání dluhopisů, splacení dluhopisů a
vyplácení výnosů z dluhopisů si emitent zabezpečuje sám,
eventuálně osoby, které k výkonům takových činností pověří.
Aktuálně není distribucí dluhopisů pověřen žádný subjekt.
Případný pověřený distributor a distribuční místa budou
zveřejněna v souladu s tímto prospektem.
Emisní kurz je možné splatit jen peněžním vkladem.
Datum začátku lhůty veřejné nabídky je 1.7.2019. Datum
ukončení lhůty veřejné nabídky je 1.6.2020. Emise dluhopisů
může být vydávána v rámci lhůty pro upisování emise
jednorázově nebo postupně.
Emisní kurz všech dluhopisů vydaných k datu emise činí 100%
jejich nominální hodnoty. Emisní kurz dluhopisů vydávaných po
datu emise bude určen emitentem na základě aktuálních
tržních podmínek a bude zveřejněn na webových stránkách
emitenta www.cartage.cz, v sekci dluhopisy. K částce emisního
kurzu dluhopisů vydaných po datu emise bude vždy připočten
odpovídající alikvotní úrokový výnos za období od data emise
do data uzavření Smlouvy o koupi dluhopisů.
Každému vlastníkovi dluhopisů bude vyplacen úrokový výnos
ke dni splatnosti dluhopisů tj. k 1.7.2023 vypočteného dle čl. IV
Ostatní informační položky bod 4.11. tohoto prospektu.
Emitent neúčtuje investorům žádné náklady ani poplatky v
souvislosti s primárním prodejem (úpisem) dluhopisů.
Objednávky budou uspokojovány průběžně tak, jak je emitent
přijme, a to až do chvíle, dokud se poslední přijatou
objednávkou neumístí celý objem emise, nejpozději však do
dne 1.6.2020.
Vydání dluhopisů bude probíhat na základě uzavřené Smlouvy
o koupi dluhopisu a oproti splacení částky emisního kurzu
dluhopisu na bankovní účet emitenta IBAN CZ92 0100 1585
1311 0287 v měně Kč vedeného u Komerční banky a.s., se
sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, Česká republika, BIC
(SWIFT): KOMBCZPP. Místem předání je sídlo emitenta. V
případě uzavření Smlouvy o koupi dluhopisu prostřednictvím
distributora nebo doporučené zásilky České pošty, a.s. nebo
Slovenské pošty a.s. nebo kurýrní služby a úhrady částky
emisního kurzu na bankovní účet emitenta, bude vyplněn
dluhopis ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od připsání emisního kurzu
na výše uvedený účet a odeslán vlastníkovi dluhopisů
doporučeně prostřednictvím České pošty, a.s. nebo Slovenské
pošty a.s. nebo kurýrní služby na korespondenční adresu
uvedenou ve Smlouvě o koupi dluhopisu. Na dluhopis bude
vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob)
nebo obchodní jméno nebo název, IČO (u právnických osob) a
adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního vlastníka dluhopisu.
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Tyto údaje budou zapsány do seznamu vlastníků dluhopisu
včetně formy vyplácení výnosů z dluhopisu, e-mail kontaktu a
bankovní spojení vlastníka a dluhopis bude předán prvnímu
vlastníkovi. Vlastnictví k dluhopisu a nebezpečí škody přechází
na vlastníka převzetím dluhopisu v sídle emitenta či převzetím
doporučené zásilky od České pošty, a.s. nebo Slovenské pošty
a.s. nebo kurýrní služby.
E.4

Popis jakéhokoli
zájmu, který je pro
emisi/nabídku
významný, včetně
zájmů konfliktních.

Nepoužije se.
Ke dni vyhotovení prospektu emitentovi není znám žádný
zájem jakékoli fyzické nebo právnické osoby zúčastněné na
emisi, který by byl podstatný pro emisi a veřejnou nabídku
dluhopisů.

E.7

Odhadované náklady,
které emitent nebo
předkladatel nabídky
účtuje investorovi.

Investorům nebudou účtovány žádné náklady.

II. RIZIKOVÉ FAKTORY
1.

Rizikové faktory
Investor, který má zájem o koupi cenných papírů, by se měl seznámit s tímto prospektem
jako celkem. Informace, které emitent v tomto článku předkládá investorům na zvážení,
jakož i další informace uvedené v tomto prospektu, by měly být investory pečlivě
vyhodnoceny před uskutečněním rozhodnutí o investování do cenných papírů.
Hospodaření emitenta a hodnotu cenných papírů jím vydaných ovlivňuje množství faktorů,
z nichž mnohé představují jistá rizika. Dále v této části prospektu je uveden popis vybraných
rizikových faktorů posouzených jako hlavní.
Emitent nemůže dát žádnou záruku, že kromě uvedených rizik se nevyskytnou i jiné faktory,
které by mohly mít nepříznivý vliv na jím vydané cenné papíry.
Některé z uvedených rizik jsou ovlivněny vývojem nepředvídatelných událostí, jejichž
pravděpodobnost výskytu nelze určit. Uvedená rizika nejsou seřazena podle důležitosti
nebo pravděpodobnosti jejich výskytu. Pořadí rizikových faktorů popsaných níže
nenaznačuje jejich význam pro emitenta, pravděpodobnost jejich výskytu ani jejich
potenciální vliv na činnost emitenta. Další rizika a nejistoty, včetně těch, o kterých emitent
v současné době neví, nebo které považuje za nepodstatné, mohou mít rovněž vliv na jeho
podnikání, finanční situaci nebo hospodářské výsledky. Následující popis rizikových faktorů
není vyčerpávající, nenahrazuje žádnou odbornou analýzu nebo údaje uvedené v tomto
prospektu, neomezuje jakákoli práva nebo závazky vyplývající z tohoto prospektu a v
žádném případě není jakýmkoli investičním doporučením.
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Před uskutečněním investičního rozhodnutí by měli potenciální investoři pečlivě zvážit
uvedená rizika, jakož i úvahy o předpokládaném vývoji spolu s informacemi obsaženými v
celém tomto prospektu a na základě jejich důsledného ohodnocení, se rozhodnout o
správnosti budoucí investice.
1.1.

Rizikové faktory vztahující se k emitentovi

1.1.1. Riziko spojené s podnikáním emitenta
Emitent je společnost s více jak desetiletou existencí na trhu. Primárním zaměřením
emitenta je obchodní činnost v oblasti zahraničního obchodu, outsourcingu nákupu a
logistiky a zastupování klientů v dodavatelsko - odběratelských vztazích.
V současnosti emitent tyto činnosti zabezpečuje pouze pro jednoho klienta společnost
Technitex spol. s r.o. kde na jeho účet v oblasti textilního průmyslu zabezpečuje nákup
bavlněné příze z Turecka, kterou společnost Technitex spol. s r.o. využívá pro výrobu
technických tkanin.
Mimo obchodní zastoupení je emitent zodpovědný za řešení platebních nástrojů, počínaje
dokumentárním inkasem, dokumentárním akreditivem, přes faktoring až po koncové
spediční a celní řízení. Cílem emitenta je realizovat klientovi veškerý servis spojený s
nákupem a logistikou výrobní suroviny, snižování vstupních nákladů, optimalizace režijních
nákladů a zvyšování profitability, kvality a konkurenceschopnosti klienta. Rizika spojená s
průmyslovou výrobou jsou blíže popsány v bodě 1.1.10.
100% činnosti Emitenta je vázána na činnost společnosti Technitex spol. s r.o. jako výrobci
technických tkanin. Emitent spatřuje hlavní riziko ve vazbě na jednoho hlavního odběratele
a závislost na jeho hospodaření a růstu. Případná ztráta jediného odběratele může
negativně ovlivnit celkové výsledky hospodaření emitenta a schopnost emitenta dostát
závazkům z vydaných dluhopisů.
Po získání většinového podílu společnosti Technitex spol. s r.o. bude emitent podnikat
v oboru kde dosud nepodnikal. Riziko emitent spatřuje v omezených vlastních
zkušenostech s podnikáním a v závislosti na zkušenostech dosavadního managementu
společnosti Technitex spol. s r.o. U nezkušené společnosti může být pravděpodobnější
budoucí selhání podnikatelských záměrů a podnikatelský neúspěch.
1.1.2. Strategické riziko
Emitent definuje strategické riziko jako riziko ztráty zisků nebo kapitálu v důsledku
nesprávných podnikatelských rozhodnutí, či jejich nesprávné implementace.
Riziko spojené se špatným strategickým rozhodnutím nebo ztrátou konkurenceschopnosti
na trhu, zejména spojené se ztrátou jediného klienta, trvá do okamžiku nabytí kontrolního
podílu společnosti Technitex spol. s r.o. Případná ztráta jediného klienta a neuskutečnění
nabytí kontrolního podílu společnosti Technitex s.r.o. může negativně ovlivnit celkové
výsledky hospodaření emitenta a schopnost emitenta dostát závazkům z vydaných
dluhopisů.
1.1.3. Riziko ztrát a udržitelnosti zaměstnanců
V současné době emitent nemá žádné zaměstnance. V případě získání většinového podílu
společnosti Technitex spol s r.o. se stane ovládající osobou v této společnosti.
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V segmentu průmyslové výroby neexistuje záruka udržitelnosti lidských zdrojů a proto je
cílem společnosti eliminovat toto riziko a nastavit procesy optimálně směrem k udržení
zaměstnanců a zabezpečení zastupitelnosti jednotlivých pozic ve výrobním procesu.
Odchody manažerů nebo klíčových zaměstnanců by se mohly negativně promítnout do
obchodních aktivit, finančního postavení a hospodářského výsledku emitenta, což by mohlo
negativně ovlivnit schopnost emitenta plnit závazky vyplývající z dluhopisů.
1.1.4. Změna tržních a makroekonomických podmínek
Tržní prostředí České republiky a zejména Turecka, které není součástí Evropské unie se
neustále mění a vyvíjí. Na těchto trzích kde emitent a společnost Technitex spol. s r.o.
vykonává svou podnikatelskou činnost, působí různé makroekonomické faktory, jakými
jsou hospodářský růst, dopady globální ekonomické krize, ekonomické, politické a
legislativní změny, vývoj inflace a úrokových sazeb a podobně.
Stávající ekonomická činnost emitenta jako i činnost společnosti Technitex spol. s.r.o.
podléhají tržním a makroekonomickým podmínkám tržního prostředí v České republice a
zejména v Turecku.
Přes upozornění expertů na hrozbu výrazného růstu inflace v Turecku, došlo po jejím
postupném nárůstu během roku 2018 ke skoku, když v září 2018 její míra dosáhla 24,52% a
teprve v únoru 2019 se ji podařilo dostat těsně pod hranici 20%, kde se však nadále drží
(duben 2019 19,50%). Inflace tak v roce 2018 dosáhla nejvyšší úrovně za posledních 15 let.
Vysoká inflace a růst spotřebitelských cen, známé z Turecka 90. let, se stávají silným
politickým tématem, když jim nominální růst mezd zdaleka nedostačuje.
S rostoucí inflací přímo souvisí oslabování turecké liry vůči americkému dolaru a euru.
Turecká lira oslabila vůči americkému dolaru během roku 2017 o 21%, následně během roku
2018 došlo k prudkému výkyvu (ztráta hodnoty o 40%), který byl řešen výraznou aktivitou
centrální banky, přesto rok 2018 znamenal pokles o dalších 25%, v roce 2019 pokles
pokračoval, takže turecká měna ztratila vůči dolaru ke květnu 2019 opět 15% své hodnoty.
Trvalý pokles měny představuje velkou zátěž pro zadlužený privátní sektor.1
Dle názoru emitenta je oproti Turecku vývoj tržních a makroekonomických podmínek
v České republice stabilnější, proto větší riziko představuje vývoj podmínek v Turecku, kde
nestabilní turecká měna a vysoká inflace mohou mít negativní dopady na hospodářské
výsledky dodavatelů emitenta, což by mohlo mít za následek zastavení dodávek bavlněné
příze z Turecka. Není možné dát žádné záruky, že vývoj tureckého trhu a podmínky na něm
se budou v budoucnosti vyvíjet příznivě, což se může projevit zhoršením podmínek, za
kterých se současné, resp. budoucí projekty emitenta zrealizují.
1.1.5. Riziko spojené s průmyslovou výrobou
Emitent působí v oblasti textilního průmyslu, případný pokles textilní výroby může
negativně ovlivnit celkové výsledky hospodaření emitenta a schopnost emitenta dostát
závazkům z vydaných dluhopisů.
Průmyslová výroba je jedna z mnoha segmentů ekonomiky, kterou ovlivňuje množství
faktorů. V případě textilního průmyslu, orientovaného na technické tkaniny, je těchto
faktorů pravděpodobně více než v jiných oblastech. Aktuální situace na trhu v České
1

Vybrané údaje byly převzaty od Zastupitelského úřadu ČR v Ankaře (dostupné na stránkách BussinesInfo.cz:
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/turecko-zakladni-charakteristika-teritoria-19209.html)
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republice ukazuje jako zásadní riziko nedostatek kvalifikované pracovní síly a její vývoj v
budoucích obdobích. Chybějící učební obory a zvyšující se průměrný věk současných
zaměstnanců jsou zásadní otázkou pro udržitelnost výrobních procesů.
1.1.6. Kurzové riziko
Emitent je vystaven riziku směnných kurzů, jelikož při realizaci jeho obchodní činnosti
mohou být peněžní toky kalkulovány v různých měnách, což může způsobit dodatečné
zvýšení nákladů emitenta. Může nastat situace, kde i přesto že se jedná o českého
obchodního partnera je provize vyplacena v měně EUR. Kurzové ztráty emitenta za období
1.1.2016 – 31.12.2016 jsou 1.825 Kč, za období 1.1.2017 – 31.12.2017 jsou 40.618 Kč a za
období 1.1.2018 – 30.6.2018 jsou 271 Kč.

