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Tento dokument představuje prospekt (dále jen ,,Pľospekt") zaknihovaných dluhopisů vydaných podle
českého pľáva s pevným úrokovým výnosem o jmenovité hodnotě každého dluhopisu ve výši l00 000 Kč
(slovy: sto tisíc korun českých) a v celkové jmenovité hodnotě emise 500 000 000 Kč (slovy: pět set milionů
koľun českých) se splatností v roce 202l (dálejen ,,Dluhopisy" nebo ,,Emise") vydávaných společností
Alpha Quest F'unds slcAv p.|.c., založené a exisfující podle právního řádu Maltské ľepubliky, se sídlem
Level l, Blue Harbour Business Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex XBX l0Ż7, Maltská republika,
ľegistrační ěíslo: SV 430 zapsané v maltském rejstříku obchodních společností (dále jen ,,Emitent") k
podfondu Emitenta s nánem Alpha Quest Balanced Fund (dále jen ,,Podfond"). Jmenovitá hodnota
Dluhopisů je splatná v českých korunách. Datum emise je stanoveno naŻ2. 12.2016 a emisní kurz k datu
emise činí l00 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávźny v souladu se zákonem č.
190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o dluhopisech"). objem Emise
může bý v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů naqýšen rozhodnutím Emitenta' a to maximálně o 20
% (tj' celková jmenovitá hodnota Emise v důsledku tohoto naýšení nepřekľočí 600 000 000 Kě).

Tento Prospekt byl vypracován pro účely přijetí Dluhopisů k obchodovźní na Regulovaném trhu společnosti
Burza cenných papírů Praha, a.s. Tento Prospekt byl vyhotoven v souladu s nařízením Komise (ES) č.
809/2004, kterym se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003l71lBs, pokud jde o údaje
obsažené v prospektech, úpravu pľospektů, uvádění údajů ve foľmě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření
inzerátű, ve znění pozdějších změn (dálejen ,,Nařízení o pľospektu"). Souěástí tohoto Prospektu jsou též
emisní podmínky Dluhopisů. Emitent potáda| o přijetí Dluhopisů k obchodovźní na Regulovaném tľhu
BCPP a předpokládá, že s Dluhopisy bude zahźĄeno obchodování dne 3.3.2017 nebo po tomto datu. Veřejná
nabídka Dluhopisů nebude probíhat.

Prospekt byl na základě žádosti Emitenta uěiněné v souladu s $ 36c zákonaě.25612004 Sb., o podnikánina
kapitálovém trhu, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,ZPKToo nebo ,,Zákon o podnikání na
kapitálovém tľhu") schválen rozhodnutím České náľodní banky č). j.2017l028452ĺCNB/57a ze dne 24.2.
2017,které nabylo prźnní moci dne 28.2. Ż0l7 .

Tento Prospekt byl vyhotoven ke dni Ż0. Ż. 2017 a je platný po dobu dvanácti měsíců od jeho schválení
Ceskou národní bankou, tj. od 28. 2. 2017 . Dojde-li po schválení tohoto Prospektu a před přijetím Dluhopisů
k obchodovźmí na ľegulovaném trhu k podstatným změnám údajů v něm uvedených, bude Emitent tento

ľrospekt aktualizovat, a to formou dodatků k tomuto Pľospektu. Katdý takový dodatek bude schválen
Ceskou náľodní bankou a uveřejněn v souladu s právními předpisy.

Emitent pověřil na zátkladě smlouvy o zabezpeč,ení vydání emise Dluhopisů ze dne 16. 12.2016 společnost
J&T IB Capital Maľkets, a.s.' Se sídlem Pobřežní 74,Pľaha 8, 180 00, IČo: 247 66259, činností spojenou
s přípravou a zajištěním vydání Dluhopisů (,,Lranžéť'). Činnosti spojené s vydáním a umístěním Dluhopisů
bude jako hlavní manažer emise (,'Hlavní manažeľ") zajišťovatJ & T BANKA, a.s., společnostzaloźenáa
existující podle práva České republiky, lČo: ąll 15 378, se sídlem Praha 8, Pobřežní'Ż97ll4, PSČ l8600,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPrazę pod spisovou značkou B 1731 (,,J&T
Banka"), a to na zák|adě smlouvy o zajištění umístění Dluhopisů ze dne 16.12.2016. Kromě toho Emitent
též pověřil společnost J&T Banka ěinnostmi kotačního agenta v souvislosti s přijetím Dluhopisů na
Regulovaný trh BCPP.
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Investoři by měli náźit ľizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisri. Rizikové faktory, které jsou
Emitentovi ke dni vyhotovení tohoto Prospektu znélmé a kteľé Emitent považuje za výzĺamné, jsou uvedeny
v kapitole III. (RizikovéÍaktory) tohoto Pľospektu.

Prospekt, jeho případné dodatky, všechny ýľoční zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení tohoto
Prospektu, jsou zájemcům k dispozici v elektľonické podobě na internetové adrese www.aqbond.com v části
ýkajici se dluhopisů (,,Bonď') a dáůe v sídle Emitenta na adrese Level l, Blue Harbour Business Centľe, Ta'
Xbiex Seafront' Ta' Xbiex XBX 1027, Maltská republika v pracovní dny v době od 9.00 do 1ó.00 hodin.

Emitent bude v ľozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a předpisy Regulovaného trhu
BCPP (budou-li relevantní), uveřejňovat zpréxy o ýsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit
informaění povinnost v České republice.
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I. DŮĺ-pŻlľÁupozonNĚľÍ

Tento Prospeh je prospektem ve smyslu příslušných ustanovení Zákoną o podnikání na kapitálovém trhu
schváleným Českou nóľodní bankou za účeĺem přijetí Dluhopisů k obchodování na ľegul'ovaném tľhu v
Ceské republice. Tento Pľospeh obsahuje znění emisních podmínek Dtuhopisů vymezující próva a povinnosti
vĺastníků Dluhopisů a Emitenta. Dluhopisy jsou vydóvány podle pľáva České ľepubtiĺry.

Emitent vynaložil veškerou péči, kterou po něm lze ľozumně požadovat, aby zajistil, že v Prospektu obsažené
informace jsou pravdivé a úplné, za což Emitent v souladu s próvními předpisy odpovídó. Emitent neschválil
jakékoli jiné pľohlášení nebo infoľmace o Emitentovi nebo Dluhopisech, než jaké jsou obsaženy v tomto
Prospektu nebojeho dodatcích. Na žódné takovéjiné prohlášení nebo informace se neĺze spolehnoutjako na
prohlĺźšení nebo informace scłwólené Emitentem. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeľé infoľmace a
pľohlášení v tomto Prospektu uvedeny výhradně k datu vyhotovení tohoto Prospektu. Předóní, uveřejnění či
jiná foľma zpřístupnění tohoto Prospektu kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamená, že prohlášení a
informace v něm uvedené jsou spróvné ke heľémukoli okamžiku po datu jeho vyhotovení'

Tento Pľospeh je nutné číst ve spojení s případnými dodatlcy Pľospektu, když v případě jaĘchkotiv rozporů
mezi těmito dokumený mó přednost naposledy uveřejněný dokument; ýto skutečnosti však nemění nic na
tom, že informace obsažené v tomto Pľospektu jsou platné pouze k datu jeho vyhotovení.

Za dluhy z Dluhopisů odpovídd ýlučně Emitent, a to pouze ze jmění vyčleněného v Podfondu. Žĺźdná tĺetí
osoba (včetně České republiky, kteľékoli její instituce, minisrcłstva, nebo jiného oľgóňu łátní spľávy či
samospravy) není odpovědnd za plnění dluhů z DluhopistŻ, za jejich splnění nikterąk neručí, ani je jiným
způsobem nezajišťuje. Přijetím Dluhopisů k obchodovdní ną regulovaném trhu oľganizátor ľegulovaného
tľhu nepřebírá žódné dlułty z Dluhopisů, či zóľulry za ně. Pohledĺźľvfu z Dluhopisů nejsou kryty žĺźdným
systémem pojištění vkladů, tedy ani garančním systémem zajišťovaným Garančním systémem finančního
trhu.

Tento Prospeh byt schválen Českou národní bankou podle právních předpisů České ľepubliky, a to za
účelem přljetí Dluhopisti k obchodovdní na ľegulovaném tľhu BCPP. Šírení tohoto ProspeWu a nabídka,
prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v někteých státech omezeny zákonem. Dluhopisy nebudou registľovány,
povoleny ani schvóleny jaĺcymkoli spravním či jiným oľgónem jakékoti jurisdikce. Dluhopisy zejména
nebudou registľovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených stótů ameľictcych z ľoku 1933 a
nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předóvány ną území Spojených států americkych nebo osobám, které
jsou rezidený Spojených států amerických, jinak než na zókladě výjimlry z registľační povinnosti podle
uvedeného zákona nebo v ľámci obchodu, heý takové registľační povinnosti nepodtéhá. osoby, do jejichž
držení Se tento Pľospekt dostane, jsou odpovědné zą dodržování omezení, kteľó se v jednotĺiých zemích
vztahují k nąbídce, nókupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držby a rozšiřovĺźní jakychkotiv mąteriólů
vztahujících se k Dluhopisům'

Každý potenciólní nabyvatel Dluhopisů nese vlastní odpovědnost za to, že prodej nebo nókup Dtuhopisů
pľoběhne v souladu s relevantní práruní úpľavou dotčené jurisdikce. Informace obsažené v kapitolách VII'
(Zdanění a devizovó regulace) a VIII. (Vymóhání soukromoprĺźvních nĺźroků vůči Emitentovi) jsou ĺnedeny
pouzejako všeobecné infoľmace a byly získány z veřejně dostupných zdľojů, kteľé nebyly bĺíže analyzovány
ani nezávisle ověřeny Emitentem. Potenciální naĘvatelé Dluhopisů by se měli spoléhat výhradně na vlastní
analýzufaktorů uváděnýchv těchto kapitolóch ą na své vlastní právní, daňové ajiné odboľné poľadce.

Potencidlním nabyvatelům Dluhopisů, zejména zahraničním, se doporučuje konzultovat se svými próvními a
jinými poradci ustanovení příslušných pľávních předpisů, zejména devizových a daňových předpisů České
republiĺey, států, jichž jsou ľezidenĘ, a jiných příslušných stótti, jejichž pľóvní předpisy mohou být z pohledu
potencionálních nabyvatelů či Dluhopisů ľelevantní, a dóle všechny přísĺušné mezinárodní dohody a jejich
dopad na konlcľétní investiční rozhodnutí.
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ľlastníci Dluhopisů, včetně všech případných zahraničních investorů, se vyzyvají, aby se soustavně
informovali o všech zákonech a ostatních pľavnĺch předpisech upravujících vlastnictví (držbu) Dluhopisů, a
ľovněž prodej Dluhopisů do zahľaničí nebo nákup Dluhopisů ze zahľaničí, jakožto i jakékoliv jiné trąnsakce
s Dluhopisy, a aby tyto zĺźkony a pravní předpisy dodržovali.

Jakékoli předpoklady a výhledy ýkajícĺ se budoucĺho ývoje Emitenta, jeho finanční situace, okľuhu
podnikatelské činnosti nebo postavení ną tľhu nelze poklódat za pľohlóšení či zavazný slib Emitentą ýkající
se budoucích udĺźlostí nebo výsledků, neboť ýto budoucí události nebo ýsledlE zóvisí zcela nebo zčósti na
okolnostech a událostech, heľé Emitent nemůže přímo nebo v plném ľozsahu ovliwtit. Potenciální nabyvatelé
Dluhopisů by měli provést vlastní analýzu jalqlchkoli ývojových tľendů nebo ýhledů uvedených v tomto
Prospektu, případně pľovést další samostatnó šetření, a svá investiční rozhodnutí založit na výsledcích
takových samostaĺných analýz a šetření.

Pokud není dále uvedeno jinak, všechny finanční údaje Emitenta vychózejí z Mezinárodních standardů pro
finanční výkaznicMí ve znění schvĺźleném EU (IFRS)' Někteľé hodnoĘ uvedené v tomto Prospektu byly
upraveny zaolcrouhlením' To mimo jiné znamenó, že hodnoĘ uváděné pro tutéž položku se mohou na různých
místech míľně lišit a hodnoĘ uváděné jako součty někteých hodnot nemusí být aritmeticlým součtem
hodnot, ze kteých vychózej í.

Některé pojmy uvozenłź v tomto Prospektu velĘm počótečním písmenem jsou definovóny v kapitole IX.
(Inteľpretace) tohoto Pľospektu. Definice pojmů obsažených v emisních podmínkách obsahuje kapitola V.
(Em i s n í p o dmínlcy D luhop is tŻ) .

Bude-li tento Pľospekt přeložen do jiného jazyka, je v případě jakéhokoliv ľozporu mezi zněním Prospehu v
českém jazyce a zněním Prospektu přeloženého do jiného jąryko ľozhodující znění Prospektu v českém
jazyce.

Přijetím Dĺuhopisti k obchodovóní na BCPP nepřebírá BCPP žódné zavazlry z těchto Dluhopisů.

5



II. SHRNUTĺ PRoSPEKTU

Níže uvedené ridaje představují shrnutí Prospektu, kteľé zohledňuje požadavky Směrnice o pľospektu a
Nařízení o prospektu, včetně požadavků na obsah uvedených v Příloze XXII Nařízení o prospektu. Shrnutí je
tvořeno z povinně zveřejňovaných informací,tzĺl. ''Prvků''. Týo Prvky jsou číslovány v ěástech A _ E (A.1 _
E.7). Toto shrnutí obsahuje všechny Pľvky, které musejí býzahmuĘ ve shrnutí pľo tento typ cenných papírů
a Emitenta. Jelikož někteými Pľvky není nutno se zabývat, protoŽe v tomto případě nejsou relevantní,
číslování Prvků nemusí navazovat.I kdyŽ určiý Prvek musí byt do shľnutí kvůli typu cenných papíľů a
Emitenta zařazen,je možné' že ohledně tohoto Prvku není možné poskýnout żádné relevantní informace. V
takovém případě je ve shrnutí uveden stručný popis tohoto Prvku s poznámkou ,,Nepoužije se".

oDDÍL A - ÚvoD A t]PoZoRNĚNÍ

4.1 Upozoľnění Toto shrnutí by mělo bý chápáno jako úvod do Prospektu.

Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo bý založeno na tom'
Že investoľ zváżítento Prospekt ajeho dodatkyjako celek.

V případě, kdy je u soudu vznesena ža|oba ýkající se údajů uvedených
v Prospektu a jeho dodatcích, může bý žalujíci investoľ povinen nést ještě
pÍed zahź$ením soudního řízení náklady na překlad Prospektu a jeho
dodatků.

osoba, která vyhotovila ďnebo předložila shrnutí Pľospektu (včetně
případných dodatků), včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost
údajů v tomto shrnutí pouze v případě, že je shrnuti zavádějící nebo
nepřesné nebo vykazuje nesoulad při společném výkladu s ostatními částmi
Prospektu (věetně případných dodatků), nebo že shrnutí při spoleěném
výkladu s ostatními částmi Prospektu (včetně případných dodatků)
neobsahuje hlavní údaje umožřrujíci adľesátovi nabídky (investorovi)
usoudit, zdaiepro něi Dluhopis vhodný.

4.2 Souhlas
Emĺtenta
s použitím
pľospektu/
nabídkové
období/
podmínkv

,,Nepoužije se." Emitent souhlas s použitím Prospektu pro následnou
veřejnou nabídku neudělil.

ODDIL B _ EMITENT

8.1 obchodní
fiľma Emitenta

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.

8.2 Sídlo a pľávní
foľma
Emitentďpľáv
ní předpisy'
podle nichž
Emĺtent
pľovozuje
činnost lzemé
ľegĺstľace

o sídlo: Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta'
Xbiex XBx 1027, Maltská ľepublika.

o pľávní foľma: multifondová společnost s ručením omezeným
s pľoměnným zźtkladním kapitálem (multi-fund limited liability
investment company with variable shaľe capitaĄ

o právní předpisy, podle nichž Emitent pľovozuje činnost: pľávní
předpisy Maltské republiky, zejména zákon o investičních službách z ľ.
1994 (Investment Services Act) (kapitola 370 předpisů Maltské
republiky), zákon o obchodních společnostech z roku 1995
(Companies Act\ (kapltola 386 předpisů Maltské republiky)
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o Země registrace: Maltská republika

B.4b Popis známých
tľendů

Vzhledem k tomu, že Kupóny, do kteých Podfond pľimáľně investuje,
představují náľoky vůči Rumunsku, jsou trendy ovlivňující trh Kupónů
obdobné jako trendy ovlivňující trh ľumunských státních obligací, ľesp.
ľumunskou ekonomiku jako celek.

Rumunská ekonomika se vyznačuje nadprůměrným rtistem HDP (ve vztahu
k EU), kteý je způsoben pÍevážné rustem spotřeby. Rumunský státní dluh
v poměru k HDP je v poľovnání s EU nízký. Deficit rumunského státního
ľozpočtu je nižší než v EU a dividendové qýnosy sę řadí mezi nejvyšší na
světě.

8.5 Skupina a
postavení
Emitenta ve
skunině

,,Nepoužije se." Emitent není souěástí skupiny.

B.9 Prognózy či
odhady zisku

,,Nepoužije se." Emitent neučinil žádné pľognőzy ani odhady zisku.

8.10 Výhľady
auditoľa

,,Nepoužije se." Mezitimní účetní zźxěrky Emitenta a Podfondu sestavené
v souladu s Mezinárodními standardy ličetního výkaznictvi QFRS)
přijaĺými EU byly ověřeny auditorem Emitenta, společností KPMG Česká
republika Audit, s.ľ'o.' se sídlem Praha 8, Pobřežní 648l|a, PsČ 18600,
s ýľokem ,,bezvýhrad".

B.lŻ Vybrané
finanční údaje

Vybrané histoľické finanční údaje, které Emitent uvádí v niże uvedeném
textu, jsou odvozeny zmezitímních úěetních zźpěrek Emitenta a Podfondu
sestavených ke dni 3l. 12. 2016, vypracovaných podle Mezináľodních
standaľdů finančního ýkaznictví ve znění schváleném EU (IFRS):

Yýkaz o finanční situaci Emitenta a Podfondu
Alpha Quest

Funds SICAV
plc

31.12.16
EUR

Alpha Quest Balan-
ced Fund

31.12.16
ÉUR

Aktiva
oběžná aktĺva
Hotovost a ekvivalenty hotovosti
Kupóny
Aktiva celkem
Aktiva a pasiva
Kapitál a rezeNní fondy
Počatelní kápitál
AkumuloVané ztráty
Kapitál celkem
Běžná pasiva
Vydané dluhopisy
Další závazky
cistá aktiVa připadající na vlastníky akcií
s práVem odkupu
Pasiva celkem
Kapitál a pasiva celkem

1 000 307 473
21 179 672
21 4a7 ú51 000

'I 000
(11 180)
(í0 180)

'' '' '' uó
'17 045 076

21 836
4 420233

íĺ í80
1 000

21 447 145
21 487 145

Výkaz zisků a ztrátEmitenta a Podfondu
Alpha Quest

Funds SICAV
plc

31.12.16
EUR

Alpha Quest Balan-
ced Fund

31.12.16
EUR

Přiimv
UÍokový výnos
list'ý přĺjem z investic
YÝdaie
Urokové náklady
Měnové ztráty
ostatní provozní náklady
celkové provozní náklady
ztÍáta za období
Čistý nárůst / (pokĺes) čist'ých aktiv pfipadajĹ
cích na vlastníkv akcií s právem odkupu

100 765
100 765

(11 180)
(íí 18o)
(1í í80}

(21
(61
(21

(104

280)
402\
851)
532)

YÝkaz o peněžních tocích Emitenta a Podfondu

(3 767)
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Alpha Quest
Funds SICAV

plc
31.12.16

EUR

1 000

Alpha Quest Balan-
ced Fund

31.12.16
EUR

Peněžni lokv z provozní činnosti
Provozní výdaje
Nákup Kupónů
cistý (úbytok) / přírůstek hotovosti z provozní
činnosti
Peněžní tokv z financování
Upis zakladatelských akcií
Výnosy z emise dluhopisů
Částky zĺskané úpisem akcií
Čistý přírustek ľlotovosti z linancovánĺ
Čist19 nárůst hotovosti a ekvivalentů hotovosti
Hotovost a ekvivalenty hotovosti na začátku
období
Dopad kuuových výkyvů na hotovost a skviva_
lenty hotovosti
Hotovost a ekvivalenty hotovosti na konci
období

(58 337)
(21 O78 328)
(21 136 664)

í 00o
'1 000

'17 023 796
4 424 000

2't 447 796
3'11 132

í 000

(3 65e)

307 473

Histoľické finanění údaje Emitenta a Podfondu uvedené výše byly ověřeny
auditorem' a to společností KPMG Česká republika Audit, s.ľ.o' Auditoľ
vydal k uvedeným účetním výkazům výľok ,,bezvýhrad".

od data mezitimní účetní závěrky Emitenta a mezitimní účetní zź.ľěrky
Podfondu do data tohoto Prospektu nedošlo kźádné významné negativní
změně vyhlídek Emitenta ani k ýznamným změnám finanční nebo
obchodní situace Emitenta, které by byly v souvislosti s Emisí podstatné.

Mezitimní účetní zźxěrky Emitenta a Podfondu byly sestaveny jako
mezitímní, neboť účetní období Emitenta a Podfondu v souladu s maltskými
pľávními předpisy k3l. 12' 2016 neskončilo. První účetní období Emitenta
a Podfondu trvá od Ż8. 11. Ż016 do 3 l. 12. Ż017 .

8.13 Popis
veškeľých
nedávných
událostí
specificĘch
pľo Emitenta

od data mezitimní účetní zéxěrĘ Emitenta a męzitímní účetní ztwěľĘ
Podfondu do data tohoto Prospektu nedošlo kžádné události specifické pro
Emitenta, která by měla nebo mohla mít podstatný význam při hodnocení
platební schopnosti Emitenta.

8.14 Závislost na
subjektech ve
Skupině

,,Nepoužije se." Emitent není součástí skupiny

B.15 Hlavní činnosti
Emitenta

Emitent je alternativním investičním fondem se sídlem v Maltské republice'
kteý je opľávněn se obhospodařovat na zák|adě: licęnce vydané maltským
úřadem pro finanční služby jako fond pľofesionálních investoľů. Jeho
hlavním účelem a činností je tedy shľomažďovźni penéżních prostředků od
profesionálních investorů vydźxánim investiěních akcií a spoleěné
investování shľomĺážděných peněžních pľostředků na zź-kladě určené
investiění strategie na pľincipu rozložení rizika ve pľospěch vlastníků akcií a
další správa majetku Emitenta.

Investičním cílem Podfondu je dosahovat kapitálového zhodnocení
primáľně prostřednictvím investice do kupónů vydávaných rumunským
státem pľostřednictvím rumunské státní agentury, kteľé Podfond nabyl nebo
nabude za niźši cenu' než činí jejich nominální hodnota. Za kupőny lze
stanoveným postupem ve veřejné aukci nabý nemovitosti v Rumunsku
nebo požádat o proplacení ieiich nominální hodnoty v penězích.

B.16 ovládající
osoba

ovládající osobou Emitenta je zakladatelský akcionźň pan Joseph Xuereb,
bytem na adrese 33'L'Etoile', Tľiq L-Ghelejjel, Gudja GDJ1852, Maltská
ľepublika, ktery vlastní všech 1 000 zakladatelských akcií Emitenta. Tento



zakladatelský akcionář vlastní l00 % všech hlasovacích práv Emitenta a je
oprávněn volit a odvolávat členy představenstva Emitenta.

B.l7 Rating
Emĺtenta nebo
jeho dluhových
cenných
papíľů

Nepoužije se; Emitentovi ani Dluhopisťrm nebyl přidělen rating.

oDDÍLc-CENNEPAPÍRY

c.1 Popis
Dluhopisů

Dluhopisy jsou nezaj ištěnými zaknihovanými dluhopisy vydáx anými podle
ěeského pľáva s pevnou úrokovou sazbou 4,5 %o p.a. o jmenovité hodnotě
jednoho dluhopisu 100 000 Kč, s datem emise dne 22.12'2016 a splatné v
roce 202l. Celková jmenovitá hodnota Emise kdatu vyhotovení tohoto
Prospektu činí 500 000 000 Kč. ISIN je CZ0000000856.

c.2 Měna
Dluhopĺsů

Dluhopisy jsou denominovány v Kč.

c.5 Převoditelnost
DluhopÍsů

Převoditelnost Dluhopisů není omezena.

c.8 Popis pľáv
spojených s
Dluhopĺsy

S Dluhopisy je spojeno zejména pľávo na qýplatu jmenovité hodnoty ke
Dni konečné splatnosti dluhopisů a pľávo na výnos vyplácený ke Dnům
výplaĘ výnosů. S Dluhopisy je též spojeno pľávo účastnit se a hlasovat na
schůzích vlastníků Dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána
v souladu se Zákonem o dluhopisech, ľesp. s Emisními podmínkami.

K předčasné splatnosti Dluhopisů může podle Emisních podmínek dojít ve
vztahu ke všem Dluhopisům v důsledku rozhodnutí Emitenta, kteý tak
může učinit (i) súěinností kl., Ż.,3. a 4. qýľoěí od Data emise, vždy
nejméně 30 (třicet) dnů před tímto dnem (oznámením Emitenta o předěasné
splatnosti Dluhopisů s účinností k l.,2,3. a 4. ýročí od Data emise vzniká
vlastníkům Dluhopisti právo na výplatu mimořádného úrokového výnosu ve
výši 3 %(l. a2.ýroč,i od Data emise), Ż% (3. ýľočí od Data emise) nebo
l % (4. vyľočí od Data emise), nebo (ii) pokud schůze rozhodne o možnosti
předčasně splatit Dluhopisy z důvodu složení aktiv Podfondu.

Ve vztahu k jednotliqým Dluhopisům může k předěasné splatnosti dojíť (i)
v důsledku nesouhlasu schůze s návrhem přeměny Emitenta nebo změn,
které mohou ýznamně zhoršit schopnost Emitenta plnit dluhy vyplývající
z Dluhopisů (pokud o to vlastník Dluhopisu požádá), (ii) v důsledku
souhlasu schůze s návľhem změn Emisních podmínek, pokud se souhlas
schůze k takové změně ěi změnám vyŽaduje, přeměny Emitenta' nebo změn,
kteľé mohou ýznamné zhoľšit schopnost Emitenta plnit dluhy vyplývající
z Dluhopisti (pokud o to vlastník Dluhopisu, ktený hlasoval proti takovému
návrhu nebo se dané schůze nezúčastnil, požádát), nebo iii) pokud schůze
rozhodne o možnosti předčasně splatit Dluhopisy z důvodu složení aktiv
Podfondu (pokud o to vlastník Dluhopisu, kte4ý pro takové rozhodnutí
hlasoval' požádźt\.

c.9 Výnos
Dluhopisů

Dluhopisy budou úľočeny pevnou úrokovou sazbou ve vyši 4,5 yo p.a., a to
až do Dne konečné splatnosti dluhopisů. Úľokové výnosy budou vypláceny
za každé Výnosové období ľočně zpětně, vždy k22' lŻ. každého roku.
Pľvní platba výnosů bude za předpokladu splnění podmínek pľo qýplatu
provedena k 22. 12' Ż017 .
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c.10 Deľivátová
složka platby
úľoků

Nepoužije se; taková derivátová složka v případě Dluhopisů neexistuje

c.11 Přijetí
Dluhopisů na
ľegulovaný či
iiný tľh

Emitent požáda| o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu
BCPP a předpokládá, že Dluhopisy budou přÜaty k obchodování k 3. 3.
Ż0l7.

ODDIL D - RIZIKA

D.2 Hlavní ľizika
speciÍická
pľo Emitenta

Schopnost Emitenta splnit zźwazky z Dluhopisů může být negativně
ovlivněna celou řadou rizikových faktorů. Shrnutí hlavních rizik, l<teráł
Emitent identifikoval, je uvedeno níže:

Riziko nově založené společnostĺ

Emitent i Podfond jsou nově zÍízeni. Ztohoto důvodu chybí dostatečně
dlouhá histoľię investičních výsledků pro hodnocení budoucích potenciálních
výnosů.

Riziko spojené s odděleným majetkem Podfondů

Na splacení pohledávek z Dluhopisů Emitent nemůže pouŽít aktiva jiných
podfondů než Podfondu, ani jakákoliv jiná aktiva Emitenta, než aktiva
Podfondu.

Rizika vztahující se ke kupónům vydávaným podle ľumunského pľáva

Nelze zaruěit, že Kupóny, které již. byly zakoupeny, bude moŽné pľodat za
příznivou cenu.

Trźní ľiziko

Aktiva nźůežejíci k Podfondu mají být investována v Rumunsku, které lze
považovat zarozvojoý trh' Na ľozvojoých tľzíchjsou objemy obchodování
podstatně nižší a cenné papíry někteqých společností v zemích s rozvojovými
trhy mohou byt méně likvidní a s větší volatilitou než cenné papíry na
rozvinutěj ší ch trzich.

Riziko dkající se instľumentů nepřijafých k obchodování na
ľegulovaném tľhu

Investice do nástrojů neobchodovaných na ľegulovaných trzichjsou obecně
povaŽovány za spekulativní a vysoce ľizikové.

Riziko vztahující se k investicím do nemovitostí

Aktiva náležejici k Podfondu mohou byt za určiých podmínek investována
do nemovitostí nebo do aktiv souvisejících s nemovitostmi. Podfond by
v takových případech byl vystaven rizikům spojeným s přímým vlastnictvím
nemovitosti.

Riziko vztahující se k oceňování nemovitostí
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Nemovitosti, do kte4ých mohou b1ýt investovźtna aktiva Podfondu' budou na
začźńku oceněny podle nákladů na pořízeni a následně budou každoročně
přeceňovány nezávislým znalcem. okolnosti zahmující nepřesnosti v ocenění
nemovitostí mohou negativně ovlivnit hodnotu aktiv Podfondu.

Riziko změny rúľokových sazeb

Hodnota Kupónů, příp. jiných nástrojů s pevným výnosem, do kteých
mohou bý investována aktiva Podfondu, se bude měnit nepřímo riměrně
k výši ľelevantních úrokoqých sazeb. Riziko změny úľokových sazeb může
ovlivnit hodnotu aktiv Podfondu.

Riziko spojené s nedostatečnou likviditou

Podfond se může ocitnout v situaci, kdy bude držet rovnéž nemovitosti, které
Emitent nemusí bý schopen včas zpeněžit zapŕiméÍenou cęnu. Emitent může
bý vystaven riziku likvidity také v souvislosti s požadavĘ investoľů na
odkup investičních akcií.

Riziko spojené se zadlužením

Podfond není vázán žádným limitem zadlużení. Aktiva Podfondu tak mohou
podléhat vysokým ztrátám v případě naľušení tľhu. V případě insolvenčního
Íízeni műžou bý v důsledku dalšího financování dluhem pohledávky z
Dluhopisů uspokojeny v menším ľozsahu, než kdyby źádné takové další
fi nancování dluhem nenastalo.

Riziko spojené s inflacÍ

Vyuoj cen (inflace) může ovlivnit hodnotu aktiv Podfondu.

Měnové ľiziko

Klesající měnové kurzy povedou k ztráúźm na hodnotě cizoměnových
invęstic. opačný pohyb kuľzoých měn bude znamenat zvýšení hodnot
cizoměnových investic.

Riziko koncentľace

Koncentľace plynoucí ze skutečnosti' že většina aktiv Podfondu je
investována do Kupónů, které jsou vydávány ľumunským státem, může
způsobit větši ztrźtty na hodnotě aktiv Podfondu.

Riziko spojené se způsobem odměňování vlastníků zakladatelských akcií
a managementu Emitenta

Pľávo vlastníků zakladatelských akcií a managementu Emitenta na zvláštni
odměnu za výkonnost Podfondu, může t1rto osoby motivovat k přijmutí více
spekulativních investičních ľozhodn utí, než jaké by učinili bez této odměny.

Rizĺko cizí pľávní foľmy Emitenta

Maltská právní ilprava, kterou se Emitent řídí, se műže významně lišit od
vnl české.

IL



Emitent nemá kontľolní výboľ

Emitent nemä nezávi s lý kontro lní orgán, j e lik ož nezŕ ídil kontro ln í výbor

Politické' ekonomické, pľávní a sociální faktory

Na ýsledky podnikání a finanční situaci Emitenta mohou mít nepříznivý vliv
faktory ýkající se Maltské ľepubliky a Rumunska, kteľé nelze objektivně
předvídat a kteľé je možné rozdělit na faktory politické, ekonomické , pľźxni a
sociální.

D.3 Hlavní ľizika
specifická
pľo
Dluhopisy

Rizikové faktory vztahujici se k Dluhopisům zahrnují především následující
faktory:

Riziko rĺľokové

Riziko spočívá v opačné změně ceny Dluhopisů, jejichž výnos je určen
pevnou úrokovou sazbou, při změně tržních úrokových sazeb. Při rustu
trźních úrokoqých sazeb zpravidla klesá cena Dluhopisů.

Rizĺko měnové

Riziko spočívá v tom, že jsou-li Dluhopisy denominovány v měně odlišné od
měny, ve které investoľ sleduje ýnos investice (referenční měna), může bý
výnos investicę ovlivněn pohybem směnného kurzu měny denominace
Dluhopisů vůči ľeferenční měně'

Riziko poplatků

Celková návratnost investic do Dluhopisů může bý ovlivněna ýší poplatků
účtovaných zpľostředkovatelem koupě nebo pľodeje Dluhopisů, osobou
vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu
s Dluhopisy nebo jinou osobou.

Riziko zdanění

Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo dľžby Dluhopisů mohou podléhat
zdanění, jehož,parametry se mohou v čase měnit.

Riziko nezajištěných a nepojištěných Dluhopisů

Dluhopisy představují obecné přímé pohledávky vlastníků Dluhopisů za
Podfondem (mění Podfondu je odděleno od jmění Emitenta), na které se
nevztahuje žádné pojištění, ľuěení třetí osoby nebo pľávo na plnění
z j akéhokoliv gaľančního či obdobného fondu nębo zaÍízeni.

Riziko zákonnosti koupě Dluhopisů

Koupě Dluhopisů může byt předmětem zákonných omezení ovlivňujících
platnostjejich nabýí.

Riziko právní

které sou relevantní a
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povinnosti Z nich plynoucí včetně postavení vlastníků Dluhopisů, mohou
negativně dopadnout na práv a vlastníků Dluhopisů.

Riziko předčasného splacení Dluhopisů

Dluhopisy mohou bý předčasně splaceny, ať již, z rozhodnuti Emitęnta za
vymezených podmínek nebo z iiných důvodů.

oDDÍL E - NABÍDKA

E.2b Důvody
nabídky a
použití
výnosů

Prostředky získané emisí Dluhopisů byly použity především na financování
investice do Kupónů.

8.3 Popis
podmínek
nabídky

,,Nepoužije se." Dluhopisy byly vydány před datem vyhotovení tohoto
Prospektu a nabídnuty omezenému okruhu investoru za podmínek, které
neza|ożily povinnost uveřejnit pľospekt v souladu s $ 35 odst. 2 písm. b)
ZPKT.

8.4 Zńjem
ffzických a
pľávnických
osob
zúčastněných
v Emisi/nabí
dce

Emitent si není vědom źádných zájmü, které by byly pľo Emisi qýznamné,
včetně zájmű konfl iktních.

Pľospekt je vyhotovován jen pľo účely přijetí Dluhopisů k obchodování na
ľegulovaném trhu BCPP a podle vědomí Emitenta nemá źádná zfyzických
ani pľávnických osob v souvislosti s emisí Dluhopisů, kromě Hlavního
manatera, kteĘý Dluhopisy umísťuj e na zźtkladě dohody typu ''nej lepší snaha''
(''best effoľts''), na emisi Dluhopisů zź|em, kteý by byl pro takovouto emisi
podstatný. Hlavní manażer působí také v pozici Administrátoľa a Kotačního
agenta.

8.7 Odhad
nákladů
účtovaných
investoľovi

,,Nepoužije se." Investorům nebudou ričtovány źádné náklady.
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III. RIZIKOVE FAKTORY

Investice do Dluhopisů je spojena s někteými ľizilĺy, která mohou vést ke ztrótě hodnoty celé investice, nebo
její části. Za účelem posouzení ľizika spojeného s investicí do Dluhopisti uvódí níže Emitent podstatné
ľizikov,ć fahory ýkající se schopnosti Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů a rizikové fahory podstatné pro
posouzení tržního ľizika spojeného s Dluhopisy, které jsou Emitentovi známé ke dni vyhotovení tohoto
Pľospektu. Další rizikové faktoľy mohou být uvedeny v případném dodatku tohoto Prospehu. Emitent
upozoľňuje, že na investici do Dluhopisů mohou mít vĺiv další rizikové faktory, které nejsou ke dni
vyhotovení tohoto Prospektu Emitentovi známé, či které Emitent ke dni vyhotovení tohoto Prospektu
nepovažuje za podstatné.

Z pořadí níže uvedených ľizikových faktoľů nelze dovozovat, že ľiziko v dřívějším pořadí nastane s větší
pravděpodobností, než ľiziko v pozdějšĺm pořadí, ani že zóvažnost vlivu na hodnotu Dluhopisů je u rizik v
dřívějším pořadí vyšší, než u rizik v pozdějším pořadí.

Investice do Dluhopisů by měIa být založena na posouzenĺ níže uvedených rizikoých faktorů společně s
dalšĺmi infoľmacemi wedenými v tomto Pľospektu a jeho dodatcích. Každý investor mažující investici do
Dluhopisů by se měl seznámit s tímto Prospektem a jeho případnými dodatky jako celkem' Informace, heré
Emitent v této kapitole předkladd potenciálním investorům k posouzení, jakož i veškeré další infoľmace
uvedené v tomto Prospehu a jeho případných dodatcích by měIy být před rozhodnutím o investování do
Dluhopisti každým potenciálním investorem pečlivě vyhodnoceny s ohledem na jeho finanční situaci a
investiční cíle.