1.1.7. Riziko spotřebních daní a cla
Vzhledem k tomu, že Turecko není součástí EU, podléhá dovoz zboží ze třetích zemí celnímu
řízení. V současnosti je dle celního sazebníku dovoz bavlněné příze z Turecka do ČR
osvobozen od spotřební daně a cla. Riziko emitent spatřuje v uvalení spotřební daně a cla
na dovoz bavlněné příze z Turecka do ČR, které by měly za důsledek zvýšení pořizovací ceny
a tím snížení vyplácené provize emitentovi nebo dokonce zastavení dovozu bavlněné příze
z Turecka společností Technitex s.r.o.
1.1.8. Daňové riziko
Navzdory skutečnosti, že emitent si ve smyslu platných právních předpisů plní všechny
daňové povinnosti včetně povinnosti podat daňové přiznání, existuje riziko, že příslušný
daňový úřad nebo jakýkoli příslušný orgán může na základě svého posouzení daňové
povinnosti příslušné společnosti uvalit dodatečnou daňovou povinnost.
1.1.9. Riziko obchodních partnerů
Finanční výkonnost emitenta je ovlivňována i bonitou a výkonností (schopností plnit
dodávky v dohodnuté kvalitě a množství a platební disciplínou) obchodních partnerů, a to
jak na straně dodavatelů, které emitent využívá pro zajištění svých provozních potřeb, tak i
na straně odběratelů. V souladu s tržním standardem emitent využívá běžné tržní nástroje
s cílem zajistit kvalitu dodávek a své pohledávky, jako jsou pečlivý výběr dodavatelů,
smluvní pokuty, hotovostní jistota. Emitent uvádí, že ke dni vyhotovení tohoto prospektu
neeviduje žádné pohledávky ani závazky po splatnosti. Navzdory všem opatřením,
neschopnost dodavatelů poskytnout jejich plnění v požadovaném čase, množství a kvalitě
a také neschopnost odběratelů hradit platby včas může nepříznivě ovlivnit finanční situaci,
finanční výkonnost a finanční vyhlídky emitenta.
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1.1.10. Riziko spojené s případnou insolvencí
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Insolvenční zákon“) ve svém aktuálním znění stanoví, že dlužník je v úpadku,
jestliže má více věřitelů a peněžité dluhy po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto
dluhy není schopen plnit, případně je-li předlužen. Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh,
který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel. Jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční
návrh podat jen dlužník. I přes určitá opatření, která mají zabránit neopodstatněným a
nepodloženým návrhům na zahájení insolvenčního řízení, nelze vyloučit, že takové návrhy
budou podány. Insolvenční řízení je zahájeno soudní vyhláškou, a to nejpozději do 2 hodin
od doručení insolvenčního návrhu soudu. Od okamžiku zveřejnění vyhlášky až do
rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu (pokud soud nerozhodne jinak) je dlužník povinen
zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud
by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho
nikoli zanedbatelné zmenšení.
I přesto, že omezení týkající se nakládání s majetkovou podstatou se netýká, mimo jiné,
úkonů nutných k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření nebo k odvrácení
hrozící škody, nelze vyloučit, že pokud bude neopodstatněný návrh na zahájení
insolvenčního řízení podán na emitenta, bude emitent po neurčitou dobu omezen v
dispozici se svým majetkem, což by se mohlo negativně projevit na finanční situaci emitenta
a jeho výsledcích podnikání, a tedy i na možnosti splácet výnos z dluhopisů, případně
vyplatit nominální hodnotu dluhopisů.
Emitent k datu vyhotovení tohoto prospektu neeviduje žádné pohledávky ani závazky po
splatnosti.
1.1.11. Riziko soudních sporů
Emitent v období 12 měsíců před podáním žádosti o schválení prospektu České národní
bance není, nebyl ani si není vědom, že bude účastníkem jakýchkoliv vládních, soudních
nebo rozhodčích řízení, které by mohly mít nebo v nedávné minulosti významný vliv na
finanční situaci nebo ziskovost emitenta. Není však možné vyloučit, že v budoucnu nebude
emitent účastníkem jakýchkoliv soudních sporů, které by mohly mít negativní vliv na jeho
hospodářské výsledky.
1.2.

Riziko cenného papíru

1.2.1. Riziko nesplacení jmenovité hodnoty a výnosů z dluhopisů
Emitent nebude do doby splatnosti dluhopisů vyplácet úrokový výnos. Úrokový výnos bude
vyplacen spolu se splacením nominální hodnoty dluhopisů k datu splatnosti dluhopisů tj.
1.7.2023. Nebude-li Emitent schopen splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů včetně dalších
dluhů vyplývajících z dluhopisů, budou vlastníci Dluhopisů nuceni vymáhat splacení
jmenovité hodnoty Dluhopisů včetně dalších dluhů vyplývajících z Dluhopisů soudní cestou.
V případě, že nedojde k naplnění výnosových očekávání Emitenta, je možné, že Emitent
nebude schopen z těchto vlastních zdrojů dostát dluhům z Dluhopisů.
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1.2.2. Riziko předčasného splacení a odkoupení dluhopisů
V případě, že budou kterékoliv dluhopisy předčasně splaceny nebo emitentem odkoupeny
před jejich konečnou splatností ve smyslu jejich emisních podmínek, vlastník dluhopisů
může být vystaven riziku, že investice do dluhopisů bude mít nižší než očekávaný výnos.
Emitent má právo podle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené dluhopisy
ke kterémukoliv datu, ovšem za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí vlastníkům
dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 30 (třicet) dní před takovým příslušným
datem předčasného splacení.
1.2.3. Tržní riziko
Cena nabízená na trhu nemusí svědčit o tržní ceně cenných papírů. V budoucnu může dojít
k výrazným výkyvům cen v reakci na vývoj na trzích, který nemusí souviset s vývojem
hospodaření emitenta. Tržní cena cenných papírů může kolísat v závislosti na různých
faktorech, které nemůže ovlivnit ani emitent. V důsledku těchto a dalších faktorů neexistuje
žádná záruka, že tržní cena obchodovaných cenných papírů nebude klesat pod emisní cenu.
Historický vývoj cen jakýchkoliv dluhopisů nemůže být brán jako indikátor jejich budoucího
vývoje.
1.2.4. Riziko inflace
Inflace znehodnocuje měnu, ve které je dluhopis denominován Potenciální investor by si
měl být vědom, že dluhopisy neobsahují protiinflační doložku, a 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.
1.2.5. Obchodovatelnost na trhu a likvidita
V současnosti není možné emitentem poskytnout žádnou záruku, pokud jde o další vývoj
na trhu a budoucí poptávku po cenných papírech emitovaných emitentem. Nedostatečně
likvidní trh může mít negativní vliv na schopnost vlastníků cenných papírů takto držené
cenné papíry prodat nebo může mít vliv na cenu, za kterou mohou držitelé tyto cenné
papíry prodat. Proto není možné poskytnout záruky týkající se likvidity, nebo to, že cenné
papíry budou aktivně obchodovány na trhu.
1.2.6. Měnové riziko
Investor do dluhopisů je vystaven měnovému riziku v případě, že je jeho referenční měnou
(tedy měnou, ve které měří výnosy svých investic) jiná měna, než ta, ve které jsou vydány
dluhopisy. V takovém případě musí investor počítat s tím, že hodnota jeho investice vyjádřená v referenční měně - bude klesat, bude-li referenční měna posilovat vůči měně, v
níž jsou dluhopisy vydány (za předpokladu, že ostatní parametry zůstanou beze změny).
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1.2.7. Úrokové riziko
Dluhopisy jsou vydávány jako dluhopisy s fixním úrokem, takže obecně je jejich cena citlivá
na změnu tržních úrokových sazeb. V případě nárůstu tržních úrokových sazeb cena
dluhopisu s fixním úrokem klesá a naopak v případě poklesu tržních úrokových sazeb cena
dluhopisu s fixním úrokem roste (za předpokladu, že jsou ostatní parametry nezměněny, a
to zejména kreditní marže). Citlivost dluhopisů na změnu tržních úrokových sazeb je tím
vyšší, čím je vyšší durace dluhopisů. V případě dluhopisů je úrokové riziko limitováno
poměrně nízkou durací dluhopisů.
1.2.8. Riziko dalších poplatků
Celková návratnost investic do dluhopisů může být ovlivněna úrovní poplatků v souvislosti
s pořízením, držením, koupí / prodejem dluhopisů a podobně. Emitent doporučuje
budoucím investorům do dluhopisů, aby se z těchto důvodů obeznámili s poplatky, které se
účtují v souvislosti s držením, nákupem a prodejem dluhopisů.
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III.
1.

Údaje o emitentovi

1.1.

Odpovědné osoby

ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K EMITENTOVI

Osobou odpovědnou za informace uvedené v prospektu je emitent - společnost CARTAGE
s.r.o., se sídlem Revoluční 137/7, Břeclav 690 06, Česká republika, IČO: 282 90 941, zapsaná
v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 6271, jejímž jménem
jedná jednatel Mgr. Juraj Smaženka. Emitent prohlašuje, že nese odpovědnost za informace
týkající se emitenta obsažené v tomto prospektu.
V Břeclavi, dne 27.6.2019

____________________
Mgr. Juraj Smaženka
Jednatel

1.2.

Vyhlášení odpovědných osob
Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré náležité péče jsou podle jeho nejlepšího
vědomí údaje obsažené v prospektu v souladu se skutečností a že nebyly opomenuty žádné
skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit nebo změnit jejich význam.
V Břeclavi, dne 27.6.2019

____________________
Mgr. Juraj Smaženka
Jednatel
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2.

Oprávnění auditoři

2.1.

Jména a adresy auditorů emitenta pro období, za které jsou uvedeny historické finanční
údaje (spolu s jejich členstvím v profesní organizaci).
Finanční údaje emitenta uvedené v tomto prospektu, byly ověřeny Ing. Jiřinou Záviškovou,
auditorem, ev. č 714 z auditorské společnosti DANĚ & AUDIT s.r.o. se sídlem Drůbežní trh
89/1, 664 91 Ivančice, Česká republika, zapsaná v seznamu auditorských společností
vedenou Komorou auditorů ČR pod ev. č. 504, vedená u Krajského soudu Brno, oddíl C,
vložka 64722.

2.2.

Během období, na které se vztahují historické finanční údaje, nedošlo ke změně auditora.

3.

Vybrané finanční údaje
Následující tabulky uvádějí přehled hlavních historických finančních údajů emitenta podle
českých účetních standardů za období posledních dvou účetních období od 1.1.2016 do
31.12.2017.
Uvedené údaje pocházejí z auditované účetní závěrky emitenta za účetní období od
1.1.2016 do 31.12.2016 a za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Emitent vyhlašuje, že auditovaná účetní závěrka za účetní období od 1.1.2016 do
31.12.2016 a za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 poskytuje věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními standardy.
Finanční údaje z rozvahy
Aktiva (vybrané ukazatele v celých tisících Kč)
AKTIVA CELKEM
Oběžná aktiva
Peněžní prostředky
Pasiva (vybrané ukazatele v celých tisících Kč)
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Závazky

Ke dni
31.12.2017
771
763
763

Ke dni
31.12.2016
442
442
441

Ke dni
31.12.2017
771
569
210
195
1 130
-935
164
190

Ke dni
31.12.2016
442
405
210
135
1 070
-935
60
33
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Finanční údaje z výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisků a ztrát
(vybrané ukazatele v celých tisících Kč)
Tržby z prodeje výrobků a služeb
Tržby za prodej zboží
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření po zdanění
Čistý obrat za účetní období

Ke dni
31.12.2017

Ke dni
31.12.2016

739
2
223
267
249
45
-46
164
741

623
0
378
163
80
4
-4
60
623

Ke dni
31.12.2017

Ke dni
31.12.2016

441

439

203

77

1

0

1

0

204

77

60

-59

67

-130

264

18

-1

0

-39

-16

224
2

2
2

98

0

98

0

Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích
(vybrané ukazatele v celých tisících Kč)
Stav peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů na začátku účetního období
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před
zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou
úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého
majetku a vyúčtované výnosové úroky
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před
zdaněním a změna pracovního kapitálu
Změny stavu nepeněžních složek pracovního
kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných
účtů aktivních
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před
zdaněním
Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných
do ocenění dlouhodobého majetku (-)
Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za
minulá období (-)
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Daně a poplatky
Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě
takových krátkodobých závazků, které spadají
do oblasti finanční činnosti (např. některé
provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
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Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na
konci účetního období

322
763

2
441

Následující tabulky uvádějí přehled hlavních historických finančních údajů emitenta podle
českých účetních standardů za období 1.1.2017 – 30.6.2017 a za období 1.1.2018 –
30.6.2018. Mezitímní finanční údaje nebyly podrobeny auditu.
Finanční údaje z rozvahy
Aktiva (vybrané ukazatele v celých tisících Kč)
AKTIVA CELKEM
Oběžná aktiva
Peněžní prostředky
Pasiva (vybrané ukazatele v celých tisících Kč)
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Závazky

Ke dni
30.6.2018
892
892
884

Ke dni
30.6.2017
767
767
765

Ke dni
30.6.2018
892
793
210
359
1 294
-935
224
99

Ke dni
30.6.2017
767
684
210
195
1 130
-935
279
83

Ke dni
30.6.2018

Ke dni
30.6.2017

301
54
16
229
2
-5
224
302

483
83
118
282
3
-3
279
483

Finanční údaje z výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisků a ztrát
(vybrané ukazatele v celých tisících Kč)
Tržby z prodeje výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
Osobní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření po zdanění
Čistý obrat za účetní období
4.

Rizikové faktory
Rizikové faktory jsou uvedeny v čl. II RIZIKOVÉ FAKTORY.
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5.

Údaje o emitentovi

5.1.

Historie a vývoj emitenta
Emitent vznikl (byl zapsán do obchodního rejstříku) v České republice dne 12.6.2008 jako
společnost s ručením omezeným pod obchodním názvem CARTAGE s.r.o.
Od 2.2.2015 je jediným společníkem emitenta Mgr. Juraj Smaženka, nar. 7.3.1983, bytem
Revoluční 137/7, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav, Česká republika, který vlastní 100%
obchodní podíl emitenta.

5.1.1. Základné údaje o emitentovi
Obchodní název:

CARTAGE s.r.o.

Místo registrace:

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, spisová značka: C 6271,

Registrační číslo:

IČO: 282 90 941

Den zápisu emitenta:
Doba trvání:

12.6.2008
Emitent byl založený na dobu neurčitou.

Způsob založení:

Zakladatelská listina

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Rozhodné právo:

právo České republiky

Sídlo:

Revoluční 137/7, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav, ČR

Telefonní číslo:

+420 777 120 942

Měna
výkaznictví:

CZK

finančního

Internetová stránka:

www.cartage.cz

Email:

info@cartage.cz

Předmět činnosti:
Emitent je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Předmět podnikání (činnosti)
emitenta je uveden v čl. článku III. Zakladatelské listiny emitenta (seznam předmětů podnikání viz
čl. 6.1.1 (Hlavní činnosti) této části prospektu).
Hlavní právní předpisy, kterými se emitent řídí:
Jde o právní předpisy České republiky, na základě kterých vykonává emitent svou činnost, např.:
- zákon č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), v platném znění;
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- zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění;
- zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikaní, v platném znění;
- zákon 256/2004 Sb. - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění;
- zákon č. 586/1992 Sb. O dani z příjmu, v platném znění.
5.1.2. Důležité události v průběhu obchodní činnosti emitenta
Emitent se během své existence nikdy neocitl ve stavu platební neschopnosti. K datu
vyhotovení tohoto prospektu neváznou na majetku emitenta žádné zástavní ani obdobná
práva či omezení.
K datu vyhotovení prospektu nedošlo k významným změnám ve finanční nebo obchodní
situaci emitenta, které by byly v podstatné míře relevantní pro vyhodnocení platební
schopnosti emitenta.
5.2.

Investice

5.2.1. Popis hlavních investic provedených od data poslední zveřejněné účetní závěrky
Od data posledně zveřejněných účetních závěrek nerealizoval emitent žádné rozhodující
investice. Investice byly do běžných provozních potřeb, které nejsou relevantní ve vztahu k
posouzení schopnosti emitenta splatit své závazky z dluhopisů.
Po více jak pětileté spolupráci se společností Technitex spol. s r.o. v oblasti outsourcingu
nákupu a logistiky byla většinovým vlastníkem společnosti Technitex spol. s r.o. učiněna
nabídka k odkoupení většinového podílu ve společnosti Technitex spol. s r.o. společností
CARTAGE s.r.o. jako výchozí řešení nástupnické otázky této společnosti, příležitost pro
kontinuální pokračování činnosti výrobního podniku.
5.2.2. Údaje o hlavních budoucích investicích emitenta, ke kterým se jeho řídící orgány již pevně
zavázaly
Ke dni vyhotovení prospektu se řídící orgány emitenta pevně nezavázaly k uskutečnění
žádných jeho budoucích hlavních investic, které by byly relevantní ve vztahu k posouzení
schopnosti emitenta splatit své závazky z dluhopisů.
6.

Přehled podnikání

6.1.

Hlavní činnosti

6.1.1. Popis hlavních činností emitenta
Emitent je společnost s více jak desetiletou existencí na trhu. Primárním zaměřením
emitenta je obchodní činnost v oblasti zahraničního obchodu, outsourcingu nákupu a
logistiky a zastupování klientů v dodavatelsko - odběratelských vztazích.
V současnosti emitent tyto činnosti zabezpečuje pouze pro jednoho klienta společnost
Technitex spol. s r.o. kde na jeho účet v oblasti textilního průmyslu zabezpečuje nákup
bavlněné příze z Turecka, kterou společnost Technitex spol. s r.o. využívá pro výrobu
technických tkanin. Mimo obchodní zastoupení je emitent zodpovědný za řešení platebních
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nástrojů, počínaje dokumentárním inkasem, dokumentárním akreditivem, přes faktoring až
po koncové spediční a celní řízení. Cílem emitenta je realizovat klientovi veškerý servis
spojený s nákupem a logistikou výrobní suroviny, snižování vstupních nákladů, optimalizace
režijních nákladů a zvyšování profitability, kvality a konkurenceschopnosti klienta.
Emitent nyní spolupracuje se třemi stálými dodavateli z Turecka. Jedná se přímo o výrobce
bavlněné příze. Dodavatelé jsou soukromé společnosti se kterými je spolupráce navázána
před více jak 5 lety. S dodavateli jsou uzavřeny dlouhodobé smlouvy na dodávku bavlněné
příze. Emitent se zástupci těchto společností osobně jedná a to každoročně na světových
veletrzích jakým je např. ISTANBUL YARN FAIR.
Hospodářské a obchodní vztahy mezi Československem a Tureckem mají dlouholetou
tradici s kořeny sahajícími až do období těsně po 1. světové válce. První Obchodní úmluva
byla podepsána 31. května 1922 na principu doložky nejvyšších výhod. Poslední preferenční
dohoda na bilaterálním základě, dohoda o volném obchodu, byla podepsána v r. 1997. Její
platnost byla ukončena vstupem ČR do Evropské unie. Od té doby je základním
dokumentem upravujícím obchod mezi ČR a Tureckem Dohoda o celní unii Turecka s EU.
Tato dohoda významně posílila vzájemný obchod, kde mezi nejvýznamnější položku
importu patří mimo jiné i bavlněná příze.2
Vedle fungující celní unie Turecko podepsalo dohodu o volném obchodu s Evropským
společenstvím volného obchodu (EFTA). Turecké hospodářství je 7. největší ekonomikou v
Evropě a 17. největší ekonomikou na světě s HDP cca 851 mld. USD v roce 2017.3
6.1.2. Uvedení významných nových produktů nebo služeb
Emitent nemá žádné významné nové produkty nebo služby.
6.2.

Hlavní trhy
Emitent působí v oblasti trhu textilní výroby v České republice, kde v současnosti poskytuje
služby jedinému klientovi, české společnosti Technitex spol. s r.o., pro kterého zajišťuje
outsourcingu nákupu a logistiky a zastupování v dodavatelsko - odběratelských vztazích
s obchodními partnery z Turecka. Emitent zabezpečuje nákup bavlněné příze z Turecka,
kterou společnost Technitex spol. s r.o. využívá pro výrobu technických tkanin, která se dále
ve zpracovatelském průmyslu používá v segmentu vodáckého sportu a aktivního odpočinku
pro výrobu člunů a raftů. Dále se používá pro výrobu nafukovacích stanů, protipovodňových
zábran pro záchranné systémy krizových situací. A Dále se používá pro výrobu interiérových
dílů pro automobilový průmysl.
V současnosti se společnost Technitex zaměřuje především na tuzemské odběratele kde
dodávka tkanin představuje 95% produkce, zbylých 5% produkce je dodáno do zemích EU.
Mezi nejvýznamnější odběratele v ČR patří společnost Gumotex, a.s. Břeclav - 75% a
společnost Tomatex a.s. Otrokovice – 5 % odběru objemu produkce.

2

Vybrané údaje byly převzaty od Zastupitelského úřadu ČR v Ankaře (dostupné na stránkách BussinesInfo.cz:
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/turecko-zakladni-charakteristika-teritoria-19209.html)
3
Vybrané údaje byly převzaty od Zastupitelského úřadu ČR v Ankaře (dostupné na stránkách BussinesInfo.cz:
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/turecko-vztahy-zeme-s-eu-19211.html)
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6.3.

Základ všech prohlášení emitenta o jeho postavení v hospodářské soutěži
Dle názoru emitenta je jeho pozice v oblasti služby outsourcingu nákupu a logistiky surovin
pro výrobu silná a to z důvodu, že tato služba není zatím v ČR velmi rozšířená a konkurence
téměř neexistuje. Tato situace na trhu je navíc umocněna modelem a motivačním
systémem, který je závislí od obchodních výsledků a ekonomických dopadů v prospěch
klienta. Konkrétně se jedná o participaci na úsporách a pozitivních dopadech na nákladech
klienta. Výše emitentovi provize závisí na tom za jakou cenu a podmínek dokáže pro
společnost Technitex spol. s r.o. zajistit nákup bavlněné příze.
Tento model fungování výrobního podniku si žádá intenzivní komunikaci, detailní
obeznámení s výrobním procesem a výrobními programy klienta. Naprostá 100% -ní a
otevřená komunikace, odvíjející se od vzájemné propojenosti mezi nákupem a výrobou
zavazuje emitenta k mlčenlivosti a etické korektnosti.
Dle názoru emitenta bude s vývojem trhu outsourcing nákupu a logistiky dále se rozvíjejícím
odvětvím služeb, které budou výrobní podniky častěji využívat nejen z důvodu úspory
mzdových nákladů zaměstnanců, ale také díky možnosti vyjednání výhodnějších cen
vstupních surovin.

7.

Organizační struktura
Pozice emitenta
Emitent není součástí žádné skupiny.

8.

Informace o trendech

8.1.

Nejvýznamnější trendy
Emitent prohlašuje, že v období od data jeho posledních účetních závěrek, které se
podrobily auditu do data vyhotovení tohoto prospektu, nedošlo k žádným rozhodujícím
negativním změnám ve vyhlídkách emitenta, které by měly na něj významný nepříznivý
dopad.

8.2.

Informace o známých trendech a nejistotách
Emitent prohlašuje, že mu nejsou známy žádné trendy a nejistoty a neví o žádných nárocích,
závazcích nebo událostech, které by nastaly do konce běžného účetního období, o kterých
je reálně pravděpodobné, že budou mít podstatný negativní vliv na perspektivu jeho
obchodní činnosti.
Pro účely tohoto prohlášení emitent vychází z více jak pětileté spolupráce se společností
Technitex spol. s r.o. pro kterou zajišťuje v oblasti textilního průmyslu nákup bavlněné příze
z Turecka, kterou společnost Technitex spol. s r.o. využívá pro výrobu technických tkanin.

9.