Níže wedený popis rizikových fahorů nenahrazuje žádnou odbornou analýzu a v žódném případě není
jaĘmkoliv investičním doporučením' Jakékoli rozhodnutí o investici do Dluhopisti by mělo být založeno na
vlastní analýze výhod a rizik investice do Dluhopisů provedené potenciólním investoľem'

RIZIKoVE FAKToRY VZTAIIUJÍCÍ sE K EMITENToVI

Vzhledem k tomu, že Dluhopisy jsou vyđźxźtny na úěet Podfondu, coby odděleného jmění, jsou pro
posouzení rizikvztahujících se k Emitentovi rozhodujíci rizikaýkajici se Podfondu a jeho obhospodařování
Emitentem. Následující rizikové faktory mohou mít negativní vliv na aktiva v Podfondu, hospodářské
výsledky Podfondu a schopnost Emitęnta plnit z aktiv v Podfondu Dluhy z Dluhopisů:

Rizĺko nové zaloźené společnosti

Emitent je nově založeným alternativním investičním fondem ve formě společnosti s pľoměnným základním
kapitálem zalożené podle pľávního řádu Maltské ľepubliky, která vznikla dĺę 28. ll.2016, přičemž téhož
dne vznikl i Podfond. Ztohoto důvodu chybí dostatečně dlouhá histoľie investičních výsledků, kteľá by
mohla investorům sloužit pľo ričely hodnocení budoucích potenciálních ýnosů.

Riziko spojené s odděleným majetkem Podfondů

Emitent je alternativním invęstiěním fondem ve formě spoleěnosti s pľoměnným základním kapitálem
založené podle právního řádu Maltské republiky (tzv. SICAV), kteý vývźňí podfondy jako účetně oddělené
části svého jmění. Dluhopisy vydává Emitent na účet Podfondu. Platí přitom, že aktivajednoho podfondu
nemohou byt použita na úhľadu dluhů jiného podfondu Emitenta. Na splacení pohledávek z Dluhopisů tak
Emitent nemůže pouźit aktiva jiných podfondů než Podfondu.

Avšak vzhledem k tomu, že prźxní osobnost má pouze Emitent, a nikoliv jednotlivé podfondy' nelze zaruěit,
že soudy vjiných jurisdikcích,než je Maltská republika, budou výše uvedené oddělení jmění respektovat.
Pokud by v důsledku toho byla aktiva Podfondu použita na úhradu dluhů jiného podfondu Emitenta, mohlo
by to ovlivnit schopnost Emitenta splácet Dluhopisy.
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Rizika vztahující se ke Kupónům vydávaným podle ľumunskóho pľáva

V souladu s investiění stľategií Podfondu byla podstatná část aktiv Podfondu investov źna do nákupu kupónů
vydávaných ľumunským státem prostřednictvím agentury ANRP (Autoritaĺea Nalionalč pentľu Restituirea
Proprietä1ilor) podle rumunského právana základě ľumunského zźtkonaě. 16512013 (Legea nr. l65/20l3 -
masurile pentľu finalizarea procesului de restituire, in natura sau pľin echivalent, a imobilelor preluate in
mod abuziv in peľioada regimului comunist in Romania) (dále jen 

''Rumunský zákon o ľestituci"), se
kteými je spojeno právo na jejich výměnu buď za nemovitosti prostřednictvím veřejné aukce, nebo za
peníze (dále jen,,Kupóny").

Nelze zaručit, že Kupóny, které již' byly do Podfondu zakoupeny, bude možné prodat za příznivou cenu.
Rumunské pľávo, kteým se Kupóny řídí, se můžę náhle změnit, přičemž takové změny nemůže Emitent
nijak ovlivnit. Rovněž nelze zaruěit, že za Kupóny' které budou uplatněny prostřednictvím aukcí podle
ľumunského prźwa, budou ziskány nemovitosti, které bude možné rozvijet nebo prodat na tľhu se ziskem.
Uvedené ľiziko můžę ovlivnit hodnotu aktiv v Podfondu a tím i schopnost Emitenta splácet Dluhopisy.

Tľžní ľĺzĺko

Aktiva ná|eżející k Podfondu mají bý investována v Rumunsku, kteľé lze považovat za rozvojoý tľh.
Rozvojové trhy nemusi vżdy podléhat jednotným účetním nebo auditoľským standaľdům, standaľdům
finančního ýkaznicfuí nebo jiným požadavkům na uveřejňování informací, kteľé se jinak uplatňují v
ľozvinutějších státech. Na ľozvojoých trzíchjsou objemy obchodování podstatně nižší a cenné papiry
někteých společností v zemích s rozvojoými trhy mohou bý méně likvidní a s větší volatilitou než cenné
papíry na rozvinutějších tľzích. TrŽni pľaxe Ęýkající se vypořádálni transakcí s cennými papíry a úschovy
aktiv na rozvojoqých trzich műže znamenat vyšší riziko ztľáty Podfondu. Ekonomika rozvojových zemí
může bý zaloŹena převážně pouze na několika málo odvětvích, může bý náchylná ke změnám
v podmínkách obchodováni a může b1ýt stižena vysokou úrovní zadlužení nebo inflace' resp. pomalým
růstem ďnebo úspornými opatřeními. Investoři by si měli bý vědomi toho, že tyto faktory mohou negativně
ovlivnit správu a návľatnost investic realizovaných Podfondem, což. může ovlivnit schopnost Emitenta
splácet Dluhopisy.

Riziko dkající se instľumentů nepřĺjatých k obchodování na ľegulovaném tľhu

Aktiva náležejíci k Podfondu jsou v podstatné míře investována do nástrojů nepřijĄých k obchodováni na
regulovaném trhu, s čímž jsou spojena některá ľizika. Investice do nástrojů neobchodovaných na
regulovaných trzichjsou obecně povaźovány za spekulativní a vysoce ľizikové. Tato rizika mohou ovlivnit
hodnotu aktiv v Podfondu a tím i schopnost Emitenta splácet Dluhopisy.

Riziko vztahující se k investicím do nemovĺtostí

Kupóny nabyté do majetku Podfodnu mohou bý dále investovány do nemovitostí nebo do aktiv
souvisejících s nemovitostmi. Podfond by v takoých případech byl vystaven rizikům spojeným s přímým
vlastnictvím nemovitosti , což műte ovlivnit ýkonnost Podfondu a hodnotu jeho aktiv. Tato rizika se mohou
ýkat poklesu cen nemovitostí nebo nájemného, obecných ekonomických podmínek jako jsou zmény ve výši
hrubého domácího produktu, tľendů v zaměstnanosti, inflace a změn úľokoých sazeb, nadměrné ztstavby,
nedokončené qýstavby nebo zpoždění ve výstavbě, přílišné neobsazenosti nemovitostí, zvýšené konkuľence
ze stľany jiných vlastníků nemovitostí, zvýšení daní a pľovozních nákladů, insolvence nájemců a jejich
jiných finaněních problémů, nákladů űdržby a pojištění, nepojištěných škod včetně škod v důsledku záplav,
zemětřesení nebo jiných příľodních katastrof nebo v důsledku války nebo terorismu. Investicę do nemovitostí
jsou ze své povahy nelikvidní alze jerealizovat obtíŽněji než akcie nebo dluhopisy. Uvedenárizika mohou
ovlivnit hodnotu aktiv v Podfondu, a tedy schopnost Emitenta splácet Dluhopisy.

Riziko vztahující se k oceňování nemovitostí
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Nemovitosti, do ktených mohou bý investovány Kupóny, by byly na zaěźúku oceněny podle nákladů na
poŕízeni a následně by byly každoročně přeceňovány nezávislým znalcem, kterého by vybľal Emitent.
V každém takovém ocenění může Emitent zohlednit další vhodné faktory, včetně vhodných benchmarků.
Skutečná hodnota nemovitosti je však dána jen její prodejní cenou. okolnosti zahľnující nepřesnosti
v ocenění nemovitostí mohou negativně ovlivnit hodnotu aktiv Podfondu, pokud se faktory zohledněné
Emitentem při oceňování nemovitostí ukážou jako nesprávné, atím i schopnost Emitenta splácet Dluhopisy.

Rizĺko změny rĺľokoqých sazeb

Hodnota Kupónů' příp. jiných nástľojů s pevným výnosem, do kteých mohou b;it investována aktiva
Podfondu, se bude měnit nepřímo úměrně k výši ľelevantních úrokoých sazeb. Pokud úrokové sazby
poklesnou, hodnota nástrojů s pevným výnosem zahrnuých do Podfondu by měla vzrůst. A obráceně, pokud
úrokové sazby vzľostou, měla by hodnota takových nástľojů klesnout. Riziko změny úľokových sazeb může
ovlivnit hodnotu aktiv Podfondu a tím i schopnost Emitenta splácet Dluhopisy.

Riziko spojené s nedostatečnou likviditou

V souladu s investiční stľategií a investičními cíli Podfondu mají bý aktiva Podfondu tvořena především
Kupóny a peněžními pľostředky' Podfond však v daném případě műże držet rovněž nemovitosti, které
Emitent nemusí bý schopen věas zpeněžit za přiměřenou cenu' V důsledku toho nemusí mít Emitent
dostatek likvidity ke splácení svých dluhů v době splatnosti.

Emitent může bý vystaven riziku likvidity také v souvislosti s požadavky investoru na odkup investiěních
akcií. Právo žádat odkup investičních akcií je však vŁáno na sp|nění určiých podmínek (věôtně lhůty pľo
odkup).

Existuje také riziko, Že se Kupóny stanou nelikvidními v důsledku selhání Rumunska ve vztahu k povinnosti
vyplatit zaso Kupóny peněžní pľostředky v souladu s Rumunským zákonem o restituci.

Riziko spojené se zadlužením

Podfond není vźnán žádným limitem zadlużeni. Aktiva Podfondu tak mohou podléhat vysokým ztrźúźtm
v případě naľušení trhu. Kľomě toho, výnosy dosažené prostřednictvím vypůjčených zdľojů znamenají
obecně pľudší nárůst hodnoĘ aktiv Podfondu. Pokud však hodnota nástľojů získaných za vypůjčené zdľoje
poklesne' nebo nevzroste natolik dostatečně, aby nárust pokryl náklady financování, hodnota aktiv
v Podfondu klesne podstatněji a rychleji neź bez vyuźití cizich zdľojů financování. To může ovlivnit
schopnost Emitenta splácet Dluhopisy.

Jakékoliv zvýšení zadlužení Podfondu s sebou také nese riziko, že pohledávky z Dluhopisů budou
uspokojeny v menším rozsahu, neŽ kdyby żádné takové další financování dluhem nenastalo.

Riziko spojené s inflací

Vyuoj cen (inflace) může ovlivnit hodnotu aktiv Podfondu. Schopnost Emitenta rozšiřovat aktiva Podfondu
akvizicemi může bý výľazné omezena' pokud výše inflace překroěí výnos z investic. Uvedené riziko může
ovlivnit schopnost Emitenta splácet Dluhopisy.

Měnové ľiziko

Většina aktiv Podfondu je tvořena Kupóny denominovaných v rumunské měně lei (RoN)' případně
nemovitostmi v Rumunsku, jejichŽ qýnosy (např. nájemné) jsou zpravidla téż sjednávány v ľumunských lei.
Aktiva Podfondu jsou proto vystavena ýznamnému měnovému ľiziku' Klesající kurz rumunské měny lei
(RoN) povede k ztrźtám na hodnotě investice do Kupónů, příp. dalších aktiv v Rumunsku. opačný pohyb
kurzoých měn bude znamenat mýšení hodnot těchto investic. Měnová rizika mohou ovlivnit hodnotu aktiv
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v Podfondu a tím i schopnost Emitenta splácet Dluhopisy, které jsou dęnominovány v české měně (CZK).
Emitent může nabývat do majetku Podfondu též měnové swapy' nicméně pouze v rozsahu volných
finančních prostředků. Emitent nesleduje žádnou strategii zajištění měnového rizika.

Riziko koncentľace

Existuje riziko koncentľace plynoucí ze skutečnosti, że většina aktiv Podfondu je investována do Kupónů.
Taková koncentrace může způsobit větší ztráty na hodnotě aktiv Podfondu než v případě, te by aktiva
Podfondu byla investována do ľůzných dľuhů aktiv, v ľámci ľůzných sektoľů, regionů nebo odvětví, což,
může ovlivnit schopnost Emitenta splácet Dluhopisy.

Riziko spojené se způsobem odměňování vlastníků zakladatelských akcií a managementu Emitenta

Způsob odměňování vlastníků zakladatelských akcií a managementu Emitenta' kteý těmto osobám pŕiznává
za stanovených podmínek právo na zv|źštni odměnu za ýkonnost Podfondu, műże Ęrto osoby motivovat
k přijmutí více spekulativních investiěních rozhodnutí, než jaké by uěinili bez této odměny. Vzhledem
k tomu, že zvláštni odměna za qýkonnost je vypočittlvaná na základě ekonomických ukazatelů, kteľé
zohledňují jak jiż uskutečněné, tak očekávané výnosy Podfondu, může bý doĘčným osobám udělena i
pokud nakonec Podfond ýnosy v takové qýši nezrealizuje. Uvedené ľiziko může ovlivnit hodnotu aktiv
Podfondu a tím i schopnost Emitenta splácet Dluhopisy.

operační ľizĺko

Jmění tvořící Podfond obhospodařuje Emitent. Majetek v Podfondu je tak vystaven riziku vlivu nedostatků či
selhání vnitřních procesů, systému nebo lidských zdrojů Emitenta při ýkonu jejich činnosti, stejně jako
ľiziku dopadu vnějších událostí najeho činnost' například výpadku dodávek eneľgií nebo vnějšího útoku na
poěítačový systém.

Riziko cizi právní foľmy Emitenta

Emitent by| zaloźen a řídí se maltským právem. Jeho právní formou je maltská multifondová společnost
s ručením omezeným s pľoměnným základním kapitálem (multi-fund ĺimited liabiĺity investment company
with variable share capitaĄ. Jedná se o právní formu, která je odlišná od právních foľem českých
obchodních společností, ľesp. českých investičních fondů.

Maltská práxní úpľava se může významně lišit od pľávní úpravy české. Především maltské právo neklade na
depozittlÍe Podfondu povinnost pľovádět kontrolu,jakým způsobemjsou investována aktiva v Podfondu ani
způsob oceňování majetku Podfondu. DepozitáÍ drźí v úschově pouze některé složky majetku v Podfondu.
Emitent dále nemá kontrolní výboľ, kontľolní činnost je svěřena investičnímu ýboľu. Týo skutečnosti
představují určité ľiziko ve vztahu ke schopnosti Emitenta plnit dluhy z Dluhopisů.

Emitent nemá kontľolní výboľ

Emitent nemá nęzávislý kontľo lní orgán, j e lik oż nezŕ ídil kontro lní výbor.

Politické' ekonomické, právní a sociální faktory

Na výsledky podnikání a finanční situaci Emitenta mohou mít nepříznivý vliv faktory ýkajicí se Maltské
ľepubliky a Rumunska, kteľé nelze objektivně předvídat a které je možné ľozdělit na faktory politické,
ekonomické, právní a sociální. Zejména změny v míře prźxní ľegulace ěi ve výkladu právní úpravy ve vztahu
k Emitentovi nebo ke Kupónům mohou mít nepříznivý vliv na hospodářské výsledky Podfondu. Emitent
nemůže výše zmíněné faktory jakkoliv ovlivnit, zejména pak nemůže zajistit, že politický, ekonomický či
prźwní ývoj v Maltské ľepublice a v Rumunsku bude vęvztahu k Podfondu pÍízniý.
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RIZIKoVE FAKToRY VZTAHUJÍCÍ sE K DLtJHoPIsÜM

Níže Emitent uvádí podstatné rizikové faktory za účelem posouzení ľizik spojených s Dluhopisy

Rizĺko úľokové

Vlastník Dluhopisu' u něhož je qýnos určen pevnou úrokovou sazbou, je vystaven riziku poklesu ceny
takového Dluhopisu v důsledku změny trżních úrokových sazeb. Zatímco je nominální ýnos po dobu
ęxistence Dluhopisů fixován, aktuální tržní úľoková sazba na finančním tľhu se zpravid|a denně mění. Se
změnou tržní úľokové sazby se také mění cena Dluhopisu, ale v opačném směru. Pokud se tedy tľžní úľoková
sazba zvýśí, cena Dluhopisu zpravidla klesne na ĺlroveň, kdy je jeho ýnos přibližně ľoven tržní úľokové
sazbě. Pokud se tržní úroková sazba naopak sníŽí, cena Dluhopisu se zpľavidla zvýši na úroveň, kdyjejeho
výnos přibližně ľoven tržní úľokové sazbě. Tato skuteěnost může mít negativní vliv na hodnotu a ývoj
investice do Dluhopisů.

Rĺzĺko měnové

Pokud vlastník Dluhopisu sleduje qýnos investice do Dluhopisu vjiné měně, než je česká koľuna, je
vystaven riziku změn směnných kurzů' kteľé mohou ovlivnit konečný qýnos investice do Dluhopisu. Změna
směnného kurzu této jiné měny vůči české koľuně vyústí v příslušnou změnu hodnoĘ jistiny Dluhopisu
denominovaného v této refeľenění měně. Pokud se například ýchozí směnný kurz cizi měny sníží, cizi měna
oslabí a hodnota ěeské koruny vzroste, pak cena Dluhopisu denominovaného vcizí měně a hodnota jistiny
vyjádřená v českých korunách klesne.

Riziko poplatků

Celková návratnost investic do Dluhopisů můŽe bý ovlivněna lyší poplatků účtovaných zprostředkovatelem
koupě nebo pľodeje Dluhopisů, osobou vedoucí evidenci Dluhopisů, osobou provádějící vypořádání obchodu
s Dluhopisy nebo jinou osobou. Taková osoba si může úětovat poplatky za zŕízeni a vedení investičního
uětu, za obstaľání převodu Dluhopisů, služby spojené s úschovou Dluhopisů, resp. jejich evidencí, apod.
Emitent dopoľučuje budoucím investorům, aby se seznámili s podklady, na jejichž zě"kladě budou účtovány
poplatky v souvislosti s Dluhopisy' Účtované poplatky mají negativní vliv na hodnotu investice do
Dluhopisů.

Rizĺko zdanění

Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby Dluhopisů mohou podléhat zdanění, jehož parametry se
mohou v čase měnit. V důsledku tohoto rizika műtę bý investoľovi při prodeji nebo splacení Dluhopisů
vyplacena nižší částka, než původně předpokládal. Výnos z Dluhopisů po zdaněni můŽe b;it nižší neż,
investorem původně očekávaný.