Prognózy nebo odhad zisku
Emitent se rozhodl nezahrnout do prospektu žádnou prognózu ani odhad zisku. Ke dni
vyhotovení tohoto prospektu emitent nezveřejnil a rozhodl se ani v budoucnu
nezveřejňovat žádnou prognózu ani odhad zisku.
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10.

Správní, řídící a dozorčí orgány

10.1.

Jména, pracovní adresy a funkce, jaké zastávají u emitenta, následujících osob a uvedení
hlavních činností, které tyto osoby provádějí vně tohoto emitenta v případě, že jsou pro
daného emitenta významné
Statutárním orgánem emitenta je jeden jednatel Mgr. Juraj Smaženka, narozený:
07.03.1983, bytem: Vysoká 1613/5, 908 51 Holíč, Slovenská republika zvolený do funkce
jednatele 17.12.2013. Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Jediným společníkem je Mgr. Juraj Smaženka, který vlastní 100% obchodního podílu
emitenta, splaceným v plném rozsahu peněžitým vkladem ve výši 210 000 Kč.
Mgr. Juraj Smaženka více než deset let své profesionální praxe pracoval v bankovnictví,
působil například v ČSOB a.s., Česká spořitelna a.s. nebo Komerční bance, a.s. kde pracoval
jako ředitel poboček a regionů. V České republice je majitelem společnosti Cartage s.r.o.,
která úspěšně podniká v oblasti zahraničního obchodu, nákupu a logistiky od roku 2008. Je
spoluzakladatelem a předsedou představenstva společnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
Začátkem roku 2017 spoluzakládal společnost VINOHRADY HABSBURG a.s., kde zastává
funkci člena představenstva na 5 - ročních období. Společnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s.
a VINOHRADY HABSBURG a.s. mají sídlo na Slovensku.
Emitentovi nejsou známy žádné aktivity mimo emitenta u osoby uvedené v tomto bodě,
které by byly vzhledem k emitentovi významné.
Člen statutárního orgánu nebyl za předchozích pět let:
- odsouzen za podvodný přestupek
- spojený s úpadkovým řízením, nucenými správami nebo likvidacemi
- úředně veřejně obviněn a / nebo sankcionován ze strany zákonných nebo regulačních
orgánů (včetně určených profesních orgánů)
- soudem prohlášen za neschopného jednat jako člen správních, řídících nebo dozorčích
orgánů emitenta nebo jednat v oblasti řízení nebo vedení jakékoliv záležitosti emitenta

10.2.

Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů
Statutárním orgánem emitenta je jeden jednatel. Tento jednatel není společníkem s
neomezeným ručením v jiné obchodní společnosti.
Emitent prohlašuje, že mu nejsou známy žádné potenciální střety zájmů mezi povinnostmi
členů statutárního orgánu vůči emitentovi a jejich soukromými zájmy a / nebo jinými
povinnostmi.

11.

Postupy orgánů

11.1.

Údaje o emitentově kontrolním výboru, včetně jmen členů výboru a souhrnu pravomocí
tohoto výboru
Emitent nemá zřízený revizní výbor, výbor pro odměňování ani výbor pro audit.
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11.2.

Prohlášení o tom, zda emitent dodržuje, či nedodržuje režim (režimy) řádného řízení a
správy společnosti (corporate governance) platný v jeho zemi. V případě, že emitent
takový režim nedodržuje, musí být o tom uvedeno prohlášení spolu s vysvětlením, proč
emitent tento režim nedodržuje
Emitent v současnosti dodržuje všechny požadavky na správu a řízení společnosti, které
stanovují právní předpisy České republiky. Emitent se při své správě a řízení neřídí pravidly
stanovenými v jakémkoliv kodexu správy a řízení společností, protože taková povinnost mu
nevyplývá ze žádných právních předpisů. Z tohoto důvodu se uvádí v prospektu pouze
prohlášení v tomto smyslu.
Emitent se podřídil zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech.

12.

Hlavní akcionáři

12.1.

Kontrola nad emitentem
Jediným společníkem emitenta je Mgr. Juraj Smaženka, který vlastní 100% obchodní podílu
a provádí 100% hlasovacích práv emitenta.
Charakter kontroly emitenta ze strany společníka vyplývá z práv a povinností spojených s
obchodním podílem v rozsahu a způsobem uvedeným ve společenské smlouvě emitenta a
příslušných obecně závazných předpisech. Kontrolní mechanismy pro výkon práv a
povinností emitenta a opatření k zajištění eliminace zneužití těchto práv vyplývají ze
všeobecně závazných právních předpisů. Zvláštní opatření nad rámec obecně závazných
předpisů emitent nepřijal.

12.2.

Popis všech emitentovi známých ujednání, která mohou následně vést ke změně kontroly
nad emitentem
Ke dni vyhotovení prospektu nejsou emitentovi známy žádné mechanismy ani ujednání,
které by mohly vést ke změně ovládání a kontroly nad emitentem.

13.

Finanční údaje o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a o ztrátách emitenta

13.1.

Účetní závěrka
Finanční údaje emitenta uvedené v Prospektu vyplývají z jeho individuálních účetních
výkazů, protože na emitenta se nevztahuje povinnost konsolidace.

13.2.

Audit ověření historických ročních finančních údajů

13.2.1. Vyhlášení o auditu historických finančních údajů
Emitent prohlašuje, že historické finanční informace uvedené v bodě 3. jsou vybrány z
auditu podrobených účetních závěrek emitenta.
13.2.2. Ostatní informace
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Ostatní informace uvedené v tomto prospektu nebyly ověřeny auditorem.
13.2.3. Vyhlášení o zdroji údajů
Historické finanční údaje jsou vybrány z auditu podrobených účetních závěrek.
13.3.

Stáří posledních finančních údajů

13.3.1. Poslední rok, pro který byly finanční údaje ověřeny
Emitent sestavil účetní závěrku za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a za účetní
období od 1.1.2017 do 31.12.2017, která byla ověřena Ing. Jiřinou Záviškovou, auditorem,
ev. č 714 z auditorské společnosti DANĚ & AUDIT s.r.o. se sídlem Drůbežní trh 89/1, 664 91
Ivančice, Česká republika, zapsaná v seznamu auditorských společností vedenou Komorou
auditorů ČR pod ev. č. 504, vedená u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64722.
13.4.

Soudní a rozhodčí řízení
Emitent od svého vzniku ke dni podání žádosti o schválení tohoto prospektu Českou národní
bankou nevedl, v současnosti nevede ani si není vědom, že bude účastníkem významného
soudního sporu, správního nebo rozhodčího řízení, které mělo nebo by mohlo mít v
nedávné minulosti významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost emitenta. V současnosti
není možné vyloučit, že v budoucnu nebude emitent účastníkem jakýchkoliv soudních
sporů, které by mohly mít negativní vliv na jeho hospodářskou činnost.

13.5.

Významná změna finanční nebo obchodní situace emitenta
Od data posledně zveřejněných účetních závěrek do data vyhotovení tohoto prospektu
nedošlo k žádné negativní změně ve finanční nebo obchodní situaci emitenta, která by měla
významný nepříznivý dopad na finanční či obchodní situaci, budoucí provozní výsledky,
peněžní toky, či celkové vyhlídky emitenta.

14.

Doplňující údaje

14.1.

Základní kapitál

14.1.1. Výška upsaného kapitálu a údaje o jeho základních znacích
Základní kapitál emitenta je ve výši 210 000 Kč a je tvořen peněžním vkladem jediného
společníka Mgr. Juraje Smaženky ve výši 210 000 Kč splaceným v plném rozsahu, který
odpovídá 100% obchodnímu podílu v emitentovi.
14.2.

Společenská smlouva a stanovy
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14.2.1. Rejstřík a registrační číslo v rejstříku, pokud existuje, a popis cílů a účelů emitenta a místa
jejich uvedení ve společenské smlouvě a stanovách
Emitent vznikl zápisem do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, spisová značka: C
6271 dne 12.6.2008 jako společnost s ručením omezeným pod obchodním názvem
CARTAGE s.r.o., IČO: 282 90 941.
Cíle a záměry emitenta vycházejí z předmětu podnikání emitenta, který je uveden v
zakladatelské listině. Podle článku III. Zakladatelské listiny emitenta předmětem podnikání
emitenta jsou činnosti uvedené v bodu 6.1.1. tohoto prospektu.
15.

Významné smlouvy
Emitent v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá řadu smluvních vztahů. Jde zejména o
vztahy vyplývající z předmětu jeho podnikatelské činnosti. Ke dni vyhotovení tohoto
prospektu emitent kromě těchto smluv neeviduje žádné jiné smlouvy, které by mohly vést
k tomu, že kterýkoli člen skupiny bude mít závazek nebo oprávnění, které je rozhodující pro
schopnost emitenta splnit svůj závazek vůči držitelům vydávaných cenných papírů.
Emitent neeviduje žádné další smlouvy, které nebyly uzavřeny při obvyklém výkonu činnosti
emitenta a které by mohly vést k tomu, že kterýkoli člen emitenta bude mít závazek nebo
oprávnění, které je rozhodující pro schopnost emitenta splnit svůj závazek vůči držitelům
vydávaných cenných papírů.

16.

Údaje třetích stran a prohlášení znalců a prohlášení o jakémkoliv zájmu
Emitent uvádí, že v prospektu nebyly použity informace pocházející od třetí strany. Emitent
také prohlašuje, že v prospektu nebyly použity prohlášení nebo zprávy připisovány určité
osobě jako znalci.
Informace, které pocházejí od znalce jsou uvedeny v příloze k prospektu, jedná se
auditovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a za účetní období
od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Auditor emitenta, společnost DANĚ & AUDIT s.r.o. nemá dle nejlepšího vědomí emitenta
jakýkoliv zájem v emitentovi. Pro účely tohoto prohlášení emitent mimo jiné, zvážil
následující skutečnosti ve vztahu k auditorovi: případné (i) vlastnictví podílů v emitentovi,
nebo jakýchkoliv opcí k nabytí těchto podílů, (ii) zaměstnání u emitenta nebo jakoukoli
kompenzaci od emitenta a (iii) členství v orgánech emitenta.

17.

Zveřejněné dokumenty
Během platnosti tohoto prospektu je možné v případě potřeby nahlédnout v pracovních
dnech v době od 9.00 do 16.00h v sídle emitenta (Revoluční 137/7, Břeclav 690 06, Česká
republika) do následujících dokumentů nebo jejich kopií ve fyzické podobě:
a) zakladatelská listina emitenta
b) všechny zprávy, listiny a ostatní dokumenty, historické finanční údaje, hodnocení
stanoviska vypracovaná znalcem na žádost emitenta, jejichž jakákoli část je zahrnuta do
prospektu nebo na kterou se v prospektu odkazuje (pokud byly vyhotoveny)
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c) auditovanou účetní závěrku emitenta za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a za
účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Prospekt je všem investorům k dispozici bezplatně k nahlédnutí v sídle emitenta na adrese
137/7, Břeclav 690 06, Česká republika, v pracovních dnech v době od 9.00 do 16.00 hod a
na webovém sídle emitenta www.cartage.cz
Zakladatelská listina je uložena ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Brně.

IV.
1.

OSTATNÍ INFORMAČNÍ POLOŽKY

Odpovědné osoby
Odpovědné osoby a jejich vyhlášení jsou uvedeny v čl. III ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE
K EMITENTOVI bod 1.

2.

Rizikové faktory
Rizikové faktory jsou uvedeny v čl. II RIZIKOVÉ FAKTORY

3.

Základní informace

3.1.

Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi/ nabídce
Emitentovi nejsou známy žádné zájmy, včetně konfliktních zájmů, které jsou podstatné z
hlediska předmětné emise dluhopisů.

3.2.

Důvody nabídky a použití výnosů
Emitent se rozhodl uskutečnit nabídku za účelem získání nového kapitálu primárně
určeného k akvizici většinového podílu ve společnosti Technitex spol. s r.o. Po více jak
pětileté spolupráci se společností Technitex spol. s r.o. přichází řešení nástupnické otázky a
tím příležitost pro kontinuální pokračování činnosti výrobního podniku a také příležitost pro
zvýšení efektivity, produktivity a ekonomického růstu společnosti.
Odhad nákladů a výdajů v souvislosti s emisí týkajících se zejména vypracování prospektu a
souvisejících služeb, schválení prospektu a jiných odborných činností, přidělení ISIN a vydání
dluhopisů emitent odhaduje v rozsahu 1 mil. Kč. Čistý výnos z emise dluhopisů emitent
odhaduje na 64 000 000 Kč za předpokladu vydání všech dluhopisů. Očekávané výnosy
z emise dluhopisů budou dostatečné pro získání většinového podílu ve společnosti
Technitex spol. s r.o.
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EMISNÍ PODMÍNKY
Tyto emisní podmínky (dále jen „Emisní podmínky“) vydala jako emitent dluhopisů
společnost CARTAGE s.r.o., se sídlem Revoluční 137/7, 690 06 Břeclav, ČR, IČO: 282 90 941,
jako emisní podmínky ve smyslu § 2 zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších
předpisů.
Tyto emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků
dluhopisů v souvislosti s vydáváním dluhopisů emitentem a obsahují další informace o emisi
dluhopisů.
4.