Rizĺko nezajištěných a nepojištěných Dluhopisů

Dluhopisy představují obecné přímé pohledávky vlastníků Dluhopisů, kjejichž úhľadě |ze poutit pouze
majetek v Podfondu a na které se nevztahuję źáđné pojištění, ľučení třetí osoby nebo právo na plnění
z jakéhokoliv garančního či obdobného fondu nebo zařizenĹ V případě, že Emitent nesplní dluhy
zDluhopisů pro nemožnost plnit je z majetku v Podfondu' nemá vlastník Dluhopisů náľok na żáđná plnění
z majetku jiných podfondů obhospodařovaných Emitentem, z (osobního) majetku Emitenta nebo z pojištění,
ručení nebo jiného obdobného zajištění či pľáva vůči žádné třetí osobě, fondu nebo jinému zaÍízeni.

Riziko zákonnosti koupě Dluhopisů

Potenciální invęstoři do Dluhopisů by si měli bfi vědomi, že koupě Dluhopisů může bý předmětem
zákonných omezení ovlivňujících platnost jejich nabytí. Ani Emitent ani Hlavní manažer nemá ani nepřebírá
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odpovědnost za zźtkonnost nabýí Dluhopisů potenciálním kupujícím Dluhopisů' ať již podle právního řádu
jeho zaloźení nebo pľávního řádu, kde je činný (pokud se liší). Potenciální kupující se nemůže spoléhat na
Emitenta nebo na Hlavního manažęra v souvislosti se sým ľozhodováním ohledně zákonnosti nabytí
Dluhopisů.

Rizĺko pľávní

Změny v právních předpisech, kteľé jsou relevantní pľo Dluhopisy a pľáva a povinnosti z nich plynoucĺ
včetně postavení vlastníků Dluhopisti, mohou negativně dopadnout na prźxa vlastníků Dluhopisů. Emitent
nemůže poskýnout żádnou záruku ohledně důsledků jakéhokoliv soudního ľozhodnutí nebo změny českého
či jiného ľelevantního pľáva nebo způsobu ýkladu a aplikace právních předpisů orgány veřejné moci na
hodnotu Dluhopisů po datu vydání Prospektu.

Riziko předčasného splacení Dluhopisů

Bude-li Dluhopis z rozhodnutí Emitenta předčasně splacen' vlastník Dluhopisu přijde o ýnos z Dluhopisu
za obdobi od data, ke kterému se Dluhopis stal předčasně splatným, do dne konečné splatnosti Dluhopisů.

K předčasné splatnosti Dluhopisů může podle Emisních podmínek dojít ve vztahu ke všem Dluhopisům v
důsledku ľozhodnutí Emitenta, kteý tak může učinit (i) súčinností k 1., 2.,3. a4.výroč,i od Data emise,
vždy nejméně 30 (třicet) dnů před tímto dnem (oznámením Emitenta o předčasné splatnosti Dluhopisů
súčinností kl.,2.,3. a 4. výľočí od Data emise vzniká vlastníkům Dluhopisů pľávo na qýplatu
mimořádného qýnosu ve výši 3 % (l. a 2. ýroč:í od Data emise), Ż % (3. ýroěí od Data emise) nebo 1 oń

(4. ýroč:í od Data emise))' nebo (ii) pokud schůze vlastníků Dluhopisů rozhodne o možnosti předčasně
splatit Dluhopisy z důvodu složení aktiv Podfondu.

Ve vztahu kjednotliqým Dluhopisům může kpředčasné splatnosti dojít: (i) vdůsledku nesouhlasu schůze
vlastníků Dluhopisů s návľhem přeměny Emitenta nebo změn, které mohou významné zhoršit schopnost
Emitenta plnit dluhy vyplývající z Dluhopisů (pokud o to vlastník Dluhopisu poźádá'), (ii) v důsledku
souhlasu schůze vlastníků Dluhopisů s návrhem změn Emisních podmínek, pokud se souhlas schůze
vlastníků Dluhopisů k takové změně ěi změnám vyŹaduje, přeměny Emitenta, nebo změn, které mohou
významně zhoršit schopnost Emitenta plnit dluhy vyplývající z Dluhopisů (pokud o to vlastník Dluhopisu,
kteý hlasoval pľoti takovému návrhu nebo se dané schůze vlastníků Dluhopisů nezúěastnil, požádá), nebo
iii) pokud schůze vlastníků Dluhopisů rozhodne o možnosti předčasně splatit Dluhopisy z důvodu složení
aktiv Podfondu (pokud o to vlastník Dluhopisu, kteý pľo takové ľozhodnutí hlasoval, požádá).
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IV. INFORMACE OHLEDNE OBCHODOVANI

oBEcNÉ INFoRMACE o EMISI

Emitent vydal Dluhopisy před datem vyhotovení tohoto Prospektu za podmínek nezakládající povinnost
uveřejnit prospekt ve smyslu $ 35 ZPKT, a to v celkové jmenovité hodnotě 500 000 000 Kč (viz kapitola V.
Emisní podmínky Dluhopisů).

Emitent vyhotovil tento Prospekt pouze pro účely přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném tľhu
BCPP. Veřejná nabídka Dluhopisů nebude pľobíhat.

Z^JEMBYZICKÝCH A PRÁvNICKÝCH oSoB NA NABÍDCE

Emitentovi není znám žádný zájem osob zúčastněných na emisi Dluhopisů, kteý je pro emisi Dluhopisů
podstatný, ý znamný ďnebo konfl iktní.

Dluhopisy byly vydány před datem vyhotovení tohoto Pľospektu a nabídnuty omezenému okruhu investoľů
za podmínek, které nezaložily povinnost uveřejnit pľospekt v souladu s $ 35 odst. 2 písm. b) ZPKT.

Prospekt je vyhotovován jen pro úěely přijetí Dluhopisů k obchodovźní na regulovaném tľhu BCPP a podle
vědomí Emitenta nemá žádná zfyzických ani pľávnických osob v souvislosti s emisí Dluhopisů, kromě
Hlavního manaźera, kteĘŕ Dluhopisy umísťujenazálk|adě dohody Ępu ''nejlepší snaha'' (''best effoľts''), na
emisi Dluhopisů zájem, kteý by byl pro takovouto emisi podstatný. Hlavni manater působí také v pozici
Administrátora a Kotačního agenta.

oMEzENÍ ľÝxłĺÍcÍ sn ŠÍŘĺľÍ PRosPEKTU A PRoDEJE DLt]HoPIsÜ

Tento Prospekt byl schválen Českou náľodní bankou podle pľávních předpisů České republiky, a to za
účelem přijetí Dluhopisů k obchodování na ľegulovaném trhu BCPP. Rozšiřování tohoto Pľospektu a
nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některych zęmích omezeny zákonem. Emitent nepožádal o
uznání tohoto Pľospektu v jiném státě a Dluhopisy nejsou přrjaty k obchodování, ľegistrovány, povoleny ani
schváleny jakýmkoli správním ěi jiným orgánem jakékoli jurisdikce a obdobně nebude bez dalšího
umožněna ani jejich nabídka s ýjimkou nabídky na ilzemí České republiky a dále s vyjimkou případů, kdy
taková nabídka splňuje všechny podmínky stanovęné pľo takovou nabídku ďnebo osobu takovou nabídku
provádějící příslušnými pľávními předpisy státu, ve kterém je taková nabídka činěna.

Emitent zejména upozorňuje potenciální nabyvatele Dluhopisů, že Dluhopisy nejsou a nebudou registrovány
podle zákona o cenných papírech Spojených států americĘch z ľoku 1933 (',Securities Act of 1933") v
platném znění (,,Zálkon o cenných papíľech UsA'') ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným
ľegulaěním orgánem jakéhokoli státu Spojených států ameľických, a v důsledku toho nesmějí bý"nabizeny,
prodávány nebo předávźny na űzemí Spojených států ameľických nębo osobám, kteľé jsou residenty
Spojených států ameľických (tak, jak jsou t5rto pojmy definovány v Nařízení S (,,Regulation S - Rules
Governing offeľs and Sales Made outside the United States Without Registration Under the Securities Act
of 1933") vydaném k provedeni Zźtkona o cenných papíľech USA), jinak než na zźlkl.'adě ýjimky z
ľegistrační povinnosti podle Zěkona o cenných papíľech USA nebo v rámci obchodu' kteý nepodléhá
ľegistraění povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA'

osoby, kteým se dostane tento Pľospekt do rukou, jsou povinny se seznámit se všemi omezeními' jež se na
ně mohou vztahovat, a taková omezeni dodľžovat. Tento Prospekt sám o sobě nepředstavuje nabídku k
prodeji ani ýzvu k podávání nabídek ke koupi Dluhopisů v rámci jakéhokoliv právního řádu. Emitent a
Hlavní manaźer nabádají nabyvatele Dluhopisů, aby dodľŽova|i ustanovení všech příslušných právních
předpisů v kaŽdém státě (včetně České ľepubliky), kde budou nakupovat, nabízet, prodávat nebo předávat
Dluhopisy nebo kde budou distribuovat, zpřístupňovat čijinak dávat do oběhu Pľospekt nebojiný nabídkový
či pľopagační materiál ěi informace s Dluhopisy související, a to ve všech případech na vlastní nźlk|ady abez
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ohledu nato, zda Prospekt nebo jiný nabídkoqý či propagační materiál či informace s Dluhopisy související
budou zachyceny ve výištěné podobě nebo v elektronické či jiné nehmotné podobě. IJ každé osoby, která
nabyvá Dluhopisy, se bude mitzato, že pľohlásila a souhlasí stím, že (i) tato osoba je sľozuměna se všemi
příslušnými omezeními ýkajícími se nabídky a prodeje Dluhopisů, která se na ni a příslušný způsob nabídky
či pľodeje vztahují, že (ii) tato osoba dále nenabídne k pľodeji a dále neprodá Dluhopisy' aniż by byla
dodržena všechna příslušná omezení, kteľá se na takovou osobu a příslušný způsob nabídky a pľodeje
vztahují a Že (iii) předtím, než by Dluhopisy měla dále nabídnout nebo dále pľodat, tato osoba bude
potenciální kupující informovat o tom, že další nabídky nebo prodej Dluhopisů mohou podléhat v různých
státech zákonným omezením, kteľáje nutno dodržovat.

ľŘrĺľľÍ K oBcHoDovÁNÍ A NÁKLADY NA pŘrľľľÍ K oBcHoDovÁNÍ

Emitent pożádá' o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. Náklady Emitenta spojené
s přijetím Dluhopisů k obchodování na Regulovaném tľhu BCPP budou činit v souladu se sazebníkem
burzovních poplatků 50 000 Kč.

Hlavní manater je oprávněn pľovádět stabilizaci Dluhopisů a műže podle svó úvahy vynaložit úsilí k
uskuteěnění kľoků, kteľé bude považovat za nezbytné a ľozumné ke stabilizaci nebo udľžení takové tržní
ceny Dluhopisů, která by jinak nemusela převládat. Hlavní manaźer může tuto stabilizaci kdykoliv ukončit'

nuvouy NABÍDKY A PoUŽITÍ rrÍľosŮ

Dosavadní celkové náklady Emise činí 8.378.400 Kč. V případě, že by došlo ke zvýšení objemu Emise
v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů v maximálni możné,.yši (tj. o 20 %o), Emitent odhaduje, že
celkové náklady Emise nepřevýší 4.189.200 Kč.

Čisý celkový výtěžek Emise použi| Emitent na financovźnírealizace investiční strategie Podfondu, tj. na
investování do aktiv ná|ežejicích k Podfondu v souladu s uľčenou investiční strategií a investičními cíli
Podfondu.

PoDMÍNKY NABÍDKY DLUHoPISŮ

Dluhopisy byly vydány před datem vyhotovení tohoto Pľospektu a nabídnuty investoľům v souladu s čl. 2
emisních podmínek Dluhopisů (viz kapitola Y. Emisní podmínky Dluhopisů).

Z^ĺEIĺFYZIcKÝcH A pnÁvľrcrýcH osoB zÚčłsľľĚľÝcrr NA EMIsI

Emitent si není vědom żádných zájmű, které by byly pro Emisi ýznamné' včetně zájmű konfliktních.

Podle vědomí Emitenta nemá žádná z ýzických ani právnických osob zúčastněných v nabídce Dluhopisů'
kromě Hlavního manaźera, kteĘý Dluhopisy umísťuje na zźtkladě dohody typu ''nejlepší snaha'' (''best
efforts''), na nabídce Dluhopisů zájem, kte4ý by byl pľo takovouto nabídku podstatný.

Hlavní manažeľ vykonává též standardní činnosti administrátora a kotačního agenta.

SoUHLAS EMITENTA s VEŘEJNoU NABÍDKoU DLUHoPISŮ PRosTŘEDNIcTvÍM
HLAvNÍHo MANAŽERA JAKo FINANčNÍrro zpnosTŘEDKovATELE

Emitent souhlas s pouŽitím Pľospektu pro následnou veřejnou nabídku neudělil. Veřejná nabídka Dluhopisů
nebude probíhat.
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V. EMISNÍ PoDMÍNKY DLUHoPISŮ

Následující kapitola V. (Emisní podmínlql Dĺuhopisů) tohoto Pľospektu obsahuje popis Dluhopisů
vydávaných Emitentem v rozsahu těchto emisních podmínek Dluhopisti (dále jen,,Emisní podmínky").

1. oBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHoPISŮ

1.1 Emitent

Emitentem je spoleěnost Alpha Quest Funds SICAV p.|.c. založená podle maltského pľáva se sídlem Level
1, Blue Harbour Business Centľe, Ta' Xbiex Seafľont, Ta' Xbiex XBX 1027, Maltská republika, ľegistraění
ěíslo: SV 430 zapsaná v maltském rejstříku obchodních spoleěností' která Dluhopisy vydává ke svému
podfondu Alpha Quest Balanced Fund.

1.2 Chaľakter Dluhopisů jako zaknihovaných cenných papíľů

Dluhopisy jsou zaknihované cenné papĘ vydávanými Emitentem podle českého pľáva. Dluhopisy budou
vydávány v předpokládaném celkovém počtu 5 000 kusů, kaž:dý o jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy:
stotisíc koľun českých). Emitent plánuje podat žádost o přijetí Dluhopisů k obchodovźní na regulovaném
tľhu organizovaném Burzou cenných papíľů Praha, a.s. (dále jen ,,Regulovaný tľh"). Dluhopisy budou
úľoěené a jejich qýnos bude uľčen' jak je upraveno včlánku 2.1 Emisních podmínek. S Dluhopisy nejsou
spojena żádnä předkupní ani qýměnná ptáva. Název emise Dluhopisů je: Alpha Quest 4.5/21. ISIN:
c200000008s6.

1.3 Evidence a Vlastník Dluhopisu

Dluhopisy jsou vedeny v centrální evidenci zaknihovaných cenných papíru (dále jen,,Centľální evidence")
vedené společností Centľální depozitálŕ cenných papíru, a.s., spoleěnost se sídlem Pľaha 1, Rybná 14, PSČ
110 05' Česká republika, lČo: zso 81 489, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka a308 (dále jen ,,Centľální depozitář").

Vlastníkem Dluhopisu je, není-li pľokázátn opak, osoba, pľo kteľou je v ľámci evidence zaknihovaných
cenných papírů veden Centrálním depozitářem nebo osobou oprávněnou vést evidenci navazující na
centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, účet vlastníka (dále jen ,,Úěet vlastníka"), na které je
Dluhopis evidován.

Jestliže Emisní podmínky' zákon nebo rozhodnutí soudu doručené Administľátorovi na adresu Určené
pľovozovny fiak jsou t5rto pojmy definovány v článku 9 (osoby podílející Se na zabezpečení vydání
Dluhopisů, splacení Dluhopisů a na vyplacení výnosů Dluhopisů) Emisních podmínek) nestanoví jinak,
budou Emitent a Administrátoľ pokládat každého, na jehož Účtu vlastníka je příslušný Dluhopis evidován, za
osobu opľávněnou vykonávat veškęľá práva spojená s Dluhopisem ve všech ohledech a provádětjí platby v
souladu s Emisními podmínkami (dále jen ,,Vlastník Dluhopisu"). osoba, která bude vlastníkem Dluhopisu
a která nebude mít z jakéhokoli důvodu zapsán tento Dluhopis na Účtu vlastníka, je povinna o této
skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisu nepľodleně informovat Administľátora, a to
pľostřednictv ím oznámení doruěeného do Uľčené pľovozovny.

1.4 Převoditelnost Dluhopisů a jejich převody

Převoditelnost Dluhopisů není nijak omezena, avšak pokud to nebude odporovat platným pľávním
předpisům, mohou bý v souladu s článkem 6.3(a) (Jmenovitá hodnota) Emisních podmínek převody
Dluhopisů pozastaveny počínaje dnem bezpľostředně následujícím po Rozhodném dni pro splacení
jmenovité hodnoty (ak je tento pojem definován v článku 6'3(a) (Jmenovitá hodnota) Emisních podmínek).
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K převodu vlastnického práva k Dluhopisům dochází k okamžiku zápisu na účet zákazníkt; nezapisuje-li se

převod na úětu zákaznikű, dochźr;í k převodu vlastnického práva k okamžiku zápisu na Úětu vlastníka.

1.5 oddělení práva na výnos

oddělení práva na ýnos Dluhopisů od Dluhopisu se vylučuje.

1.ó Povĺnnost splatĺt jmenovitou hodnotu

Emitent se zavazuje, že splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisu v souladu s Emisními podmínkami.

l.7 ohodnocenífinančnízpůsobilosti(ľating)

ohodnocení finanční způsobilosti (ľating) Emitenta nebylo provedeno. Samostatné finanční hodnocení
Emise nebylo pľovedeno. Emitent ani emise Dluhopisů nemají samostatný ľating.

1.8 Usnesení, povolení a schválení

Dluhopisyjsou vydány nazákladé rozhodnutí představenstva (Boaľd of Diľectoľs) Emitenta ze dnę
1.1Ż.2016, kteqým byly schváleny tyto Emisní podmínky. Emitent prohlašuje, te pro vydání Dluhopisů se
nelyžadují žádná další usnesení, povolení nebo schválení.

Ż. DATUM A ZPŮSoB Úprsu EMISE DLUHoPIsŮ, nľĺlsľÍ runz

2.1 Datum emĺse, Emisní kuľz

Datum emise Dluhopisů je stanoveno na 2Ż. 12. Ż016 (,,Datum emise"). Emisní kurz všech Dluhopisti
vydaných k Datu emise činí l00 % jejich jmenovité hodnoĘ.

Emisní kurz jĄýchkoli Dluhopisů vydaných během Lhůty pro upisování Dluhopisů po Datu emise bude
vŽdy uľěen Emitentem tak, aby zohledňoval očekávaný poměrný alikvotní qýnos za období od Data emise do
dne splatnosti Dluhopisů a převažující aktuální podmínky na trhu. Cena bude zveřejněna na internetových
stránkách Hlavního manaźera: https://wwwjtbank.czlinformacni-povinnosť#emise_cennychjapiru .