Údaje o nabízených/k obchodování přijímaných cenných papírech

4.1.

Popis druhu a třídy nabízených nebo k obchodování přijímaných cenných papírů včetně
ISIN
Druh a třída cenného papíru: Dluhopis
ISIN: CZ0003520843
Název: Dluhopis CARTAGE FIX 7%
Forma a podoba cenných papírů: Dluhopisy mají podobu listinného cenného papíru ve
formě na řad, jsou vydávány jako individuální dluhopisy v počtu 2600 kusů v nominální
hodnotě 25 000 Kč. Každý z dluhopisů nese označení číselné řady od 20190001 do
20192600.
Nejvyšší suma nominálních hodnot dluhopisů: 65 000 000 Kč
Nominální hodnota jednoho dluhopisu: 25 000 Kč
Počet kusů dluhopisů: 2 600 kus
Datum emise: 1.7.2019
Datum splatnosti nominální hodnoty dluhopisu: 1.7.2023
Lhůta pro upisování dluhopisů: 1.7.2019 – 1.6.2020

4.2.

Právní předpisy, podle kterých byly cenné papíry vytvořeny
Zákon č. 190/2004 Sb. - Zákon o dluhopisech, v platném znění;

4.3.

Forma a podoba cenných papírů
Dluhopisy mají podobu listinného cenného papíru ve formě na řad ve smyslu Zákona o
cenných papírech a jsou vydány v nominální hodnotě každého z dluhopisů 25 000 Kč (slovy:
dvacet pět tisíc korun českých), (dále jen "nominální hodnota") v počtu 2 600 kusů.
Dluhopisy jsou vydány výhradně v korunách českých. ISIN Dluhopisů je CZ0003520843. K
Dluhopisům se vážou všechna práva ve smyslu Zákona o dluhopisech, pokud není níže
uvedeno jinak. K dluhopisům se nevážou žádné předkupní ani výměnná práva. Dluhopisy
nejsou a nebudou předmětem žádosti o přijetí na žádném regulovaném trhu.
Dluhopisy budou vydány na základě veřejné nabídky cenných papírů podle § 34 odst. 1
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.

4.4.

Měna emise cenných papírů
Emise dluhopisů bude vydána v zákonné měně České republiky - v korunách českých.
Výnosy i nominální hodnota dluhopisů budou vyplaceny v té měně, která bude ve smyslu
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příslušných právních předpisů platná na území České republiky v době výplaty výnosu, resp.
nominální hodnoty dluhopisů.
4.5.

Klasifikace nabízených cenných papírů
Dluhopisy mají z hlediska klasifikace pořadí práva na uspokojení pohledávek vůči emitentovi
(právnímu nástupci) v poměru k ostatním existujícím nebo budoucím závazkům emitenta
rovnocenné postavení. Zakládají tedy přímé, obecné, nezajištěné a nepodmíněné závazky
emitenta, které jsou vzájemně rovnocenné (pari passu) a budou vždy postaveny alespoň na
úroveň (pari passu) se všemi jinými současnými i budoucími nezajištěnými a nepodřízenými
závazky emitenta.

4.6.

Popis práv spojených s cennými papíry, včetně všech omezení těchto práv a postupu pro
výkon těchto práv
Práva spojená s dluhopisy, omezení těchto práv a postup při jejich provádění, jsou obsaženy
v platných právních předpisech České republiky - zejména v Zákoně o dluhopisech a Zákoně
o podnikání na kapitálovém trhu. Práva spojená s dluhopisy nejsou omezena stanovami
emitenta. Dluhopisy jsou listinné a na řad. Práva spojená s dluhopisem je oprávněna ve
vztahu k emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu vlastníků vedené emitentem,
není-li zákonem stanoveno jinak. Převoditelnost dluhopisu není omezena. Dluhopisy
mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České
republiky a v zahraničí.
K účinnosti převodu listinného dluhopisu vůči emitentovi se vyžaduje předložení dluhopisu
s nepřetržitou řadou rubopisů nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem
dluhopisu. Emitent zapíše změnu vlastníka do seznamu bez zbytečného odkladu poté, co
mu bude taková změna prokázána.
Emitent ve smyslu § 17 zákona o dluhopisech rozhodl, že právo na splacení dluhopisů má
osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisy k datu 2.6.2023 Nominální
hodnota všech dluhopisů vlastníka bude splacena spolu s vyplacením výnosu osobě, která
je vlastníkem dluhopisů k datu 2.6.2023.
Emitent má právo podle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené dluhopisy
ke kterémukoliv datu, ovšem za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí vlastníkům
dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 30 (třicet) dní před takovým příslušným
datem předčasného splacení.
Emitent je povinen své rozhodnutí o předčasném splacení dluhopisů oznámit dotčeným
vlastníkům dluhopisů odesláním písemného sdělení na jemu známé adresy dotčených
vlastníků nebo jiným prokazatelným způsobem, případně uveřejněním v souladu s čl. IV
Ostatní informační položky, bod 4.6.1.6. tohoto prospektu.
Nominální hodnota všech předčasně splacených dluhopisů vlastníka bude splacena spolu s
vyplacením výnosu za období do data předčasné splatnosti osobě, která je vlastníkem
dluhopisů k datu oznámení předčasného splacení.
Emitent je oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet, který mu za tím účelem nejpozději
do pátého dne přede dnem předčasného splacení dluhopisů, uvedeného v oznámení
emitenta o předčasném splacení dluhopisů, dotčený vlastník dluhopisů písemně sdělí.
Nesdělí-li mu dotčený vlastník jiný účet, je emitent oprávněn dluhopisy předčasně splatit
na účet, který mu dotčený vlastník sdělil naposledy pro účely výplaty výnosu z dluhopisu a
splacení dluhopisu. Pokud emitentovi nebyl sdělen takový účet, je emitent oprávněn
dluhopisy předčasně splatit na účet advokátní úschovy ve prospěch vlastníka dluhopisů, o
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čemž bude vlastníka dluhopisů přiměřeně informovat. Advokátní úschovu hradí ten, komu
jsou prostředky advokátem poukázány.
4.6.1. Schůze vlastníků dluhopisů a změny emisních podmínek
4.6.1.1. Působnost a svolání schůze
Emitent, vlastník nebo vlastníci Dluhopisů mohou za podmínek stanovených těmito
Emisními podmínkami a příslušnými právními předpisy svolat schůzi (dále jen „Schůze“), jeli to třeba k rozhodnutí o společných zájmech vlastníků Dluhopisů. Emitent je oprávněn v
případech stanovených Zákonem o dluhopisech nebo Emisními podmínkami svolat
společnou schůzi (dále jen „Společná schůze“). Ustanovení těchto Emisních podmínek o
Schůzi se vztahují i na Společnou schůzi, není-li uvedeno výslovně jinak.
Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li příslušný právní
předpis jinak. Náklady spojené s účastí na Schůzi si hradí každý účastník sám.
Svolavatel, pokud je jím vlastník nebo vlastníci Dluhopisů, je povinen nejpozději v den
uveřejnění oznámení o konání Schůze doručit Emitentovi žádost o obstarání dokladu o
počtu všech Dluhopisů v Emisi, jíž se Schůze týká, opravňujících k účasti na svolávané Schůzi.
Emitent bez zbytečného odkladu svolá Schůzi a vyžádá si jejím prostřednictvím stanovisko
vlastníků Dluhopisů v případě návrhu změny nebo změn Emisních podmínek; to neplatí,
pokud se jedná pouze o takovou změnu, ke které podle platných právních předpisů není
zapotřebí souhlasu Vlastníků dluhopisů.
Za účelem vyloučení pochybností ve vztahu k okruhu změn zásadní povahy emitent
prohlašuje, že za změnu zásadní povahy dle § 21 odst. 1 zákona o dluhopisech považuje
změnu nebo změny emisních podmínek.
Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen uveřejnit způsobem uvedeným v článku
IV. OSTATNÍ INFORMAČNÍ POLOŽKY bod 4.6.1.6. tohoto prospektu, a to ve lhůtě nejméně
15 (patnáct) dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Schůze vlastník nebo
vlastníci Dluhopisů, jsou povinni oznámení o svolání Schůze ve lhůtě 20 (dvacet) dnů přede
dnem konání Schůze doručit do sídla Emitenta. Emitent zajistí uveřejnění oznámení
způsobem a ve lhůtě uvedenými shora a poskytne svolavateli další potřebnou součinnost,
neodpovídá však za obsah oznámení a za nedodržení zákonných lhůt svolavatelem odlišným
od Emitenta.
Oznámení o svolání Schůze obsahuje alespoň:
a) údaje o emitentovi
b) název dluhopisu, datum emise a ISIN (v případě společné schůze vlastníků tyto údaje o
všech vydaných a dosud nesplacených emisích),
c) místo, datum a hodinu konání schůze vlastníků, přičemž místem konání Schůze může být
pouze místo v Holíči, datum konání Schůze musí připadat na den, který je pracovním dnem
a hodina začátku konání Schůze nesmí být dříve než v 9:00 hod. a později než 17:00 hod.,
d) program jednání, včetně případného návrhu změny emisních podmínek a jejich
zdůvodnění,
e) den, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků.
Záležitosti, které nebyly zařazeny na navrhovaný program jednání Schůze, lze na této Schůzi
rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech Vlastníků Dluhopisů oprávněných k
hlasování na této Schůzi.
Odpadne-li důvod pro svolání Schůze, odvolá ji svolavatel stejným způsobem, jakým byla
svolána.
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4.6.1.2. Osoby oprávněné účastnit se schůze a hlasovat na ní
Schůze je oprávněna se účastnit a hlasovat na ní osoba, která je vlastníkem Dluhopisu ke
konci 7. (sedmého) dne předcházejícího dni konání Schůze, uvedenému v oznámení
svolavatele.
K převodům Dluhopisů učiněným po konci dne předcházejícího o 7 (sedm) kalendářních dnů
den konání Schůze se nepřihlíží.
Osoba oprávněná k účasti na Schůzi má na Schůzi takový počet hlasů z celkového počtu
hlasů, který odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů, které vlastnila tato
osoba ke konci dne předcházejícího o 7 (sedm) kalendářních dnů den konání Schůze, a
celkovou jmenovitou hodnotou Emise ke konci dne předcházejícího o 7 (sedm)
kalendářních dnů den konání Schůze. S Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta ke konci
dne předcházejícího o 7 (sedm) kalendářních dnů den konání Schůze, a které k tomuto dni
nezanikly z rozhodnutí Emitenta, není spojeno hlasovací právo. Rozhoduje-li Schůze o
odvolání společného zástupce, nemůže společný zástupce (je-li osobou oprávněnou k účasti
na Schůzi) vykonávat hlasovací právo.
Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce,
a poskytnout informace nezbytné k rozhodnutí či přijetí stanoviska Schůze. Dále jsou
oprávněni společný zástupce (ve smyslu těchto Emisních podmínek), není-li jinak osobou
oprávněnou k účasti na Schůzi, a hosté přizvaní Emitentem.
4.6.1.3. Průběh schůze a rozhodování na schůzy
Schůze je schopna se usnášet, jestliže se jí účastní osoby oprávněné k účasti na Schůzi
vlastníky Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představovala ke konci dne předcházejícího
o 7 (sedm) kalendářních dnů den konání Schůze více než 30 % celkové jmenovité hodnoty
vydané a dosud nesplacené části Emise. Dluhopisy, které byly v majetku Emitenta ke konci
dne předcházejícího o 7 (sedm) kalendářních dnů den konání Schůze, a které k tomuto dni
nezanikly z rozhodnutí Emitenta, se nezapočítávají pro účely usnášeníschopnosti Schůze.
Rozhoduje-li Schůze o odvolání společného zástupce, nezapočítávají se hlasy náležející
společnému zástupci (je-li osobou oprávněnou k účasti na Schůzi) do celkového počtu hlasů.
Před zahájením Schůze její svolavatel poskytne za účelem kontroly účasti na Schůzi
informaci o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na Schůzi.
Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda určený Emitentem. Schůzi svolané
vlastníkem nebo vlastníky Dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou hlasů
přítomných osob oprávněných k účasti na schůzi, přičemž volba předsedy musí být prvním
bodem programu takové Schůze. Do zvolení předsedy předsedá takové Schůzi osoba určená
svolavatelem.
Schůze může usnesením ustanovit fyzickou nebo právnickou osobu společným zástupcem
všech vlastníků Dluhopisů (dále také jako „Společný zástupce“). Společný zástupce je
oprávněn:
a) uplatňovat ve prospěch vlastníků dluhopisů všechna práva spojená s dluhopisy,
b) kontrolovat plnění emisních podmínek ze strany emitenta,
c) činit ve prospěch vlastníků dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy.
V rozsahu, ve kterém uplatňuje práva spojená s Dluhopisy Společný zástupce, s výjimkou
hlasovacích práv, nemohou vlastníci Dluhopisů dané Emise uplatňovat svá práva
samostatně. Tím není dotčeno právo Schůze odvolat Společného zástupce nebo určit jiného
Společného zástupce. Společného zástupce může Schůze stejným způsobem, jako byl
zvolen, i odvolat nebo jej nahradit jiným Společným zástupcem. Společný zástupce je
povinen před svým ustanovením do funkce oznámit vlastníkům Dluhopisů skutečnosti,
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které by pro ně mohly mít význam pro posouzení, zda je tu střet jejich zájmů se zájmem
Společného zástupce, anebo takový střet hrozí. Před ustanovením Společného zástupce do
funkce Schůze ve svém usnesení rovněž určí, jak se postupuje, dojde-li ke střetu zájmu
Společného zástupce se zájmy vlastníků Dluhopisů, anebo bude-li hrozit takový střet, po
ustanovení Společného zástupce do funkce.
Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení, jímž se:
a) schvaluje změna Emisních podmínek, ke které je třeba předchozí souhlas Schůze, nebo
b) ustavuje či odvolává Společný zástupce,
je zapotřebí souhlas alespoň 3⁄4 (tří čtvrtin) hlasů přítomných osob oprávněných k účasti
na Schůzi. K přijetí ostatních usnesení stačí prostá většina hlasů přítomných osob
oprávněných k účasti na schůzi, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak.
Pokud do 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku Schůze není Schůze usnášeníschopná,
pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. Byla-li rozpuštěna Schůze, která měla
rozhodovat o změně Emisních podmínek, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné,
náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní
Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí vlastníkům
Dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze.
Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky usnášeníschopnosti
uvedené v těchto Emisních podmínkách.
Jestliže Schůze souhlasila se změnou zásadní povahy tj. se změnou emisních podmínek dle
§ 21 odst. 1 písm. a) může osoba oprávněná k účasti na Schůzi, která podle zápisu hlasovala
na Schůzi proti návrhu příslušného usnesení nebo se Schůze nezúčastnila, požádat o
požádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů včetně poměrného výnosu z
nich, jichž byla vlastníkem ke konci dne předcházejícího o 7 (sedm) kalendářních dnů den
konání Schůze, a které od takového okamžiku nepřevedla. Neuplatní-li žadatel toto právo
do 30 (třiceti) dnů ode dne uveřejnění usnesení Schůze dle těchto Emisních podmínek, a to
písemným oznámením určeným Emitentovi a doručeným do sídla Emitenta, právo zaniká.
Jestliže Schůze nesouhlasila se změnami zásadní povahy tj. se změnou emisních podmínek
dle § 21 odst. 1 písm. a) může současně rozhodnout, že pokud bude Emitent postupovat v
rozporu s jejím usnesením, je povinen předčasně splatit vlastníkům Dluhopisů, kteří o to
požádají, jejich jmenovitou hodnotu včetně poměrného výnosu z nich.
Žádost o vyplacení hodnoty, která bude vyplacena při předčasné splatnosti Dluhopisů, musí
mít písemnou formu, musí obsahovat uvedení důvodu žádosti a se specifikací počtu kusů
Dluhopisů, o jejichž splacení vlastník Dluhopisů žádá, a musí splňovat náležitosti Instrukce,
včetně náležitosti přiložení tam uvedených dokumentů.
Emitent vyplatí částku podle předchozího odstavce do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení
řádné žádosti o vyplacení hodnoty, která bude vyplacena při předčasné splatnosti dluhopisů
emitentovi. Pro způsob, místo a další podmínky této výplaty se jinak použijí ustanovení
článku IV. OSTATNÍ INFORMAČNÍ POLOŽKY body 4.8. a 4.9. tohoto prospektu.
4.6.1.4. Zápis z jednání
Zápis o Schůzi vypracuje svolavatel ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne jejího konání. V zápisu
se uvede průběh a závěry Schůze, zejména přijatá usnesení. Je-li svolavatelem Schůze
vlastník nebo vlastníci Dluhopisů, musí být zápis ze Schůze doručen do 30 (třiceti) dnů ode
dne konání Schůze Emitentovi do jeho sídla.
Emitent je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna její
rozhodnutí způsobem podle článku IV. OSTATNÍ INFORMAČNÍ POLOŽKY bod 4.6.1.6. tohoto
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prospektu. Zápis ze Schůze Emitent uschová do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze
Schůze je k dispozici vlastníkům Dluhopisů k nahlédnutí v běžné pracovní době v sídle
Emitenta.
Pokud Schůze projednávala některý z případů uvedených v § 21 odst. 1 Zákona o
dluhopisech, musí být o Schůzi pořízen notářský zápis. Pokud Schůze se změnou v případech
uvedených v § 21 odst. 1 Zákona o dluhopisech souhlasila, uvedou se v notářském zápisu
jména těch vlastníků dluhopisů, kteří se změnou souhlasili, a počty kusů Dluhopisů, které
každý z těchto vlastníků Dluhopisů měl ve svém vlastnictví ke konci dne předcházejícího o
7 (sedm) kalendářních dnů den konání Schůze.
4.6.1.5. Změny emisních podmínek
Ke změně Emisních podmínek se vyžaduje předchozí souhlas Schůze. Souhlas Schůze se však
nevyžaduje:
a) ke změně přímo vyvolané změnou právní úpravy,
b) ke změně, která se netýká postavení nebo zájmů vlastníků Dluhopisů, mimo jiné ke
změně sídla Emitenta,
c) v případě, že žádný z vydaných Dluhopisů, ke kterým se vztahují Emisní podmínky, jichž
se změna týká, není ve vlastnictví osoby odlišné od Emitenta.
Emitent bez zbytečného odkladu po změně Emisních podmínek uveřejní způsobem podle
článku IV. OSTATNÍ INFORMAČNÍ POLOŽKY bod 4.6.1.6. tohoto prospektu tuto změnu
Emisních podmínek a úplné znění Emisních podmínek po provedené změně.
Investor, který před uveřejněním změny Emisních podmínek, ke které se vyžaduje předchozí
souhlas Schůze, souhlasil s koupí nebo s upsáním Dluhopisu, a k tomuto Dluhopisu ještě
nenabyl vlastnické právo, je oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit.
4.6.1.6. Oznámení
Jakékoli oznámení vlastníkům dluhopisů dle těchto emisních podmínek tohoto prospektu
bude platné, pokud bude uveřejněno v českém jazyce na webových stránkách společnosti
CARTAGE s.r.o., www.cartage.cz.
4.7.

Nominální úroková sazba a ustanovení o splatném úroku
Nominální úroková sazba je určena pevnou úrokovou sazbou ve výši 7% ročně. Úrokový
výnos bude vyplacen spolu se splacením nominální hodnoty dluhopisů k datu splatnosti
dluhopisů tj. 1.7.2023.
Splacení nominální hodnoty dluhopisů a výplata úrokového výnosu dluhopisu budou
prováděny k datu uvedeném v emisních podmínkách a to prostřednictvím emitenta.
Nesdělí-li mu dotčený vlastník jiný účet, je emitent oprávněn dluhopisy předčasně splatit
na účet, který mu dotčený vlastník sdělil naposledy pro účely výplaty výnosu z dluhopisu a
splacení dluhopisu. Pokud emitentovi nebyl sdělen takový účet, je emitent oprávněn
dluhopisy předčasně splatit na účet advokátní úschovy ve prospěch vlastníka dluhopisů, o
čemž bude vlastníka dluhopisů přiměřeně informovat. Advokátní úschovu hradí ten, komu
jsou prostředky advokátem poukázány. Připadne den výplaty na jiný než pracovní den,
vznikne emitentovi povinnost uhradit předmětnou částku v nejbližší následující pracovní
den, přičemž není povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový
odklad. Pracovním dnem se rozumí jakýkoliv kalendářní den (kromě soboty, neděle a
státních svátků ČR), ve kterém jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost,
a v němž se provádí zúčtování plateb v Kč.
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4.8.

Datum splatnosti a ustanovení o umořování půjčky, včetně postupů splácení. Pokud se
předpokládá umoření v předstihu, z podnětu emitenta nebo držitele, bude popsáno a
budou uvedeny podmínky umoření
Pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů emitentem z důvodů uvedených v tomto
prospektu, bude celá nominální hodnota všech dluhopisů splatná jednorázově dne 1.7.2023
Dluhopisy se po splacení jejich nominální hodnoty nebudou dále úročit.
Předčasné splacení dluhopisů z rozhodnutí emitenta
Emitent má právo podle své úvahy předčasně splatit všechny dosud nesplacené dluhopisy
ke kterémukoliv datu, ovšem za předpokladu, že toto své rozhodnutí oznámí vlastníkům
dluhopisů nejdříve 60 (šedesát) dní a nejpozději 30 (třicet) dní před takovým příslušným
datem předčasného splacení.
Emitent je povinen své rozhodnutí o předčasném splacení dluhopisů oznámit dotčeným
vlastníkům dluhopisů odesláním písemného sdělení na jemu známé adresy dotčených
vlastníků nebo jiným prokazatelným způsobem, případně uveřejněním v souladu s čl. IV
Ostatní informační položky, bod 4.6.1.6. tohoto prospektu.
Nominální hodnota všech předčasně splacených dluhopisů vlastníka bude splacena spolu
s vyplacením výnosu za období do data předčasné splatnosti osobě, která je vlastníkem
dluhopisů k datu oznámení předčasného splacení.
Emitent je oprávněn dluhopisy předčasně splatit na účet, který mu za tím účelem nejpozději
do pátého dne přede dnem předčasného splacení dluhopisů, uvedeného v oznámení
emitenta o předčasném splacení dluhopisů, dotčený vlastník dluhopisů písemně sdělí.
Nesdělí-li mu dotčený vlastník jiný účet, je emitent oprávněn dluhopisy předčasně splatit
na účet, který mu dotčený vlastník sdělil naposledy pro účely výplaty výnosu z dluhopisu a
splacení dluhopisu. Pokud emitentovi nebyl sdělen takový účet, je emitent oprávněn
dluhopisy předčasně splatit na účet advokátní úschovy ve prospěch vlastníka dluhopisů, o
čemž bude vlastníka dluhopisů přiměřeně informovat. Advokátní úschovu hradí ten, komu
jsou prostředky advokátem poukázány.

4.9.

Oznámení
Jakékoliv oznámení vlastníkům dluhopisů podle těchto emisních podmínek bude platné,
pokud bude zveřejněno v českém jazyce na webových stránkách společnosti CARTAGE
s.r.o., www.cartage.cz. Za datum každého oznámení se bude považovat datum prvního
zveřejnění. Oznámení o zveřejnění emisních podmínek, včetně místa kde je možné se
seznámit s emisními podmínkami a příp. oznámení o vydání dluhopisů budou zveřejněny
také na výše uvedených stránkách společnosti a prostřednictvím periodického tisku s
celostátní působností uveřejňující burzovní zprávy.

4.10.

Odkup dluhopisů
Emitent je oprávněn dluhopisy kdykoliv odkupovat za jakoukoliv cenu. Odkoupené
dluhopisy nezanikají, a je na zvážení emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a
případně je znovu prodá, či rozhodne o jejich zániku. V takovém případě dluhopisy bez
dalšího nároku zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.
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4.11.