2.2 Způsob a místo úpisu Dluhopisů

Emitent na základě smlouvy o zajištění umístění dluhopisů ze dne 16. 1Ż. 2016 (dźie jen ,,Smlouva o
umístění") pověřil společnost J&T BANKA, a.s., se sídlem Pľaha 8, Pobřežní 2g7l14, PSČ l86 00,IČ 47|
15 378, Zapsanou v obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová znaćkaB 1731 (dále
jen ,,J&T Banka")' jako hlavního manažera (dále jen ,,Hlavní manažeľ") nabídky Dluhopisti činností
spojenou se zabezpećením umístění (upsání) Dluhopisů.

Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu a koupi na zźlkladé smluvního ujednání mezi Hlavním manažeľem a
jednotlivými investory, případně je sám upíše Hlavnimanažer. Předpokládá se, Že investoři budou osloveni
Hlavním manažeľem avyzvtni k podání objednávky k úpisu Dluhopisů.

Minimální částka, za kteľou bude jednotliqý investor oprávněn upsat Dluhopisy, nebude omezena (v každém
případě však bude odpovídat alespoň emisnímu kuľzu jednoho Dluhopisu). Maximální objem jmenovité
hodnoý Dluhopisů požadovaný jednotlivým investoľem v objednávce je omezen předpokládanou celkovou
jmenovitou hodnotou emise. V případě, żev urćiý den budou upsány Dluhopisy' jejichž souhrnnájmenovitá
hodnota spolu se souhrnnou jmenovitou hodnotou všech ostatních Dluhopisů vydaných či úěinně upsaných
před tímto dnem přeqýší předpokládaný objem emise, vyhrazuje si Hlavní manażer pľávo každému
z upisovatelů, kteří v daný den upsali někteý z Dluhopisů, snížit počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby (i)
celkový upsaný objem emise Dluhopisů nepřeýšil předpokládaný objem emise a (ii) poměľ qýsledného
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počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůěi původnímu počtu upsaných
Dluhopisu byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upiso-
vatele zaokľouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek upisovací částky, kteý Hlavní manažer od
upisovatelejižpŕ4a|, bude Hlavním manažeľem vrácen bezzbyteěného odkladu na účet, ze kteľého byl pou-
ktntn, nedohodnou-li se Hlavní manažer a příslušný upisovatel jinak.

Zvláštni podmínky případné veřejné nabídky Dluhopisů, buđou uvedeny v prospektu Dluhopisů' kteý bude
za tím účelem vyhotoven.

2.3 Způsob a lhůta úhľady emisního kuľzu a předání Dluhopisů

Upisovatelé budou povinni uhradit Emisní kurzza jimi upsané Dluhopisy na bankovní účet Emitenta. Dlu-
hopisy budou vydány jejich připsáním na majetkový úěet upisovatele v příslušné evidenci vedené Centľálním
depozitářem, respektive (dle instrukce přijaté od upisovatele) v evidenci navazující na evidenci Centrálního
depozitźlÍe metodou delivery-veľsus-payment prostřednictvím Centrálního depozitáře, tedy proti zaplacení
emisní ceny stanovené jako součet příslušného emisního kuľzu a počtu upsaných Dluhopisů.

2.4 Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dtuhopĺsů a Lhůta pľo upisování Dluhopisů

Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisů činí 500 000 000 Kč (slovy: pět set miliónů
korun českých). Lhůta pľo upisování Dluhopisů zaěne běžet ode dne Data emise a skoněí dnem, kdy uplyne
rok od Data emise (dále jen ,,Lhůta pľo upisování Dluhopisů").

Emitent má pľávo k Datu emise či v průběhu Lhůty pľo upisování Dluhopisů vydat Dluhopisy ve větším
objemu, než byl předpokládaný objem emise Dluhopisů. Rozhodne-li Emitent o vydání Dluhopisů ve větším
objemu nežbyl předpokládaný objem emise, objem tohoto nýśeni nepřekročí 20 %o procent) předpokládané
celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů.

Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v menším objemu, neżbyla předpokládaná celková jmenovitá hodnota
emise Dluhopisů.

Emitent je oprávněn vydávat emisi Dluhopisů postupně (v tranších) během Lhůty pro upisování Dluhopisů'

Bez zbyteěného odkladu po uplynutí Lhůty pro upisování Dluhopisű oznámi Emitent osobě oprávněné k
vedení evidence Dluhopisů skuteěnost, že vyda| Dluhopisy v menším nebo ve větším objemu emise, nežby|a
předpokládaná celková hodnota Emise Dluhopisů. Skutečnost uvedenou v předchozí větě též Emitent
zpřístupní způsobem stanoveným v článku 11 (oznámenĄEmisnich podmínek.

3. STATUS DLUHU EMITENTA

Dluhopisy zakládají nezajištěné, nepodřízené a nepodmíněné peněžité dluhy vtnnoucí na Podfondu, kteľé
jsou a vždy budou vzájemně rovnocenné (paľi passu) jak mezi sebou navzájem, tak i vůči všem dalším
souěasným i budoucím nezajištěným a nepodřízeným dluhům váznoucím na Podfondu, s výjimkou těch
dluhů váznoucích na Podfondu, u nichž tak stanoví kogentní ustanovení pľávních předpisů.

Emitent se zavazuje zachtnet za stejných podmínek se všemi Vlastníky Dluhopisů stejně.

4. rrÝľos DLUHoPISU

4.l Úľočení dtuhopisů

Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,5 %o p.a '
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4.2 Úľočení v případě pľodlení Emitenta

Jestliže bude Emitent v prodlení se splacením Dluhopisů (dle článku 5 Emisních podmínek) nebo s

vyplacením v'ýnosu Dluhopisů (dle článku 4 Emisních podmínek), bude takoý dluh Emitenta úľočen pouze
pevnou úrokovou sazbou dle ělánku 4.l (Úročení dtuhopisti\ Emisních podmínek, ato aż do (a) dne, kdy
Vlastníkům Dluhopisů nebo jejich zástupcům budou vyplaceny veškeľé k tomu dni v souladu s Emisními
podmínkami splatné částĘ, nebo (b) dne, kdy Administľator oznámi Vlastníkům Dluhopisů, žę obdľžel
veškeľé částky splatné v souvislosti s Dluhopisy, ledaźe by po tomto oznámení došlo k neopľávněnému
zadrżení nebo odmítnutí plateb, a to podle toho, kteľá z výše uvedených skuteěností nastane dříve.

4.3 Uľčení výnosu

Výnosy budou přiľůstat od prvního do posledního dne každého Výnosového období (ak je tento pojem
definován v článku 4.4 (Splatnost ýnosu) Emisních podmínek).

Pro účely ýpoětu úrokového výnosu příslušejícího k Dluhopisům za období kratší l (ednoho) ľoku se budę
mítza to, že jeden ľok obsahuje 360 (tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (dvanźrcti) měsíců po 30 (třiceti)
kalendářních dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vychźzet z počtu skutečně uplynulých dní
(BCK Standard 30E,1360).

4.4 Splatnost ýnosu

Výnosy budou vypláceny zakażdé Výnosové období ročně zpětně,vźdykŻ2.lŻ. kaŽdého roku (dálejen
,,Den výplaĘ výnosu"), a to v souladu s článkem 6 (Platební podmínlry). Pľvní platba ýnosů bude za
předpokladu splnění podmínek pľo výplatu provedena k22.1Ż.2017. Den výplaty ýnosu se posouvá
v souladu s konvencí pracovního dne na nejbližší následující pľacovní den'

Výnosoým obdobím se pľo účely Emisních podmínek ľozumí jedno období v délce jednoho ľoku počínajícĺ
Datem emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem výplaty výnosu (tento den vyjímaje) a dźie każdé
další bezprostředně navazujici období v délce jednoho ľoku počínající Dnem výplaĘ výnosu (včetně) a
končící dalším následujícím Dnem výplaty výnosu (tento den vyjímaje) až, do Dne konečné splatnosti
Dluhopisů (akje.definován v ělánku 5.1 Emisních podmínek).

Pro účely počátku běhu kteľéhokoli Výnosového období se ľozhodné dny neposouvají v souladu s konvencí
pracovního dne.

Výnos z Dluhopisů přestane přirůstat Dnem konečné splatnosti Dluhopisů (ak je definován v článku 5.1
Emisních podmínek) nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů (ak je definován v článku 5.2 Emisních
podmínek), ledaźe by byly splněny podmínky pro další úľočení podle článku 4'2 Emisních podmínek.

5. SPLACENÍ nr,urroľIsŮ A NABYTÍ DLUHoPIsŮ nnĺrľnNTEM

5.1 Konečné splacení

Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich nabýí Emitentem a následnému zániku
způsobem stanoveným níže' bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednoľázově dne' ve kterém
uplyne 5. (párý) ľok od Data emise, tj. 22. 12. Ż0Żl (dźilejen ,'I)en konečné splatnosti Dluhopisů"), a to v
souladu s článkem 6 (Platební podmínlql) Emisních podmínek a Smlouvou s Administrátorem.

5.2 Předčasné splacení Dluhopisů z ľozhodnutí Emitenta

(a) Předčasné splacení všech Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta
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Emitent je opľávněn na zźtkladě svého ľozhodnutí řádně oznámeného Vlastníkům Dluhopisů v souladu s
článkem ll (oznómeni) Emisních podmínek nejméně 30 (třicet) dnů před účinností takového rozhodnutí
(den úěinnosti takového ľozhodnutí dále jen ,,Den předčasné splatnosti Dluhopĺsů"), uěinit Dluhopisy
předčasně splatnými. Jako Den předčasné splatnosti Dluhopisů však může Emitent urěit pouze někteý
z následujících dnů:

(Đ den, ve kterém uplyne 1. (první) ľok od Data emise;

(ii) den, ve kterém uplyne 2. (dľuhý) ľok od Data emise;

(iii) den, ve kterém uplyne 3. (třetí) rok od Data emise; nebo

(iv) den, ve kterém uplyne 4. (čtvrt'ý) rok od Data emise.

oznźĺmení Emitenta o předčasné splatnosti Dluhopisti je neodvolatelné a zavazuje Emitenta k předčasnému
splacení všech Dluhopisů v souladu s Emisními podmínkami. V takovém případě Emitent splatí
pľostřednictvím Administrátora postupem podle článku 6 (Platební podmínlE) Emisních podmínek v Den
předčasné splatnosti Dluhopisů všechny vydané a dosud nesplacené Dluhopisy.

(b) Mimořádný úľokový výnos v důsledku předčasného splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta

oznámením Emitenta o předčasné splatnosti Dluhopisů vzniká Vlastníkům Dluhopisů též. právo na ýplatu
mimořádného úľokového výnosu. Mimořádný úrokový výnos u každého Dluhopisu odpovídá částcę
stanovené následovně:

(i) 3 %o z jmenovité hodnoty každého Dluhopisu v případě předčasné splatnosti stanovené na
den dle článku 5.2(aXi) nebo 5.2(a)(ii) výše;

(ii) 2 Yo z jmenovité hodnoty každého Dluhopisu v případě předčasné splatnosti stanovené na
den dle článku 5.2(a)(iii) v'ýše; nebo

(iiĐ 1 Yo z jmenovité hodnoty kaŽdého Dluhopisu v případě předčasné splatnosti stanovené na
den dle článku 5'2(a)(iv) ýše.

Mimořádný úrokový ýnos' vznikne-li na něj nárok, se vyplatí ýlučně spolu se jmenovitou hodnotou
Dluhopisri a postupem a za podmínek' podle jakých pľoběhne vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů
(zejména článek 6 (Platební podmínky) Emisních podmínek).

5.3 Předčasné splacení Dluhopisů z ľozhodnutí Vlastníků Dluhopisů

Vlastníci Dluhopisů nejsou oprávněni žádat pŕeděasnou splatnost Dluhopisů přede Dnem konečné splatnosti
Dluhopisů s qýjimkou předěasného splacení v souladu s článkem 5.4 (Předčasné splacení Dluhopisli
z důvodu složení aktiv Podfondu), l2.4(a)(Důsledek hlasování pľoti někteým usnesením Schůze) a lŻ.4(b)
(Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů) Emisních podmínek.

5.4 Předčasné splacení Dluhopisů z důvodu složení aktiv Podfondu

V případě, že i) Kupóny, ii) peněŽní prostředky a iii) dluhopisy obchodované na veřejném tľhu člęnského
státu OECD srovnatelným s ľegulovaným trhem a jiné s takoými dluhopisy sľovnatelně likvidní dluhové
nebo účastnické cenné papíry budou po dobu delší než 6 (šest) měsíců tvořit méně než 80 %o aktiv
v Podfondu, může kteĘŕkoli Vlastník Dluhopisů svolat schůzi Vlastníků Dluhopisů (dále jen ,,Schůze")
postupem dle článku 12.1. Schůze může vtakovém případě rozhodnout o předčasném splacení Dluhopisů,
přičemž v otázkách neupravených v tomto článku 5.4 (Předčasné splacení Dluhopisů z důvodu složení aktiv
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Podfondu) se na Schůzi použije ělánek 12 (Schůze Vlastníků Dluhopisů). Každý Vlastník Dluhopisů, kteý
pro takové rozhodnutí hlasoval, může písemným oznŕlmęním uľčeným Emitentovi a doľučeným
Administrátoľovi na adľesu Urěené pľovozovny ve lhůtě patnácti (15) dní od rozhodnutí Schůze (dále jen

,,Oznámení o předčasném splacení") potádat o předčasné splacení jmenovité hodnoty všech Dluhopisů,
jejichž je vlastníkem, a dosud nevyplaceného úľokového výnosu narostlého na těchto Dluhopisech v souladu
s článkem 6 (Platební podmínlry) Emisních podmínek.

Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Vlastníkovi Dluhopisů dle tohoto článku 5.4 (Předčasné
splacení Dluhopisů z dĺŻvodu složení aktiv Podfondu) se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni
v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém Vlastník Dluhopisů doručil
Administrátorovi do Urěené provozovny příslušné oznámęní o předčasném splacení (takoý den, vedle
jiných dnů takto oznaěených v Emisních podmínkách' také ,,Den předčasné splatnosti Dluhopisů").

Oznámení o předčasném splacení műŽe bý jednotlivým Vlastníkem Dluhopisů vzato zpět, avšak jen ve
vztahu k jím vlastněným Dluhopisům a jen pokud takové odvolání je adľesováno Administľátorovi a
doručęno na adľesu Uľčené pľovozovny dříve, než se příslušné částky stávají splatnými. ZpěÍvzeti oznttmení
o předěasném splacení však nemá vliv na oznámení o předčasném splacení ostatních Vlastníkri Dluhopisů.

V případě, že Schůze rozhodla podle tohoto článku 5.4 (Předčasné splacení Dluhopisů z důvodu složení ahiv
Podfondu) ýše o předčasném splacení Dluhopisů, je Emitent oprávněn ve lhůtě do třiceti (30) dní od
takového rozhodnutí Schůze uěinit předčasně splatnými veškeľé Dluhopisy, a to na zźkladě svého ľozhodnutí
řádně oznámeného Vlastníkům Dluhopisů v souladu s článkem 1l (oznómenĄ Emisních podmínek nejméně
30 (třicet) dnů před účinností takového rozhodnutí. KaŽdému Vlastníku Dluhopisů bude v takovém případě
splacena jmenovitá hodnota všech Dluhopisů, jejichž je vlastníkem, a dosud nevyplacený úrokoý výnos
narostlý na těchto Dluhopisech.

Pro předěasné splacení Dluhopisů podle tohoto ělánku 5.4 (Předčasné spĺacení Dluhopisů z důvodu složení
aktiv Podfondu) se jinak přiměřeně použije článek 6 (Platební podmínlql) Emisních podmínek.

5.5 Nabytí Dluhopisů Emitentem

Emitent je opľávněn kdykoliv nabývat do svého vlastnictví Dluhopisy, a to jakymkoli způsobem a, v případě
úplatného nabytí, za j akoukoli cenu.

5.6 ZánikDluhopisůnabytýchEmitentem

Dluhopisy nabyté Emitentem přede Dnem konečné splatnosti Dluhopisů nezanikají,ledaże Emitent rozhodne
jinak. Emitent je na zá.kladě svého volného uvážení opľávněn ľozhodnout, zda Dluhopisy bude dľžet ve svém
majetku, zda je Znovu pľodá, ěi zda rozhodne o jejich zánikll' Dluhopisy nabyté Emitentem zanikají Dnęm
konečné splatnosti Dluhopisů nebo dnem určeným Emitentem, pokud Dni konečné splatnosti Dluhopisů
pŕedchází.

5.7 Výkon pľáv spojených s vlastními Dluhopisy

Pro účely ustanovení Emisních podmínek upľavujících schůzi Vlastníků Dluhopisů se k vlastním
Dluhopisům ve vlastnictví Emitenta nepřihlíží.

6. PLATEBNÍ polľrÍľry

6.1 Měna plateb

Emitent se zavazuje splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů, vyplatit výnos Dluhopisů a popřípadě i
mimořádný úrokový ýnos ýlučně v českých korunách, případně jiné zákonné měně České republiky,
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pokud by českou koľunu nahradila. Jmenovitá hodnota Dluhopisů, výnosy Dluhopisů a popřípadě i
mimořádný úrokový výnos budou splaceny Vlastníkům Dluhopisů pľostřednictvím Administrtúora (ak je
definován v ělánku 9.2 (Zabezpečení výplat a služeb Kotačního agenta) Emisních podmínek) za podmínek
stanovených Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a jinými příslušnými pľávními předpisy České
ľepubliky platnými a účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi.

V případě, že dojde k nahrazení české koruny měnou euro v souvislosti se vstupem České ľepubliky do
Evropské měnové unie, je Emitent bez ohledu na ýše uvedené opľávněn ode dne vstupu České republiky do
Evropské měnové unie vyplácet jakékoli peněžité dluhy z jakýchkoliv v té době nesplacených Dluhopisů v
měně euľo. Částka příslušnó platby bude z ěeských korun-na-měnu euro přepočtena Ageniem pro výpočty
(akje tento pojem definován v ěl.9.2 Emisních podmínek) v souladu s obecně závaznými nebo uznávanými
pľavidly pro takoqý přepočet.

6.2 Den výplaĘ

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů a vyplacení qýnosů Dluhopisů, popřípadě i mimořádného úrokového
výnosu bude pľováděno pľostřednictvím Administľátora k datům uvedeným v Emisních podmínkách (každý
takový den podle smyslu dále také ,,Den konečné splatnostĺ Dluhopisů" nebo ,,Den předčasné splatnosti
Dluhopisů" nebo ,,Den výplaĘ výnosu" nebo kaŽdý z těchto dní také ,,Den výplaĘ"). Připadne-li Den
výplaĘ na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné čásĘ v nejbližší
následující Pracovní den, aniž by byl povinen platit úľok nebo jakékoli jiné dodateěné částky za takoý
časoý odklad.

,,Pľacovním dnemoo se pro účely Emisních podmínek rozumí jakýkoliv kalendářní den (vyjma soboty a
neděle), v němžjsou banky v České ľepublice běžně otevřeny pľo veřejnost a v němž se pľovádí vypořádání
mezibankovních plateb v českých korunách (případně jiné zákonné měně České ľepubliky, která by ěeskou
koľunu nahľadila).