Údaje o výnosu

4.11.1. Způsob úročení a výnosové období
Výnos dluhopisu (dále jen "výnos") je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 7% ročně.
Úrokový výnos bude vyplacen spolu se splacením nominální hodnoty dluhopisů k datu
splatnosti dluhopisů tj. 1.7.2023.
Dluhopisy se úročí od data emise do (i) data své splatnosti (včetně), anebo do (ii) data,
stanoveného emitentem jako datum předčasného splacení dluhopisů v oznámení podle
bodu 4.8. těchto emisních podmínek.
„Výnosovým obdobím“ se pro účely těchto emisních podmínek rozumí období počínající
datem emise a končící datem splatnosti nebo předčasné splatnosti dluhopisů.
4.11.2. Báze pro výpočet úroku
Pro účely výpočtu úrokového výnosu příslušejícího k Dluhopisům za období kratší jednoho
(1) roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje tři sta šedesát (360) dní, přičemž se bude
vycházet z počtu skutečně uplynulých dní daného roku (úroková konvence "Act/360").
4.11.3. Stanovení úrokového výnosu
a) Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu dluhopisu za výnosové období se
stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového dluhopisu, příslušné úrokové sazby
(vyjádřené desetinným číslem) a počtem skutečných dní od data emise k datu splatnosti
/ 360. Celková částka úrokového výnosu dluhopisu bude zaokrouhlena na setiny (tj. na
celé haléře) dle matematických pravidel.
b) Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu dluhopisu za jakékoli období kratší než
je výnosové období se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového dluhopisu,
příslušné úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a počtem skutečně uplynulých
dní od data emise do data předčasné splatnosti / 360. Celková částka úrokového výnosu
dluhopisu bude zaokrouhlena na setiny (tj. na celé haléře) dle matematických pravidel.
4.11.4. Konec úročení
Dluhopisy přestanou být úročeny dnem jejich splatnosti nebo předčasné splatnosti podle
těchto emisních podmínek, ledaže by po splnění všech náležitostí bylo splacení dlužné
částky emitentem neoprávněně zadržované nebo odmítnuto. V takovém případě bude
nadále nabíhat úrokový výnos při shora uvedené úrokové sazbě až do dne, kdy vlastníkům
dluhopisů nebo jejich zástupcům budou vyplaceny všechny k tomu dni v souladu s těmito
emisními podmínkami splatné částky.
4.12.

Zastoupení držitelů dluhových cenných papírů včetně označení organizace zastupující
investory a ustanovení o tomto zastoupení
Emitent nedefinoval (vzhledem k faktu, že Zákon o dluhopisech tento postup obligatorně
nevyžaduje) postupy týkající se zastupování vlastníků dluhopisů.
Emitentovi není také známý fakt, že by byla ke dni vypracování tohoto prospektu
ustanovena určitá forma organizace zastupující investory, resp. že by byly stanoveny
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podmínky vztahující se na takové zastoupení. Na základě uváděných skutečností emitentovi
nejsou známy informace, kde by investoři mohli získat přístup k smlouvám týkajících se
takových forem zastupování.
Bez ohledu na výše uváděná fakta, emitent je povinen dodržovat všechny podmínky
dluhopisů v tomto prospektu, v nichž jsou jasně definovány práva a povinnosti vlastníků
dluhopisů vyplývající z vlastnictví těchto dluhopisů, resp. jsou stanoveny povinnosti a
závazky emitenta, k plnění kterých se emitent jednoznačně zavázal.
4.13.

U nových emisí prohlášení o usneseních, povoleních a schváleních, na jejichž základě
cenné papíry byly nebo budou vytvořeny nebo emitovány.
Dluhopisy budou vydány na základě rozhodnutí jediného společníka, který tak rozhodl dne
18.12.2018.

4.14.

U nových emisí očekávané datum emise cenných papírů
Emitent stanovil datum emise na 1.7.2019.

4.15.

Popis veškerých omezení volné převoditelnosti cenných papírů
Dluhopisy jsou listinné a na řad. Práva spojená s dluhopisy jsou oprávněna ve vztahu k
emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu vlastníků vedené emitentem, pokud není
zákonem stanoveno jinak. Převoditelnost dluhopisu není omezena. Dluhopisy mohou
nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky a v
zahraničí. Na účinnost převodu vůči emitentovi vyžaduje zápis o změně vlastníka dluhopisu
v seznamu vlastníků dluhopisů. Emitent je povinen provést takovou změnu bezprostředně
poté, co mu bude taková změna prokázána.

4.16.

Zdanění
Nestanoví-li právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
jinak, Emitent neodpovídá za odvod jakýchkoli daní ani mu neplyne povinnost zaplatit
jakékoli daně v souvislosti s Dluhopisy, zejména v důsledku vlastnictví, převodu nebo
výkonu práv z Dluhopisů.
Příjem z Dluhopisů vyplácený fyzickým či právnickým osobám, českým či zahraničním
daňovým residentům anebo i nerezidentům, obecně podléhá srážkové dani vybírané u
zdroje (tj. Emitentem při úhradě úrokových výnosů Dluhopisů). V případě, že příjem
podléhá srážkové dani, Emitent odpovídá za srážku daně u zdroje.
a) Úrokový příjem z úrokových příjmů plynoucích z Dluhopisů fyzické osobě, která je
českým daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně fyzické osoby, která není
českým daňovým rezidentem), podléhá srážkové dani u zdroje, sazba takovéto daně je
15 % (pro rok 2019). V případě, že úrok plyne právnické osobě, která je českým
daňovým rezidentem (nebo české stálé provozovně právnické osoby, která není českým
daňovým rezidentem), je úrokový příjem součástí jejího obecného základu daně
podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů právnických osob (19 % v roce 2019).
b) Úrokové příjmy z Dluhopisů realizované českým daňovým nerezidentem podléhají
české dani vybírané srážkou u zdroje, jejíž sazba je 15 %, pokud příslušná smlouva o
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zamezení dvojího zdanění nebo směrnice Evropské unie (EU) nestanoví sazbu nižší. V
ostatních případech se uplatní srážková daň ve výši 35% (pro rok 2019).
Bude-li vlastnictví, převod nebo výkon práv vyplývajících z Dluhopisů podléhat jakékoli dani,
nebude Emitent povinen hradit Vlastníkovi dluhopisu žádné částky jako náhradu v důsledku
takových daní.
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5.

Podmínky nabídky

5.1.

Podmínky, statistické údaje o nabídce, očekávaný harmonogram a podmínky žádosti o
nabídku

5.1.1. Podmínky platné pro nabídku
Dluhopisy budou vydány na základě veřejné nabídky cenných papírů podle § 34 odst. 1
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Dluhopisy budou nabídnuty
zájemcům v České a Slovenské republice. Emitent požádá Českou národní banku o notifikaci
prospektu Národní bance Slovenska. Pro tento účel bude prospekt přeložen do slovenského
jazyka.
Činnosti týkající se vydávání dluhopisů, splacení dluhopisů a vyplácení výnosů z dluhopisů
si emitent zabezpečuje sám, eventuálně osoby, které k výkonům takových činností pověří
(dále jen "distributoři", případně "distributor"). Aktuálně není distribucí dluhopisů pověřen
žádný subjekt. Případný pověřený distributor a distribuční místa budou zveřejněna v
souladu s tímto prospektem.
5.1.2. Celková částka emise/nabídky
Celková nominální hodnota emise a tedy i nejvyšší suma nominálních hodnot vydávaných
dluhopisů je 65 000 000 Kč (slovy: šedesát pět milionů korun českých). Měna emise jsou
koruny české.
5.1.3. Lhůta, včetně případných změn, v níž bude nabídka otevřena, a popis postupu pro žádost.
Datum začátku lhůty veřejné nabídky emise je 1.7.2019. Datum ukončení lhůty veřejné
nabídky emise je 1.6.2020. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty pro upisování
emise jednorázově nebo postupně. Emitent je oprávněn vydat dluhopisy do výše celkové
nominální hodnoty dluhopisů.
Činnosti spojené s upisováním dluhopisů zabezpečuje emitent, eventuálně distributor
případně distributoři. Vydání dluhopisů bude probíhat na základě uzavřené Smlouvy o koupi
dluhopisů a oproti splacení částky emisního kurzu dluhopisu na bankovní účet emitenta
IBAN CZ92 0100 1585 1311 0287 v měně Kč vedeného u Komerční banky a.s., se sídlem Na
Příkopě 33, 114 07 Praha 1, Česká republika, BIC (SWIFT): KOMBCZPP. Místem předání je
sídlo emitenta. V případě uzavření Smlouvy o koupi dluhopisů prostřednictvím distributora
nebo doporučené zásilky České pošty, a.s. nebo Slovenské pošty a.s. nebo kurýrní služby a
úhrady částky emisního kurzu na bankovní účet emitenta, bude vyplněn dluhopis ve lhůtě
do 30 (třiceti) dnů od připsání emisního kurzu na výše uvedený účet odeslán vlastníkovi
doporučeně prostřednictvím České pošty, a.s. nebo Slovenské pošty a.s. nebo kurýrní služby
na korespondenční adresu uvedené ve Smlouvě o koupi dluhopisu. Na dluhopis bude
vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob) nebo obchodní jméno nebo
název, IČO (u právnických osob) a adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního vlastníka
dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do seznamu vlastníků dluhopisu včetně formy
vyplácení výnosů z dluhopisu, e-mail kontaktu a bankovní spojení vlastníka a dluhopis bude
předán prvnímu vlastníkovi. Vlastnictví k dluhopisu a nebezpečí škody přechází na vlastníka
převzetím dluhopisu v sídle emitenta, či převzetím doporučené zásilky od České pošty, a.s.
nebo Slovenské pošty a.s. nebo kurýrní služby.
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5.1.4. Popis možnosti snížení upisovaných částek a způsob náhrady přeplatku, který žadatelé
zaplatili
Objednávky budou uspokojovány průběžně tak, jak je emitent přijme, a to až do chvíle,
dokud se poslední přijatou objednávkou neumístí celý objem emise, nejpozději však do dne
1.6.2020.
V případě, že kupující v dohodnuté lhůtě uvedené ve Smlouvě o upsání a koupě dluhopisů
nesplatí emisní kurz všech upsaných dluhopisů, ale v této lhůtě uhradí částku nižší,
odpovídající nižšímu počtu dluhopisů a v dohodnuté lhůtě uvedené ve Smlouvě o upsání a
koupě dluhopisů dojde k předání dluhopisů kupujícímu, vydá emitent kupujícímu nižší počet
dluhopisů odpovídající zaplacené částce a přeplatek vrátí kupujícímu ve lhůtě 30 dnů od
dne připsání emisního kurzu dluhopisu na bankovní účet emitenta bezhotovostním
převodem na bankovní účet kupujícího uvedený v této smlouvě.
V případě, že emitent v době předání dluhopisů kupujícímu nebude mít k dispozici
dostatečný počet dluhopisů, protože už bude emise dluhopisů rozebrána osobami, které
splatili emisní kurs a vyzvedli si dluhopisy dříve než kupující, pak emitent vydá kupujícímu
zbylé dluhopisy a přeplatek splaceného emisního kurzu upsaných dluhopisů nad emisní kurz
dluhopisů postoupených kupujícímu vrátí emitent kupujícímu ve lhůtě 30 dnů od dne
připsání emisního kurzu dluhopisu na bankovní účet emitenta bezhotovostním převodem
na bankovní účet kupujícího uvedený v této smlouvě.
5.1.5. Údaje o minimální nebo maximální částce žádosti (v počtu cenných papírů nebo v
souhrnné částce k investování).
Dluhopisy budou vydány na základě veřejné nabídky cenných papírů podle § 34 odst. 1
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, přičemž minimální investice na jednoho
prvonabyvatele bude 25 000 Kč. Maximální výše investice na jednoho prvonabyvatele bude
dána celkovým objemem emise, tj. částkou 65 000 000 Kč.
5.1.6. Metoda a lhůty pro splacení emisního kurzu a pro doručení cenných papírů
Splacení emisního kurzu
Emisní kurz všech dluhopisů vydaných k datu emise činí 100% jejich nominální hodnoty.
Emisní kurz dluhopisů vydávaných po datu emise bude určen emitentem na základě
aktuálních tržních podmínek a bude zveřejněn na webových stránkách emitenta
www.cartage.cz, v sekci dluhopisy. K částce emisního kurzu dluhopisů vydaných po datu
emise bude vždy připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos za období od data emise
do data uzavření Smlouvy o koupi dluhopisů.
Emisní kurz je splatný bezhotovostním převodem nebo vkladem hotovosti na bankovní účet
emitenta IBAN CZ92 0100 1585 1311 0287 v měně Kč vedeného u Komerční banky a.s., se
sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, Česká republika, BIC (SWIFT): KOMBCZPP. Kupující je
povinen uvést jako variabilní symbol platby svoje rodné číslo nebo své IČO.
Za den splacení se považuje den, ke kterému bude celý emisní kurs upsaných dluhopisů
připsán na výše uvedený bankovní účet emitenta.
Kupující se zavazuje emisní kurz upsaných dluhopisů splatit nejpozději do 5 (slovy: pět) dní
ode dne uzavření Smlouvy o koupi dluhopisů.
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Zvýšené poplatky bank spojené s jiným způsobem úhrady než bezhotovostním převodem v
rámci České republiky, např. platbou ze zahraničí, nebo nadměrným vkladem v hotovosti
na účet, se zavazuje hradit kupující.
Vydání dluhopisů
Upsané dluhopisy budou vydány kupujícímu oproti zaplacení částky emisního kurzu
upsaných dluhopisů nebo předložení potvrzení o splacení částky emisního kurzu na
bankovní účet emitenta tak, že na dluhopis bude vyznačeno jméno, příjmení, datum
narození a adresa trvalého bydliště (u fyzických osob) nebo firma, IČO a adresa sídla (u
právnických osob) prvního vlastníka dluhopisu, a den převodu dluhopisu.
Místem předání je sídlo emitenta. V případě uzavření Smlouvy o koupi dluhopisů
prostřednictvím distributora nebo doporučené zásilky České pošty, a.s. nebo Slovenské
pošty a.s. nebo kurýrní služby a úhrady částky emisního kurzu na bankovní účet emitenta,
bude vyplněn dluhopis ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů od připsání emisního kurzu na výše
uvedený účet odeslán vlastníkovi doporučeně prostřednictvím České pošty, a.s. nebo
Slovenské pošty a.s. nebo kurýrní služby na korespondenční adresu uvedenou ve Smlouvě
o koupi dluhopisu.
5.1.7. Úplný popis způsobu a data zveřejnění výsledků nabídky
Výsledky nabídky zveřejní emitent na svých internetových stránkách www.cartage.cz do 30
pracovních dnů ode dne ukončení nabídky. Vlastníci dluhopisů, kteří úspěšně upíší a splatí
emisní kurz dluhopisů, budou informováni zasláním písemného oznámení.
5.1.8. Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnosti upisovacích práv a zacházení s
neuplatněnými upisovacími právy
K dluhopisům se nevážou žádné předkupní ani výměnná práva.
5.2.