6.3 Uľčení pľáva na obdľžení výplat souvisejících s Dluhopisy

(a) Jmenovitá hodnota

oprávněné osoby, kteým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, které budou VlastníĘ
Dluhopisů ke konci kalendářního dne, kte4ý o 30 (třicet) dnů předcházíDni konečné splatnosti Dluhopisů
nebo Dni předčasné splatnosti dluhopisů (dále jen ,,Rozhodný den pľo splacení jmenovité hodnoĘ", každźt
taková osoba dále také jen ,,opľávněná osoba").

,,Datem ex-jistina" se ľozumí den bezprostředně následující po Rozhodném dni pro splacení jmenovité
hodnoty.

Pro úěely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nebudou Emitent ani Administľátor přihlížet k
převodům Dluhopisů uěiněným v kalendářní den, na kteý připadá Datum ex-jistina' nebo kdykoli po tomto
dni. Pokud to nebude odporovat platným a účinným pľávním předpisům, mohou b1ýt převody všech
D|uhopisů pozastaveny počínaje Datem ex-jistina až do příslušného Dne ýplaty, přičemž na ýzvu
Administrátora nebo Emitenta oznámenou Vlastníkům Dluhopisů v souladu s článkem lO (oznómenĄ
Emisních podmínek je Vlastník Dluhopisů povinen k takovému pozastavení převodů poskýnout potřebnou
součinnost.

(b) Výnosy Dluhopisu

opľávněné osoby, kteým Emitent vyplatí ýnosy Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky Dluhopisů
ke konci kalendářního dne, kteý o 30 (třicet) dnů předcházíDniuýplaty výnosu (dále jen,,Rozhodný den
pro vyplacení r1inosů"' každátaková osoba dále také jen ,,opľávněná osoba").

2A



,,Datem ex-výnos" se ľozumí den bezprostředně následující po Rozhodném dni pľo vyplacení výnosů.

Pro účely určení příjemce jmenovité hodnoty Dluhopisů nębudou Emitent ani Administľátoľ přihlížet k
převodům Dluhopisů učiněným v kalendářní den, na kteý připadá Datum ex-ýnos, nebo kdykoli po tomto
dni.

6.4 Pľovádění plateb

Administľátoľ bude pľovádět platby oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich účet vedený u
banky v členském státě Evľopské Unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostoľ podle
instrukce, kteľou příslušná opľávněná osoba sdělí Administrátorovi na adľesu Určené provozovny
věrohodným způsobem nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů přede Dnem výplaty.

Instľukce bude mít foľmu podepsaného písemného prohlášení (s úředně ověřeným podpisem/podpisy nebo
podpisem ověřeným opľávněným pracovníkem Administrátora nebo správcem klienta), kteľé bude obsahovat
dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Administľátoľovi platbu pľovést a v případě
pľávnických osob bude doplněna o oľiginál nebo úředně ověřenou kopii ne staľší 6 (šesti) měsíců platného
výpisu z obchodního rejstříku a nebo jiného obdobného ľegistru, ve kterém je oprávněná osoba ľegistľována,
přičemž soulad údajů v takovémto výpise s instrukcí ověří oprávněný pracovník Administrátoľa (taková
instľukce spolu s ýpisem z obchodního rejstříku (pokud relevantní) a ostatními případně příslušnými
přílohami dále také jen 

',Instrukce"). Instľukce musí bý v obsahu a formě vyhovující ľozumným
požadavkům Administrátoľa, přiěemž Administľátor bude opľávněn vyžadovat dostatečně uspokojivý důkaz
o tom' že osoba, která Instrukci podepsala,je opľávněnaza opľávněnou osobu takovou Instrukci podepsat.
Takovy dtkaz musí bý Administrátoľovi doručen taktéż, nejpozději 5 (pět) Pľacovních dnů přede Dnem
výplaĘ. V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávněn požadovat (i) předložení plné moci v
případě, žezaOprávněnou osobu budejednat zmocněnec, a (ii) dodatečné potvrzení Instľukce od opľávněné
osoby.

Jakákoliv opľávněná osoba, kteľá v souladu s jakoukoliv příslušnou mezináľodní smlouvou o zamezeni
dvojího zdanéni (iž je Česká ľepublika vázána) uplatňuje nárok na daňové zqýhodnění, je povinna doručit
Administľátoľovi, spolu s Instrukcí jako její nedílnou součást doklad o svém daňovém domicilu a další
doklady, kteľé si může Administrátor a příslušné daňové orgány vyźádat' Bez ohledu na toto své oprávnění
nebudou Emitent ani Administľátor prověřovat správnost a úplnost takových Instľukcí a neponesou żádnou
odpovědnost za škodu či jinou újmu způsobenou pľodlením opľávněné osoby s doľučením Instrukce ani
nesprávností čijinou vadou takové Instrukce'

V případě oľiginálů cizich veřejných listin nebo úředního ověření v cizině si Administrátor může vytádat
poskýnutí příslušného vyššího nebo dalšího ověření, ľesp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci (podle
toho, co je relevantní). Administľátoľ může dźie žáłdat, aby veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce
byly opatřeny riředním překladem do ěeského j azyka.

Pokud lnstrukce obsahuje všechny náležitosti podle tohoto článku 6.4 (Provádění plateb), je
Administľátoľovi doruěena v souladu s tímto článkem 6.4 (Pľovádění plateb) (případně s ýjimkou věasnosti
jejího doľučení) a ve všech ostatních ohledech vyhovuje požadavkům tohoto článku 6.4 (Provódění plateb),
je považována za ŕádnou.

Pokud není v Instľukci výslovně uvedeno jinak, platí Instrukce pouze pľo nejbližší Den qýplaý následující
po jejím vystavení. Aby Instľukce platila pro všechny budoucí platby ýkající se Dluhopisů, musí bý v ní
výslovně uvedeno' že je urěena pľo všechny platby výnosů a splacení jistiny (ľesp. pro všechny platby
ýkajíci se Dluhopisů). opľávněná osoba může případně udělit jinou Instrukci (,,Změnovń Instľukce") nebo
předchozí Instľukci odvolat. Případné odvolání Instrukce musí bý Administľátoľovi věrohodným způsobem
sděleno v emailovém nebo písemném oznámęní doručeném na adresu Urěené provozovny nejpozději 5 (pět)
Pracovních dnů přede Dnem vyplaty. Je-li součástí Instrukce plná moc' na zá.klađě níŽ m:ůŹe za oprávněnou
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osobu jednat zmocněnec, pokládá se za platnou a účinnou aŽ do doľučení jejího písemného odvolání
zmocnitelem na adresu Určené pľovozovny (přičemž předmětné odvolání bude dostatečně uľčitě specifikovat
Instrukci, ke které se vztahuje).

Povinnost Emitenta zaplatitjakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněnou
řádně a věas, pokud je příslušná částka poukźuána opľávněné osobě na zźk|adě řádné Instľukce podle
písmene (a) tohoto článku a pokud je nejpozději v příslušný den splatnosti takové ěástky (i) připsána na účet
banky takové oprávněné osoby v cleaľingovém centru České národní banky, jedná-li se o platbu v ěeských
koľunách, nebo (ii) odepsána zuětu Administľátoľa, jedná-li se o platbu v jiné měně než v českých koľunách.

Pokud kterákoli opľávněná osoba nedodala Administrátorovi řádnou Instľukci v souladu s tímto ělánkem 6.4
(Provádění plateb) Emisních podmínek' pak sę závazek splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu nebo ýnosy
Dluhopisu považuje vůči takové oprávněné osobě za splněný řádně a věas, pokud je příslušná částka
poukázźtna oprávněné osobě v souladu s řádnou Instrukcí podle tohoto ělánku 6.4 (Pľovádění plateb) a
pokud je nejpozději do l0 (deseti) Pracovních dnů ode dne, kdy Administrátor obdržel řádnou Instrukci,
odepsána z űětu Administľátoľa, přičemž p|atí, że taková oprávněná osoba nemá náľok na jĄýkoli úľok či
doplatek za časový odklad.

Emitent ani Administrátoľ nejsou odpovědní za zpožděni výplaty jakékoli dlužné částky způsobené tím, že
(i) opľávněná osoba včas nedodala řádnou Instľukci nebo další dokumenty nebo informace požadované v
tomto článku 6.4 (Provádění plateb), (ii) taková Instľukce, dokumenty nebo informace byly neúplné'
nesprávné nebo nepľavdivé nebo (iii) takové zpožděni bylo způsobeno okolnostmi, které nemohli ovlivnit, a
oprávněné osobě v takovém případě nevzniká ž:ádný nárok na jakýkoli doplatek či úrok nebo jiný výnos za
takto způsobený časoý odklad příslušné platby. Emitent ani Administrátor dále nejsou odpovědní zato,źe
platba je poslána na bankovní účet uvedený v Instrukci, pokud Změnovźl Instrukce nebo odvolání Instľukce
nebo odvolání plné moci v souvislosti s Instrukcíje doľučeno na adresu Určené provozovny později než 5
(pět) Pľacovních dnů před příslušným Dnem výplaty.

6.5 Změna způsobu a místa provádění plateb

Emitent společně s Administľátoľem je opľávněn rozhodnout o změně způsobu a místa provádění ýplat,
přičemž taková změna nesmí způsobit Vlastníkům Dluhopisů újmu. Toto ľozhodnutí bude Vlastníkům
Dluhopisů oznámeno v souladu s ělánkem lI (oznómelzĄ Emisních podmínek.

7. ZDANĚNÍ

NestanovĹli právní předpis nebo mezináľodní smlouva, kterou je Česká republika vázźna,jinak, Emitent
neodpovídá za odvod jakýchkoli daní ani mu neplyne povinnost zaplatit jakékoli daně v souvislosti
s Dluhopisy, zejména v důsledku vlastnictví, převodu nebo qýkonu pľáv z Dluhopisů.

Příjem z Dluhopisů vypláceny fyzickým ěi pľávnickým osobám, českým či zahľaniěním daňovým
ľesidentům anebo i nerezidentům, obecně podléhá sriážkové dani vybírané u zdľoje (tj. Emitentem při úhradě
výnosů Dluhopisů nebo popřípadě i mimořádný úrokoý výnos). Bude-li vlastnictví, převod nebo ýkon
práv vyplývajících z Dluhopisů podléhat jakékoli dani, nebude Emitent povinen hľadit Vlastníkovi
Dluhopisu žádné částky jako náhľadu v důsledku takoých daní.

8. PRoMLčENÍ

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne' kdy mohla byt poprvé uplatněna.
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9. osoBY ponÍlnĺÍcÍ sE NA zAn,EZPľ'čnľÍ vynÁľÍ uulĺopIsÜ, spr'łcnľÍ
DLUHoPIsŮ ł ľł vYPLACEľÍ rrŕľosu nr,urroprsrj

9.1 Zabezpečení vydání Dluhopisů

Emitent na základé Smlouvy o umístění Dluhopisů pověřil spoleěnost J&T Banka, aby vykonávala činnosti
Hlavního manažera.

9.2 Zabezpečení rrýplat a služeb Kotačního agenta

Emitent nazźtkladě Smlouvy s administľátorem Ze dne 16.l2.2016 (dále jen,,Smlouva s Administľátoľem")
pověřil společnost J&T Banka, funkcí platebního zásÍupce, tedy (i) qýkonem služeb spojených se splacením
Dluhopisů a dalších souvisejících služeb (dále jen ,,Administľátor"); (ii) qýkonem služeb Ęýkajících se
výpočtů spojených s Dluhopisy (dále jen ,,Agent pľo výpočĘ"); a (iii) qýkonem služeb spoěívajících v
uvedení takových Dluhopisů na příslušný ľegulovaný tľh (dále jen ,,Kotační agent").

Kopie Smlouvy s Administľátoľem bude k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům Dluhopisů v běźné pracovní
době od 9.00 do 16.00 hod. v Uľčené provozovně. Vlastníkům Dluhopisů se doporučuje, aby se seznámili se
Smlouvou s Administrátoľem' neboť je důležitá mimo jiné i pro faktický pruběh vyplat Vlastníkům
Dluhopisů.

Emitent a Administrátoľ se mohou bez souhlasu Vlastníků Dluhopisů dohodnout na (i) jakékoli změně
kteréhokoli ustanovení Smlouvy s Administrátoľem, pokud jde ýluěně o změnu formální, vedlejší nebo
technické povahy, je-li pľovedena k opravě ďejmého omylu nebo je vyżadovtna platnou pľávní úpravou, a
(ii) jakékoli jiné změně a vzdání se nároků z jakéhokoli porušení Smlouvy s Administrátorem, které podle
ľozumného názoru Emitenta a Administrátora nezpůsobí Vlastníkům Dluhopisů újmu.

9.3 Uľčená pľovozovna

Určená pľovozovna a r4ýplatní místo Administľátoľa (dále jen ,,Uľčená pľovozovna") jsou na následující
adrese:J&T BANKA, a.s., Pobřežni297l74,186 00 Pľaha 8.

9.4 Yztah Administľátoľa k Vlastníkům Dluhopisů

V souvislosti s plněním povinností Administrátoľa jedná Administrátoľ jako zástupce Emitenta a není v
źáđném právním vztahu s Vlastníky Dluhopisů.

9.5 Yztah Agenta pľo výpočĘ k Vlastníkům Dluhopisů

V souvislosti s plněním povinností Agenta pro výpočty jedná Agent pro výpočty jako zástupce Emitenta a
není v žádném právním vztahu s Vlastníky Dluhopisů.

9.6 Zmény Administľátoľa, Uľčené pľovozovny a Agenta pľo výpočĘ

Bez ohledu na jakékoliv jiné ujednání Emisních podmínek si Emitent vyhrazuje pľávo kdykoli jmenovat
jiného nebo dalšího Administrźńora ďnebo Agenta pro qýpočty ďnebo urěit jinou nebo další Uľčenou
provozovnu.

Dojde-li ke změně Administľátoľa, Agenta pro vypočty nebo Uľěené provozovny, oznámí Emitent
Vlastníkům Dluhopisů jakoukoliv změnu Urěené provozovny' Administrátora ďnebo Agenta pro ýpočty
způsobem uvedeným v ělánku l|(oznómenŕ) Emisních podmínek a jakákoliv taková změna nabude
úěinnosti uplynutím lhůty 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne takového oznámení, pokud v takovém
oznámení není stanoveno pozdější datum účinnosti. Bude-li se taková změna Ęýkat postavení nebo zźljmtl
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Vlastníků dluhopisů, bude o takové změně rozhodovat Schůze v souladu s ělánkem lŻ (Schůze vlastníků
dluhopisů) těchto Emisních podmínek. V každém případě však jakákoliv změna, která by jinak nabyla
účinnosti méně než 30 (třicet) kalendářních dnů před nebo po Dni qýplaý jakékoliv částky v souvislosti s

Dluhopisy, nabude účinnosti 30 (třicáým) dnem po takovém Dni výplaty.

10. INFoRMACE o sLoŽENÍ AKTIV v PoDFoNDU

Emitent je povinen informovat Vlastníky Dluhopisů o aktuálním složení aktiv v Podfondu k poslednímu dni
každého kalendářního pololetí (dále jen,,Relevantní datum"). Sdělení dle předchozivěty musí b1it

Vlastníkům Dluhopisů oznámeno způsobem dle článku 11 (oznómenĄ vźdy do 10 (deseti) Pracovních dnů
od každého Relevantního data.

11. OZNAMENI

NenĹli dále stanoveno jinak, jakékoli oznttmení Vlastníkům Dluhopisů dle Emisních podmínek bude
uěiněno na webových stránkách Emitenta, www.aqbond.com v části ýkající se dluhopisil (,,Bonď'), v niž,

Emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných Dluhopisech (dále jen,,Webové stľánky").

Jakékoli oznámení Emitentovi nebo Administrátorovi ve smyslu Emisních podmínek bude řádně učiněno
pokud bude doručeno k ľukám Administľátoľa na adľesu Uľčené pľovozovny.

12. SCHUZE VLASTNIKU DLUHOPISU

12.l Působnost a svolání Schůze

(a) Právo svolat Schůzi

Emitent nebo V|astník Dluhopisri nebo Vlastníci Dluhopisů mohou svolat Schůzi, je-li to třeba k ľozhodnutí
o společných zájmech Vlastníků Dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami a platnými pľávními
předpisy. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, pokud příslušné právní předpisy
nestanoví jinak. Svolavatel, pokud jím je Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, je povinen
nejpozději v den oznámení o svolání Schůze (viz článek l2.l(c) Emisních podmínek) doručit Emitentovi
pľostřednictvím Administrátora žádost o obstaľání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti
na jím, resp' jimi, svolávané Schůzi, tj. vypis z příslušné evidence emise Dluhopisů; řádné a včasné doľučení
takové žádosti jsou předpokladem pro platné svolání Schůze. Svolává-li Schůzi Vlastník Dluhopisů nebo
Vlastníci Dluhopisů, je Emitent povinen poskýnout k tomu veškerou potřebnou součinnost.

(b) Schůze svolávaná Emitentem

Emitentje povinen bezzbyteěného odkladu svolat Schůzi v případě:

(i) návrhu změn Emisních podmínek, pokud se souhlas Schůze k takové změně ěi změnám
vyżaduje;

(iĐ návľhu na přeměnu Emitenta;

(iii) změn, kteľé mohou ýznamné zhoľšit schopnost Emitenta plnit dluhy vyplývající
z Dluhopisů

(výše pod písmeny (i) až (iii) uvedené skutečnosti dále jen ,,Zmény zásadní povahy")'
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Probíhá-li podle pľávního předpisu členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evľopský
hospodářský pľostoľ reorganizace nebo jiné srovnatelné řešení úpadku Emitenta, Emitent nemusí Schůzi
svolat.

(c) Oznámení o svolání Schůze a odvolání Schůze

Svolavatel oznámí konání Schůze způsobem stanoveným v článku 1l (oznámenĄ Emisních podmínek, a to
ve lhůtě nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Vlastník
Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů a nedohodne-li se svolavatel s Emitentem na oznźlmení o svolání
Schůze způsobem uvedeným článku 11 (oznĺźmení) Emisních podmínek, je svolavatel povinen oznámení o
svolání Schůze uveřejnit alespoň v jednom celostátně distľibuovaném deníku, a to ve lhritě nejpozději 15

(patnáct) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze; ve stejné lhůtě je svolavatęl také povinen doľučit
oznámení Emitentovi na adresu Určené provozovny.

oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) údaje nutné k jednoznačné identifikaci Emitenta, (ii)
název Dluhopisu, Datum emise a ISIN' (iii) místo, datum a hodinu konání Schůze' přičemž místem konání
Schůze může byt pouze místo na tlzemi hl. m. Prahy, datum konání Schůze musí připadat na den, kteý je
Pracovním dnem a hodina konání Schůze nesmí bý dříve neŽ v l l:00 hod., (iv) program jednání Schůze,
včetně případného návrhu změny Emisních podmínek a jejich zdůvodnění a včetně úplných návľhů usnesení
k jednotliqým bodům jednání a (v) den, kteý je Rozhodným dnem pro úěast na schůzi. Zá.ležitosti, které
nebyly zařazeny na navrhovaný progľam jednání Schůze, |ze na této Schůzi rozhodnout jen za účasti a se
souhlasem všech Vlastníků Dluhopisů. odpadne-li důvod pro svolání Schůze, odvolá ji svolavatel stejným
způsobem, jakým byla svolána.

12.2 osoby oprávněné účastnĺt se Schůze a hlasovat na ní

(a) Rozhodný den pľo úěast na schůzi

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní osoba (taková osoba dále jen ,,Osoba opľávněná k účasti na
schůzi"), kteľá bude Vlastníkem Dluhopisů na konci 7. (sedmého) kalendářního dne předcházejícího konání
příslušné Schůze (dále jen ,,Rozhodný den pľo r'ičast na schůzi")

(b) Dokumenty k účasti na Schůzi

Vlastník dluhopisů se účastní Schůze osobně, prostřednictvím osob opľávněných jednat jeho jménem anebo
v zastoupeni na zttkladě plné moci. Plná moc pľo zastupování na Schrizi musí bý písemná. Podpis(y)
zmocnitele na plné moci musí bý úředně ověřen(y).

Fyzická osoba se prokáže pľůkazem totožnosti. Statutární orgán Vlastníka dluhopisů - právnické osoby se
pľokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu, pľokazujícího
existenci pľávnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem; tento doklad nesmí bý starší
neźÍŕi měsíce.

Emitent může požadovat, aby veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce byly opatřeny úředním
překladem do českého j azyka'

(c) Hlasovací právo

osoba oprávněná k účasti na Schůzi má počet hlasů odpovídajici jejímu podílu na celkové jmenovité
hodnotě nesplacené části Emise (podle stavu k Rozhodnému dni pľo účast na schůzi).

(d) Účast dalších osob na Schůzi
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Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to bud'osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce' Dále je opľávněn
účastnit se Schůze i Administrátoľ (nejsou-li jinak osobou oprávněnou k účasti na schůzi) a hosté pŕizvaní
Emitentem.

12.3 Pľůběh Schůze, ľozhodování Schůze

(a) Usnášeníschopnost

Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní osoby oprávněné k účasti na schůzi, které byly k
Rozhodnému dni pľo účast na schůzi Vlastníky Dluhopisů, jejichž souhľnná jmenovitá hodnota představuje
více než' 30 % (třicet pľocent) jmenovité hodnoty nesplacené části E'mise.

NenĹli Schůze, kteľá má ľozhodnout o změně Emisních podmínek, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li
to nadále potřebné, náhľadní Schůzi tak, aby sę konala do 6 (šesti) tydnů ode dne, na kteý byla svolána
původní Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným progľamem jednání se oznámí Vlastníkům
Dluhopisů nejpozději do l5 (patnácti) dnů ode dne, na kteý byla svolána původní Schůze. Náhradní Schůze
je schopna se usnášet bez ohledu na podmínku uvedenou v předcházejícím odstavci.

Před zahájením Schůze je svolavatel povinen poskýnout za űéę|ęm kontľo|y účasti na Schůzi infoľmaci o
počtu všech Dluhopisů opľavňujících k účasti na této Schůzi. Vlastní Dluhopisy ve vlastnictví Emitenta k
Rozhodnému dni pro účast na schůzi se pľo účely tohoto článku nezapoěitávaji'

(b) Předseda Schůze

Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda určený Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem Dluhopisů
nebo Vlastníky Dluhopisů předsedá předseda z:lolený prostou většinou hlasů přítomných osob oprávněných
k úěasti na schůzi, přičemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba urěená svolavatelem a volba
předsedy musí bý prvním bodem pľogramu Schůze, kteľou nesvolává Emitent.

(c) Společný zástupce

Schůze může usnesením zvolit Ą'zickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej
činnostmi ve vztahu k Dluhopisům (,,Společný zástupce"). Takového Společného zástupcę může Schůze
odvolat stejným zptisobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným Společným zástupcem' Společný
zástupce oznttmí před sqým ustanovęním do funkce Vlastníkům Dluhopisů skutečnosti, které by pro ně
mohly mítýznam pro posouzeni, zda je tu střet jejich zájmű se zájmem Společného zástupce, anebo takový
střet hrozí' Před ustanovením Spoleěného zástupce do funkce Schůze v ľozhodnutí ľovněž 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.

(d) Rozhodování Schůze

Schůzę o předložených otázkách ľozhoduje formou usnesení. Pľo usnesenÍ, jimż, se schvaluje změna
Emisních podmínek, je zapotřebi souhlas alespoň % (ří č:tvrtin) hlasů přítomných osob oprávněných k účasti
na schůzi. K přijetí ostatních usnesení stačí pľostá většina hlasů přítomných osob oprávněných k účasti na
schůzi. K ustavení a odvolání společného zástupce Vlastníků dluhopisli je nutný souhlas tří čtvľtin hlasů
přítomných Vlastníků dluhopisů.

12.4 Někteľá další pľáva Vlastníků Dluhopĺsů

(a) Důsledek hlasování pľoti někteým usnesením Schůze
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Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zźnadní povahy, pak osoba oprávněná k účasti na schůzi, která podle
zápisu z této Schůze hlasovala na Schůzi proti návľhu usnesení Schůze nebo se příslušné Schůze nezúčastnila
(dále jen ,,Zadatel"), műže požadovat předčasné splacení Dluhopisů, jichž byla vlastníkęm k Rozhodnému
dni pľo účast na schůzi a kteľé od takového okamžiku nezcizila.

Toto pľávo musí bý żadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dnů ode dne zpřístupnění usnesení Schůze podle
článku lŻ.5 (Zópis z jednónĄ Emisních podmínek písemnou źádostí (dále jen ,,Zádost") určenou Emitentovi
a odeslanou Administrátorovi na adresu Určené provozovny, jinak zaniká. Jmenovitá hodnota Dluhopisu a
poměrný alikvotní qýnos Dluhopisů se pak stávají splatnými 30 (třicet) dnů po dni, kdy byla Zádost
doručena Administľátoľovi (takoý den, vedle jiných dnů takto označených v Emisních podmínkách, také

,,Den předčasné splatnosti Dluhopisů"), a budou vypláceny v souladu s ělánkem 6.4 (Provádění plateb)
Emisních podmínek a Smlouvou s Administrátoľem'

Pokud Schůze pľojednávala některou ze Změn zźsadni povahy, musí bý o úěasti na Schůzi a o rozhodnutí
Schůze pořízen notářský zápis' Pokud Schůze s některou z těchto Změn zásadní povahy souhlasila' uvedou
se v notářském zápisu jména těch Vlastníků Dluhopisů, kteří se Změnou zásadni povahy souhlasili, a počty
kusů Dluhopisů, které kaž,dý z těchto Vlastníků Dluhopisů měl ve svém vlastnictví k Rozhodnému dni pro
účast na schůzi.

(b) Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů

NesouhlasĹli Schůze se Změnami zásadni povahy uvedenými v článku 12.1(bxiĐ aż élánku 12.l(bxiii)
Emisních podmínek, pak může Schůze současně ľozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v
rozporu s jejím usnesením, je Emitent povinen předčasně splatit těm Vlastníkům Dluhopisů, kteří o to
požád,aji (dále také jen ,,żadatel"), jmenovitou hodnotu Dluhopisů a poměmý alikvotní ýnos Dluhopisri v
souladu s Emisními podmínkami(zejm. podle článku 4 Emisních podmínek' jde-li o určení ýnosu).

Písemnou žádost dle předch ozí věĘ (dále také jen ,,Żádost") určenou Emitentovi odešle Żadatel
Administľátorovi na adľesu Určené provozovny. Emitent je povinen v takovém případě splatit Żadateli
příslušnou částku způsobem a na místě, kteľé pro splacení Dluhopisu stanoví t5rto Emisní podmínky
nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doruěení ŽádostiAdministľátoľovi (takový den, vedle jiných dnů takto
označených v Emisních podmínkách, také dále jen,,f)en předčasné splatnosti Dluhopisů").

(c) Náležitosti Žádosti o předčasné splacení

V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s článkem 12.4 (Některá datší
pľáva Vtastníků Dtuhopisů) Emisních podmínek żádáno' Žádost musí bý písemná, podepsaná osobami
oprávněnými jménem Žadate|e jednat' přičemž jejich podpisy musí bý úředně ověřeny. Żadatel musí ve
stejné lhůtě doručit Administľátorovi na adresu Určené pľovozovny i veškeľé dokumenty poŽadované pľo
provedení výplaty podle ělánku 6.4 (Pľovódění pĺateb) Emisních podmínek.

12.5 Záłpis z jednání

o jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, ve lhůtě 30 (třiceti)
dnri ode dne konání Schůze zápis, ve kteľém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze
přijala. Pokud je svolavatelem Schůze Vlastník Dluhopisů nebo Vlastníci Dluhopisů, pak musí bý zápis ze
Schůze doručen nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adľesu
Určené provozovny. Emitent je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne konání Schůze zpřístupnit všechna
rozhodnutí Schůze, a to způsobem, kteým zpřístupnil t1rto Emisní podmínky. Zápis ze Schůze je Emitent
povinen uschovat do doby promlčení pľáv z Dluhopisri. Zéryis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí
Vlastníkům Dluhopisů v běžné pracovní době v Urěené pľovozovně.
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13. RoZHoDNľ ľnÁvo, JAaYKA RozHooovÁľÍ sponŮ

Dluhopisy jsou vydávány na zźlkladě pľávních předpisů České ľepubliky, zejména na zźtk|adě zákona
ě.190ĺ2004 Sb', o dluhopisech, ve zněni pozdějších předpisů a občanského ziákoníku. Prátva a povinnosti
vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právem České republiky.

Jakékoli případné spory mezi Emitentem a Vlastníky Dluhopisů ýkajících se Dluhopisů, Emisních
podmínek nebo s nimi související budou rozhodovat obecné (státní) soudy České Republiky, přičemž v
prvním stupni bude místně příslušným Městský soud v Praze.

Týo Emisní podmínky mohou byt přeloženy do angličtiny, případně i do dalších jazyků. V případě rozporu
mezi rtnnými jazykovými verzemi, je ľozhodující verze česká.
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VI

I

INFORMACE O EMITENTOVI

oDPovňDNE osoBY

osoby odpovědné za rúdaje uvedené v Pľospektu1.1.

Fľank Chetcuti Dimech
ělen představenstva

osobou odpovědnou za sprtxné vyhotovení tohoto Pľospektu a za űdaje v něm uvedené je Emitent, tj.
společnost Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., zaloźęná a existující podle právního řádu Maltské
ľepubliky, se síđlem Level 1, Blue Haľbour Businęss Centľe, Ta'Xbięx Seafront, Ta'Xbiex XBX
1027, Maltská ľepublika, reg. č.: SV 430 zapsantĺv maltském rejstříku obchodních společností, jejímž'
jménem jednají dva členové představenstva' pan Fľank Chetcuti Dimech a Joseph Xueľeb.

r.2. Pľohlášení osoby odpovědné za údaje uvedené v Pľospektu

Emitent pľohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jeho
nejlepšího vědomí údaje obsažené v tomto Prospektu v souladu se skutečností a że v něm nebyly
zamlčeny žádné skutečnosti, kteľé by mohly změnit jeho význam.

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent)

V Małta dne 20. inora20l'7

J ueľeb
člen představenstva

opľávnění auditoři

Mezitímní účetní závěrku Podfondu k3I. 1Ż.2016 a mezitímní účetní závěrku Emitęnta k 31. 12.
2016 sestavené v souladu s Mezináľodními standardy finančního výkaznictví (IFRS) ve znění
schváleném EU ověřila společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Se sídlem Praha 8, Pobřežní
648l1a, PSČ 186 00. Auditoľem ođpovědným za provedení auditu byl Vladimíľ Dvořáček, ělen
Komory auditorů České republiky. Výrok auditoľa byl bez výhrad.

Uvedené mezitímní účetní závěrky jsou uvedeny v kapitole X' a jsou nedílnou součástí tohoto
Prospektu.

)
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16. vYBRANÉ FINANČNÍ Únłĺľ
Následující finanční údaje by měly bý posuzovány ve spojení s informacemi uvedenými v článku 27 této
ěásti Pľospektu (tj. s mezitímními úěetními zá.ľěrkami Podfondu a Emitenta). Vybľané historické finanění
údaje jsou vykázány na základě účetních ýkazű sestavených v souladu s Mezinárodními standaľdy
Íinančního ýkaznictví (IFRS) ve znění schváleném EU. Vybľané účętní údaje jsou uvedeny na základě
auditovaných fi nančních ýkazű.

Yýkaz o finanční situaci Emitenta a Podfondu

Aktiva

oběžná aktiva

Hotovost a ekvivalenty hotovosti

Finanční aktiva prostřednictvím zisku nebo
ztńty

Kupóny

Aktiva celkem

Aktiva a pasiva

Kapitál a rezervní fondy

Pocáteční kapitál

Akumulované ztráty

Kapitál celkem

Běžná pasiva

Vydané dluhopisy

Další závazky

Čistá aktiva připadající na vlastníky akcií
s právem odkupu

Pasiva celkem

Kapitál a pasiva celkem

Celkem

31.12.16

EUR

í 308 473

21 179 672

22 488 145

't 000

(íĺ ĺ80)

(10 í80)

íí ĺ{6 355

54 852

11 327 119

22 494326

22 488 146

Alpha Quest
Funds SICAV

plc

31.12.16

EUR

ĺ 000

í 000

ĺ 000

(íí í80)

(ĺ0 ,l80)

11 180

{1 ĺ80

í 000

Alpha Quest
Balanced Fund

Alpha Quest
opportunĺty Fund

31.12.16

EUR

307 473

21 179 672

21 487 145

17 045 076

21 836

4420 233

21 487 145

21 487 145

31.12.16

EUR

í 000 o00

5 928 721

6 928 721

21 836

6 906 885

6 928 721

6 928 721

VÝkaz zisků a ztrátEmitenta a Podfondu
Celkem

3l.lŻ.l6
EUR

Alpha Quest

Funds SICAV
plc

31.12.16

EIIR

Alpha Quest

Balanced Fund

3l'lŻ.16

EUR

Alpha Quest

oppoÍtania Fund

Příjmy

Č,istilztĺála z ťłnančnĺch aktiv prostřednictvĺm zisku nebo
ztÍźrly

(78 ó80)

38

(78 ó80)



Úrokový qýnos

x. .. -..Llsty pľl|em z lnves$c

Výdaje

Úrokové náklady

Měnové ztráty

ostatní provoznĺ náklady

Celkové provozní náklady

Ztĺáta za ob<lobí

čisty ná'ů.t / 1pok|es) čisých aktiv

připadajících na vIastnĺky akciĺ s právem

odkupu

l00 7ó5 100 7ó5 7 40Ż

2Ż 08s

(r3 878)

(61 40Ż\

(s4 867) (ll 180)

l 00 7ó5

(2 l 280)

(61 402)

(21 8s1)

(7t 278)

(21 836)

(130 147) (l l 180) (104 s32) (21 836)

(r1 r80) (11 r80)

(96 882) (3 767) (93 114)

Yýkaz o peněžních tocích Emitenta a Podfondu

Peněžnĺ toky z provoznĺ činnosti

hovozní qýdaje

Nákup Kupónů

Jiné investice

čĺ.ry 1ĺĺyteľ;lpĺĺrůstek hotovosti z provozní činnosti

Peněžní toky z íinancování

Upis zakladatelských akcií

Výnosy z emise dluhopisťl

částky získané úpisem akcií

čisry přĺľůstek hotovosti z financovánĺ

Čistý niil-lst hotovosti a ekvivalentů hotovosti

Hotovost a ekvivalenty hotovosti na zčátku období

Celkem

31.12.16

ETlR

(s8 337)

(2t 078 328\

(zt 136 664)

Alpha Quest
Funds SICAV

plc
31.12.16

EUR

Alpha Qaest
Balanced

Fund
3t .12.16

EUR

(58 337)

(210',18328)

(Żl 136664)

Alpha Quest
opportunĺU

Fund
3|.l2.ló

ETlR

(6 000 000)

(6 000 000)

I 000

tt 023 796

lt 424 000

t7 023 796

4 424 000 7 000 000

r 000

22 448796 I 000 Żl 447 796 7 000 000

l 31Ż l32 I 000 311 132 I 000 000

Dopad kurzových nýkyni na hotovost a ekvivalenty hotovosti (3 ó59) (3 65e)

Hotovost a €kvivalenty hotovosti na konci obdobĺ I 308 473 I 000 307 473 r 000 000

Histoľické finanční údaje Emitenta a Podfondu uvedené výše byly ověřeny auditoľem, a to společností
KPMG Česká republika Audit, s.ľ.o. Auditoľ vydal k uvedeným účetním výkazům výrok ,,bezvýhrad"'

od data mezitimní účetní zźwěrĘ Emitenta amezitimní účetní zźxérĘ Podfondu do data tohoto Prospektu
nedošlo kžádnévýznamné negativní Změně vyhlídek Emitenta anikýznamným změnám finanění nebo
obchodní situace Emitenta, které by byly v souvislosti s Emisí podstatné.

Mezitimní úěetní závěrky Emitenta a Podfondu byly sestaveny jako mezitímní, neboť účetní období
Emitenta a Podfondu v souladu s maltskými právními předpisy k 3l . 12' 20l6 neskončilo. První účetní
období Emitenta a Podfondu tľvá od 28. ll. Ż016 do 31. |2' 2017 '
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17. RIzIKovÉ T'AKToRY

Rizikové faktory, kteľé mohou ovlivnit schopnost Emitenta plnit jeho závazky z Dluhopisů, společně s
rizikovými faktory podstatnými pľo Dluhopisy jsou uvedeny výše v kapitole III. (Rizikové faktory) tohoto
Prospektu.

18. UDAJE O EMITENTOVI

18.1 Zál<ladní údaje

obchodní firma / název Emitenta:

Místo ľegistľace:

Registrační ěíslo:

Datum vzniku:

Doba tľvání:

Sídlo:

Právní forma:

Právní předpisy, kteými se Emitent řídí při své ěinnosti:

Telefonní číslo:

E-mail

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.

Emitentje registrován v Maltské republice.

sv 430

28.11.2016

Emitent by| zalożen na dobu neurčitou'

Level 1, Blue Harbour Business Centľe, Ta'
Xbiex Seafľont, Ta' Xbiex XBX 1027,
Maltská republika

multifondová společnost s ručením
omezeným s pľoměnným základním
kapitálem (multi-fund limited liability
investment company with vaľiable share
capitaĄ založená podle práva Maltské
republiky.

právní předpisy Maltské republiky,
zejména zákon o investičních službách z r.
1994 (Investment Services Áct) (kapitola
370 předpisů Maltské republiky) a zákon o
obchodních spoleěnostech z roku 1995
(Companies Act) (kapitola 386 předpisů
Maltské ľepubliky)

(oo3s6) 22s8 4700

fcd@cdf.com.mt

www.aqbond.comInteľnetová stľánka:
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18.2 Hĺstoľie Emitenta

Emitent je nově založęnou společností, která vznikla dne 28. 1l.2016, přičemž téhož dne vznikl také
Podfond. Z tohoto důvodu Emitent neuvádí podrobné informace o historii a qývoji Emitęnta ani Podfondu.