Plán rozdělení a přidělování cenných papírů

5.2.1. Různé kategorie potenciálních investorů, kterým jsou cenné papíry nabízeny. Pokud je
nabídka současně prováděna na trzích dvou nebo více zemí a pokud byla nebo je pro
některé cenné papíry vyhrazena tranše, uveďte takovou tranši
Nabídka je určena pro všechny klienty, primárně však pro klienty ze segmentu retail. Pro
žádnou kategorii potenciálních investorů není rezervována žádná část emise.
5.2.2. Postup pro oznámení přidělené částky žadatelům, a zda může obchodování začít před
učiněním oznámení
Emitent začne přijímat objednávky od zahájení veřejné nabídky t.j. od 1.7.2019.
Objednávky investorů budou uspokojovány průběžně tak, jak je emitent příjme, a to až do
chvíle, dokud se poslední přijatou objednávkou neumístí celý objem emise dluhopisů,
nejpozději však do dne 1.6.2020.
5.3.

Stanovení ceny
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5.3.1. Cena, za kterou budou cenné papíry nabízeny
Nominální hodnota jednoho (1) dluhopisu činní 25 000 Kč.
Emisní kurz všech dluhopisů vydaných k datu emise činí 100% jejich nominální hodnoty.
Emisní kurz dluhopisů vydávaných po datu emise bude určen emitentem na základě
aktuálních tržních podmínek a bude zveřejněn na webových stránkách emitenta
www.cartage.cz, v sekci dluhopisy. K částce emisního kurzu dluhopisů vydaných po datu
emise bude vždy připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos za období od data emise
do data uzavření Smlouvy o koupi dluhopisů.
Investorům nebudou účtovány žádné specifické výdaje a daně.
5.4.

Umístění a upisování

5.4.1. Název a adresa koordinátora (koordinátorů) celkové nabídky a jednotlivých částí nabídky
a v míře známé emitentovi nebo předkladateli nabídky i umisťovatelům v různých zemích,
ve kterých je nabídka prováděna
Ke dni vypracování prospektu není emitentovi znám žádný koordinátor globální nabídky a
jednotlivých částí nabídky. Koordinátor nabídky nebyl ustanoven a emitent tuto možnost
během upisovacího období nevylučuje.
5.4.2. Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců v každé zemi
Upisování nebude realizované prostřednictvím platebních a depozitních zástupců.
5.4.3. Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuté upisování emise na základě pevného
závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuté upisování emise bez
pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání. Uveďte podstatné znaky dohod
včetně kvót. Pokud není upisována celá emise, prohlášení o nekryté části. Uveďte
celkovou částku provize za upsání a provize za umístění
Se žádnými subjekty nebylo dohodnuté upisování emise na základě pevného závazku nebo
umisťování bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání.
5.4.4. Kdy byla nebo bude uzavřena dohoda o upisování
Ke dni vypracování prospektu nebyla uzavřena žádná dohoda o upisování cenných papírů
ze strany emitenta. Emitent nevylučuje využití této možnosti v průběhu upisovacího
období.
6.

Přijetí k obchodování a způsob obchodování

6.1.

Informace o tom, zda nabízené cenné papíry jsou nebo budou předmětem žádosti o přijetí
k obchodování za účelem jejich distribuce na regulovaném trhu nebo jiných rovnocenných
trzích s uvedením dotčených trhů
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Dluhopisy nejsou a nebudou předmětem žádosti o přijetí na žádném regulovaném trhu.
6.2.

Všechny regulované trhy nebo rovnocenné trhy, na nichž jsou podle vědomostí emitenta
již přijaty k obchodování cenné papíry stejné třídy jako cenné papíry, které mají být
nabídnuty nebo přijaty k obchodování
Dluhopisy emitenta nejsou přijaty k obchodování na žádném regulovaném nebo
rovnocenném trhu.

6.3.

Informace související s použitím prospektu při následné nabídce dluhopisů nebo
konečném umístění.
Emitent a osoby zodpovědné za přípravu prospektu souhlasí s použitím prospektu při
následném prodeji nebo konečném umístění dluhopisů finančními zprostředkovateli a
přijímají odpovědnost za obsah prospektu, i vzhledem k následnému dalšímu prodeji
cenných papírů nebo konečné umístění cenných papírů pomocí finančních
zprostředkovatelů. Souhlas s použitím prospektu při následném prodeji nebo konečném
umístění dluhopisů finančními zprostředkovateli se uděluje všem finančním
zprostředkovatelům na dobu od data počátku primárního prodeje (upisování) tj. od
1.7.2019 do 1.6.2020. Další prodej dluhopisů nebo konečné umístění dluhopisů
prostřednictvím finančního zprostředkovatele se může uskutečnit od data počátku
primárního prodeje (upisování) tj. od 1.7.2019 do 1.6.2020. Se souhlasem emitenta nejsou
spojeny žádné další podmínky relevantní pro používání prospektu. Finanční
zprostředkovatelé mohou prospekt používat pro následný další prodej cenných papírů nebo
konečné umístění cenných papírů v České republice a za předpokladu, že emitent v
budoucnu požádá ČNB o oznámení prospektu Národní bance Slovenska, mohou používat
prospekt také v Slovenské republice. Podobně se použije také pro případný dodatek
schválený v budoucnosti. Za aktualizaci prospektu v souvislosti se sekundární nabídkou
odpovídá emitent.
OZNÁMENÍ INVESTORŮM: Informace o podmínkách nabídky finančního
zprostředkovatele musí každý finanční zprostředkovatel poskytnout každému investorovi
v okamžiku uskutečnění nabídky.
OZNÁMENÍ INVESTORŮM: V případě používání prospektu cenného papíru finančními
zprostředkovateli, je povinen každý finanční zprostředkovatel uvést na své webové
stránce, že prospekt používá v souladu se souhlasem a podmínkami, které jsou s ním
spojené.

7.

Doplňující údaje

7.1.

Pokud jsou poradci spojení s emisí uvedení v popisu cenných papírů, prohlášení o funkci,
v níž poradci vystupovali
V souvislosti s emisí cenných papírů neposkytovali služby žádní poradci ani znalci.

7.2.

V popisu cenných papírů se uvedou další údaje, které ověřili a přezkoumali oprávnění
auditoři a u kterých auditoři vydali zprávu
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V tomto prospektu cenných papírů se nacházejí informace, které přezkoumali oprávnění
auditoři, nebo kde auditoři vypracovali zprávu.
7.3.

V případě, že popis cenných papírů obsahuje prohlášení nebo zprávu osoby v postavení
znalce, uveďte jméno této osoby, adresu, odbornou způsobilost a případný podstatný
zájem v emitentovi, pokud nějaké existují
V tomto prospektu cenných papírů se nenacházejí prohlášení nebo zprávy znalců.

7.4.

Informace získané od třetí strany
V tomto prospektu cenných papírů nejsou zahrnuty informace získané od třetí strany.

7.5.

Úvěrové hodnocení (rating) přiřazené emitentovi nebo jeho dluhovým cenným papírům
na žádost emitenta nebo ve spolupráci s ním v procesu hodnocení
Emitentovi ani dluhopisům nebyl udělen rating žádnou ratingovou agenturou, ani se
neočekává, že pro účely této emise bude rating udělen.

V.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Oznámení
Jakékoli oznámení vlastníkům dluhopisů dle tohoto prospektu bude platné, pokud bude
uveřejněno v českém jazyce na webových stránkách společnosti CARTAGE s.r.o.,
www.cartage.cz. Za datum každého oznámení se bude považovat datum prvního uveřejnění.
Oznámení o uveřejnění emisních podmínek, včetně místa kde je možné se seznámit s
emisními podmínkami a příp. oznámení o vydání dluhopisů budou zveřejněny též na výše
uvedených stránkách společnosti.
Rozhodné právo a jazyk
Veškerá práva a povinnosti vyplývající z dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s
právem České republiky. Jakékoliv případné spory mezi emitentem a vlastníky dluhopisů
vyplývající z dluhopisů, těchto emisních podmínek nebo s nimi související budou řešeny
příslušným soudem České republiky. Tento prospekt může být přeloženy do slovenštiny
anebo do dalších jazyků. V takovém případě, pokud dojde k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká.
Tento prospekt je prospektem ve smyslu zákona Zákon 256/2004 Sb. - Zákon o podnikání na
kapitálovém trhu, v platném znění. Tento prospekt je schválen ČNB, žádný jiný státní orgán
ani jiná osoba tento prospekt neschválila. Jakékoliv prohlášení v opačném smyslu je
nepravdivé.
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Emitent neschválil žádné jiné prohlášení nebo informace o emitentovi nebo dluhopisech,
než jaké jsou obsaženy v tomto prospektu. Na žádné takové jiné prohlášení nebo informace
nelze spoléhat jako na prohlášení nebo informace schválené emitentem. Pokud není
uvedeno jinak, jsou veškeré informace v tomto prospektu uvedeny k datu vyhotovení
prospektu. Předání tohoto prospektu kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamená, že
informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamžiku po datu jeho vyhotovení.
Za závazky emitenta včetně závazků vyplývajících z dluhopisů neručí Česká republika ani
kterákoli její instituce, ministerstvo nebo její politická součást (orgán státní správy či
samosprávy) ani žádná jiná osoba, ani je jiným způsobem nezajišťuje.
Informace obsažené v kapitole 4.16. (Zdanění) jsou uvedeny pouze jako obecné informace
vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Potenciální nabyvatelé dluhopisů by se v
souvislosti s nabytím dluhopisů měli spoléhat výhradně na svou vlastní analýzu faktorů
uváděných v těchto kapitolách a na doporučení svých vlastních právních, daňových a jiných
odborných poradců.
Nabyvatelem dluhopisů, zejména zahraničním, se doporučuje konzultovat se svými právními
a jinými odbornými poradci ustanovení příslušných právních předpisů, zejména devizových
a daňových předpisů České republiky, zemí, jejichž jsou rezidenty, a jiných příslušných států
i všech příslušných mezinárodních dohod, a ještě před uskutečněním investice vyhodnotit
jejich dopad na konkrétní investiční rozhodnutí.
Vlastníkům dluhopisů, zejména zahraničním, se doporučuje, aby se soustavně informovali o
všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících vlastnictví dluhopisů, a stejně
prodej dluhopisů do zahraničí nebo nákup dluhopisů ze zahraničí, jakož i jakékoliv jiné
transakce s dluhopisy, a aby tyto právní předpisy dodržovali.
Jakékoliv předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje emitenta, jeho finanční situace,
okruhu jeho podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu nelze pokládat za prohlášení, či
závazný příslib emitenta týkající se budoucích událostí nebo výsledků, protože tyto budoucí
události nebo výsledky závisí zcela nebo zčásti na okolnostech a událostech, které emitent
nemůže přímo nebo v plném rozsahu ovlivnit. Potenciální zájemci o koupi dluhopisů by měli
uskutečnit vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trendů nebo výhledů uvedených v tomto
prospektu, případně provést další samostatné zjišťování, a své investiční rozhodnutí založit
na výsledcích takových samostatných analýz a šetření.

VI.

PŘÍLOHY

1. Auditovaná účetní závěrka emitenta za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a za
účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017. Mezitímní finanční údaje za období 1.1.2017 –
30.6.2017 a za období 1.1.2018 – 30.6.2018.
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