19. NEDÁVNE UDÁLosTr vÝzľłľrľn PRo HoDNoCENÍ PLATEBNÍ scHoPNosTI
EMITENTA

Emitent plní veškeľé své závazky, včetně zźxazkü nźieŹejících do Podfondu, řádně a včas. V nedávné
minulosti nedošlo k żádným změnám, které by měly podstatný význam při hodnocení platební schopnosti
Emitenta, a to zvláště ve vztahu k Podfondu.

20. INVESTICE

20.1 Hlavní investice pľovedené od data poslední zveřejněné mezitimní účetní závěľky

od data zveřejněné mezitimní účetní záxěrĘ Emitenta a Podfondu, tedy od 3l. 12.2016 nebyly na účet
Podfondu pľovedeny žádné investice.

20.2 Hlavní budoucí investice, ke kteľým se Emitent zaváza|

Emitent se na účet Podfondu nęzavázalkžádným budoucím investicím.

2t. pŘľrĺr,nn PoDNIKÁNÍ

2|.| Hlavní činnosti

Emitent je alternativním investičním fondem se sídlem v Maltské ľepublice, kteý je oprávněn se samostatně
obhospodařovat na zá.kladé licence vydané maltským úřadem pľo finanční sluŽby (Malta Financial Seľyices
Authoriý) jako fond pľofesionálních investoľű (Professional Investoľ FunĄ' Jeho hlavním účelem a činností
je tedy shromažďování penéžnich prostředků od kvalifikovaných investoľti vydávánim investičních akcií a
spoleěné investování shľomážděných peněžních pľostředků do cenných papíru nebo do jiných aktiv na
základé určené investiční strategie na principu rozložęni rizika ve pľospěch vlastníků akcií a další spľáva
majetku Emitenta.

Emitent vwźLŕí dva podfondy jako oddělené části svého jmění, tj. podfond Alpha Quest Balanced Fund
(označovaný v tomto Prospektu jako ,,Podfond") a podfond s označením Alpha Quest oppoľtunity Fund.
Každý podfond Emitenta má vlastní investiění cílę a stľategii. Emitent vydźwá Dluhopisy výhľadně na účet
Podfondu (kde se v tomto Pľospektu uvádí pojem Podfond, rozumí se tím podle okolností Emitent jako
nositel práv a povinností z příslušných pľávních vztahů na účet Podfondu).

Investičním cílem Podfondu je dosahovat kapitálového zhodnocení' a to primárně pľostřednictvím investice
do Kupónů. Kupóny představují nástľoj pro odškodnění osob, kteým byl v Rumunsku v období
komunistického režimu pľotiprávně zabaven nemoviý majetek. Kupóny jsou těmto osobám vydávány
rumunským státem pľostřednictvím agentury ANRP (Autoľitatea Nalionalč pentľu Restituiľea
Proprietčlilor) na zák|adě ľozhodnutí o odškodnění v souladu s Rumunským zákonem o ľestituci. Kupóny
bude následně možné uplatnit tak, źe od 1. ledna Ż0l7 i) za ně budou poÍizeny nemovitosti od ľumunského
Národního fondu pľostřednictvím veřejné aukce, nebo ii) že budou ve lhůtě 5 let vyměněny zapeníze, ato
maximálně v ľozsahu 20 % jejich nominální hodnoty v každém roce. Možnost pořízení nemovitostí za
Kupóny prostřednictvím veřejné aukce ěasově omezena není.

Veřejné aukce, prostřednictvím kteých bude možné za Kupóny nably't nemovitosti, budou organizovźlny
v období od l. ledna 2017 rumunskou centrální kanceláří Národního úřadu pľo katastľ a registľaci pozemků
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(Agentia Nationala de Cadastru si Publicitąte Imobiliara) pľostřednictvím videokonferencí. Koneěné datum
pro konání veřejných aukcí nęní Rumunským zákonem o ľestituci stanoveno. Úěast ve veřejných aukcích
bude pro držitele Kupónů bezjahýchkoliv poplatků. Podrobná procesní pravidla pro pľůběh veřejných aukcí
schválí Náľodní vybor a budou zveřejněna na weboqých stránkách Národního úřadu pro katastr a registraci
pozemků a agentury ANRP. Pokud jde o nemovitosti, které budou předmětem veřejných aukcí, bude se
jednat zejména o zemědělské pozemky.

Jde-li o ýměnu Kupónů za peníze, stanoví Rumunský zźtkon o ľestituci, že pľostřednictvím těchto Kupónů
může ve lhůtě 5 let od l. ledna Ż0l7 jejich držitel uplatnit právo na ýplatu jejich nominální hodnoty
(nominální hodnota l Kupónu činí l RoN), a to v každém roce maximálně v ľozsahu Ż0 %o této nominální
hodnoĘ. Uvedené prźxo |ze uplatnit na zźlkladě příslušné žádosti adľesované agentuře ANRP. Nárok na
výplatu nominální hodnoty Kupónů je náľokem vůči rumunskému státu.

Podfond zamýšlí ľealizovat zisk primárně formou rozdílu mezi pořizovací cenou Kupónů a jejich nominální
hodnotou obdľženou při uplatnění práva na qýplatu nominální hodnoý. Podfond pořídil celkem 146 l37 807
ks Kupónů za cenľ ve v'ýši 94 989 575 RoN (cca 567 657 700 Kě, přičemž nákup těchto Kupónů byl
financován následujícím způsobem: 20 % kupní ceny bylo financováno z vlastních zdľojů Podfondu
získaných úpisem akcií vydaných k Podfondu a zbývajicich 80 % kupní ceny bylo financováno z čisých
výnosů Emise. Podfond pořídil Kupóny za cenľjednoho Kupónu ve výši 0,ó5 RoN. Rozdíl mezi cenou
každého Kupónu zaplaceného Podfonđem a jeho nominální hodnotou, kteľou má Podfond celkově obdržet
při uplatněni práva na výplatu nominální hodnoty Kupónů v průběhu 5 let od 1. ledna 2017, odpovidá' 0,35
RON.

Jakkoli Emitent zamýšlí realizovat zisk pľimáľně formou uvedeného rozdílu mezi pořizovací cenou Kupónů
a jejich nominální hodnotou, nelze vylouč,it, žę část Kupónů využije i k investici do nemovitostí v rámci
veřejných aukcí pořádaných ľumunským Náľodním fondem.

Aktiva Podfondu mohou bý investovźtna rovnéź, do státních nebo korporátních dluhopisů. Emitent můŽe
ľovněž na účet Podfondu uzavÍit smlouvy s bankami vydávajícími nástroje s pevným výnosem, které budou
nav tnány na podklado v á aktiv a Podfondu.

Aktiva Podfondu mohou bý investována do dluhopisů nebo měnoých swapů. Týo transakce mohou bý
realizovány s různými subjekty na rűzných tľzích a v ľůzných odvětvích a geografických lokacích.
V závislosti natrźnich podmínkách mohou bý aktiva Podfondu investována do instľumentů peněžního trhu,
a to pro účely zlepšení ukazatele likvidity.

Investice do dluhopisů, měnoqých nebo jiných nástľojů plní v ľámci investiční stľategie Podfondu jen
doplňkovou roli. Konkrétní výši takové expozice však investiční strategie Podfondu speciťrcky neomezuje.

2L.2 Hlavní tľhy

Hlavním trhem, na kteľém Emitent působí a realizuje investice ýkající se Podfondu, je rumunský tľh
Kupónů, kteý je trhem státního dluhu, neboť Kupóny reprezentují nároky vůči ľumunskému státu' Uplatnění
pľáv spojených s Kupóny může bý realizováno pľostřednictvím veřejné aukce, ve které dojde k ýměně
Kupónů za nemovitosti nebo lze realizovat jejich ýměnu za peněżní pľostředky.

21.3 Postavení Emitenta v hospodářské soutěži

Emitent je na ľumunském tľhu vpostavení investora do Kupónů, zakteré lze stanoveným postupem získat
prostřednictvím veřejné aukce nemovitosti nebo za ně lze získat peněžní prostředky. V tomto tržním
segmentu je vysoce konkuľenční pľostředí, neboť likvidita Kupónů je omezená a v tomto segmentu působí
jak domácí investoři, tak významní mezináľodní institucionální investoři' K datu Pľospektu je dle informací
Emitenta vydáno více než 1,5 mld. Kupónů, přičemž dle odhadu Emitenta činí podíl Kupónů vmajetku
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Podfondu na celkovém počtu vydaných Kupónů přibliŽně 9,3 yo' Podfond k datu Prospektu dľží celkem
146 l37 807 ks Kupónů.

21.4 Infoľmace o pľávní foľmě Emitenta a jejím fungování

Emitent je zaloten podle maltského pľáva jako SICAV ve formě multifondové spoleěnosti s ľučením omeze-
ným s proměnným zák|adním kapitálem (muĺti-fund limited liability investment company with variable share
capitaĄ. Právní úpľavu tohoto typu spoleěnosti obsahuje maltský zákon o obchodních spoleěnostech zľoku
1995 (Companies Act) (kapitola 386 předpisů Maltské ľepubliky) a zvláśté pak prováděci naŕízeni k tomuto
zákonu č. S.L.386.02 - Companies Act (Investment Companies with Variable Shaľe Capital) Regulations.

SICAV ve formě multifondové společnosti s ľuěením omezeným s proměnným základním kapitálem (dále
též ,,multifondová společnost") se zakládá na zźlkladě přijetí stanov (memoľandum of association), které
obsahují pravidla ýkajíci se vztahri uvnitř společnosti, její vnitřní stľuktury aŕízení.

Zźkladní kapitál SICAVu ve formě multifondové společnosti odpovídá aktuální qýši upsaného kapitálu spo-
leěnosti, která se mění podle toho, jak jsou vydávány akcie, resp. jednotlivé druhy akcií (zejména investiční
akcie). Akcie vydáxané multifondovou společností mohou bý vydávány v ľůzných druzích. Informace o
jednotliých druzich akcií vydávaných Emitentem jsou zahrnuĘ v kapitole 28.1.

Stanovy multifondové společnosti mohou uľčit, že společnost wtvźLÍí podfondy, kteľé představují majetkově
oddělené části jmění. V takovém případě se věřitel ve vztahu k dluhrim zahrnutym do některého z podfondů
nemůže domáhat uspokojení pohledávek odpovídajících těmto dluhům z majetku zahrnutého do jiného pod-
fondu. Takovou úpravu obsahují i stanovy Emitenta. Ke každému podfondu vyđźxá multifondová společnost
zvláštní dľuh nebo druhy akcií. Statutámíorgátn multifondové společnosti musí o každém zpodfondů spo-
lečnosti vést samostatné účetnictvi, aby bylo zřejmé, jaká část jmění spoleěnosti náleží ke kteľému podfondu.

oľgány SICAVu ve formě multifondové spoleěnosti tvoří představenstvo, valná hromada a sekretář. Infor-
mace o správních, řídících a dozorčích orgánech Emitenta jsou zahrnuty v kapitole 25 (Spravní, řídící a do-
zorčí orgĺźny Emitenta) níże.

Podľobné podmínky pľo výplatu dividend upravují stanovy příslušné multifondové společnosti. V případě
Emitenta je příslušná úprava obsažená zejména v ěl. 26jeho stanov' o výplatě dividend nebo záloh na divĹ
dendy rozhoduje představenstvo Emitenta, kteľé může dividendy vyplatit na zakladatelské akcie' kmenové
akcie ,,A" a na investiění akcie vydané k příslušnému podfondu, za předpokladu, że to odpovídá dividendové
politice dle statutu příslušného podfondu.

Ż2. ORGANIZłČľÍ STRUKTURA

22.1 Popis skupinyo jejíž je Emitent součástí

Emitent není souěástí skupiny.

23. INFORMACE O TRENDECH

Emitent pľohlašuje, że od data poslední zveřejněné úěetní zźxěrĘ Podfondu a úěetní zźněrky Emitenta za
období končící 3l. 12.2016 nedošlo kžádné podstatné negativní změně vyhlídek Emitenta, která by byla
Emitentovi známa a kteľá by měla vliv na jeho finanční situaci.

Podfond ľealizuje svůj investiční cíl primáľně prostřednictvím investice do Kupónů. Vzhledem k tomu, že
Kupóny představují nároky vůči Rumunsku, jsou trendy ovlivňující trh Kupónů obdobné jako tľendy
ovlivňující trh ľumunských státních obligací' resp. ľumunskou ekonomiku jako celek'
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Rumunská ekonomika se vyznačuje nadpľůměrným ľůstem HDP v ľámci EU' od ľoku 2000 ľoste rumunské
HDP v pľůměľu o 3,7 %o ročně (oproti průměľu v EU' kteý ěiní l,2 % ľočně). Uvedené se potvľdilo i
v dľuhém kvaľtále roku 2016, kdy byl zaznamenéln ľůst rumunského HDP ve výši 6 Yo, coź představuje
nejvyšší ľůst HDP v Evropě.

Růst ľumunského HDP je způsoben převážně ľůstem spotřeby. Čisté mzdy a maloobchodní prodej ľostou
dvojciferným tempem. Na uvedeném se podílí také snížení DPH - DPH na potraviny Se včervnu 2015
snížila z24 Yo na9 %o a ostatní DPH byla v lednu Ż016 snižena zŻ4%o naŻ0 %. V důsledku kombinace ľůstu
minimální mzdy a mezd ve veřejném sektoľu došlo k silnému náľůstu čisých mezd (meziroěně až o 13 %o) a
maloobchodního prodeje (meziľočně až, o 17 %)' .ľĺĺ.inimtt|ni mzda se v květnu 2016 zvýšila o dalších 19 %
na 300 USD za měsíc. Rumunské HDP na hlavu činí pouze 28 Yo prtměľu v EU, což však stále představuje
jisté zlepšení od ľoku 2000, kdy činilo l6 %otohoto průměru.

Rumunský státní dluh vpoměru kHDP je vpoľovnání s pruměľemEU nízký. Ke konci roku 2015 činila
poměľ státního dluhu kHDP 38 %o, cożje podstatně méně než průměľ vEU ve \^ýši 91 %. Ratingové
agentury toto zohledňují a hodnotí Rumunsko v rámci investičního pásma.

DeÍicit rumunského státního rozpočtu je nižši neż průměľ v EU. Deficit státního rozpočtu se zhoršil na9,5 Yo

v ľoce 2009 z 5,5Yo v ľoce 2008' ale v ľoce 20l5 se vľátil na hodnotu 0,7 oÁ HDP. V roce 20l6 lzę očekávat
jeho růst na3 %o.

Dividendové výnosy p atří v Rumunsku globálně mezi nejvyšší. Rumunský akciový index BET vyplácí
globálně nejvyšší dividendové výnosy blíżíci se 8 oń. Dluhopisové výnosy u desetileých dluhopisů se v
souěasnosti pohybují okolo 3 %.

Zdroje.

http ://www.tradingeconomics. com/romaniďstock-market
http : //www. focus-economics. com/country_indicat or l r omania/gdp_euľ_bn

24. PROGNOZY NEBO ODHADY ZISKU

Emitent neučinil žádné prognőzy ani odhady zisku.

25. sPRÁvNÍ, ŘÍnÍcÍ A DoZoRčÍ oncÁľv EMITENTA

Emitent je multifondovou spoleěností s ručením omezeným s proměnným základnim kapitálem (muĺti-fund
limited liability investment company wiĺh vaľiable share capitaĄ založenou podle práva Maltské republiky.
oľgány Emitenta jsou valná hľomada, představenstvo, které je řídícím orgánem, a sekľetář.

25.t PředstavenstvoEmitenta

Řĺdĺcĺm oľgánem Emitentaje představenstvo, které odpovídá za obchodní vedení Emitenta. Představenstvo
rozhoduje o všech záleżitostech Emitenta, které nejsou pľávními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do
působnosti jiných oľgánů Emitenta. Představenstvo se schźní podle potřeby, přiěemž zásadně rozhoduje
většinou hlasů přítomných; pro rozhodování o obchodních transakcích se vyžaduje přítomnost alespoň dvou
členů představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva, kterého ělenové
představenstva zvoli.

Představenstvo je voleno vlastníky zakladatelských akcií Emitenta.

Přędstavenstvo může mít v souladu se stanovami Ż aż 7 členů. V současné době má tři členy
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Za Emitęntaj ednaj í společně vždy alespoň dva č lenové představenstva.

Členy představenstva jsou kdatu vyhotovení Prospektu pan Adľian J. Galea, pan Frank Chetcuti Dimech a
pan Joseph Xuereb.

żaany z členů představenstva Emitenta nevykonává vně Emitentažádné hlavní činnosti, kteľé by byly pro
Emitenta ýznamné'

Adľian J. Galea

Pracovní adresa: Level l, Blue Harbouľ Business Centľe, Ta' Xbiex
Seafľont, Ta' Xbiex XBX 1027, Maltská ľepublika

Dosavadní zkušenosti: Pan Adľian J. Galea v současnosti působí jako ředitel Maltské pojišťovací asociace
(Malta Insurance Association). Předtím pan Galea působil na několika vyšších manažerských pozicích u
investičních společností (ýkajících se interního auditu, rizikového managementu, compliance a back office).
Jeho zkušenosti v oblasti finančních služeb ěítají dvacet let. Rovněž působil jako člen představenstva
místního SICAVu, kteĘŕ Zřídil tři otęvřené podfondy.

Fľank Chetcuti Dimech

Člen představenstva
Den vzniku funkce v představenstvu
Narozen:
Býem:

Člen představenstva
Den vzniku funkce v představenstvu
Naľozen:
Býem:

Člen představenstva
Den vzniku funkce v představenstvu:
Narozen:
Býem:

28. I I .2016
2t. 9. 1964
Jasmine' 58, G. M. Camilleľi Stľeet' Blata L_Gholja, Mosta
MST 06, Maltská ľepublika

Ż8.11.Ż016
17.6.1969
5 Aroha Lane, Sliema SLMl290, Maltská republika

28.11.Ż016
30.7. t96t
33 'L'Etoile'' Tľiq L_Ghelejjel, Gudja GDJl852, Maltská
ľepublika

Pľacovní adresa: Level 7, Blue Harbouľ Business Centre, Ta' Xbiex
Seafront, Ta' Xbiex xBX 1027, Maltská republika

Dosavadní zkušenosti: Dr. Frank Chetcuti Dimech je spoluzakladatelem maltské advokátní kanceláře CDF
Advocates (za|.v ľoce 1993). Věnuje se především odvětví finančních služeb, korpoľačnímu, daňovému a
mezinárodnímu právu. Je držitelem doktorského a magisteľského titulu v oboru pľávo v oblasti finančních
služeb získaných na Maltské univerzitě a mezinárodního ceľtifikátu ohledně investičního poradenství, kteý
získal na Securities and Investment Institute v Londýně.

Joseph Xueľeb

Pracovní adresa: Level l, Blue Harbour Business Centľe, Ta' Xbiex
Seafront, Ta' Xbiex xBX 10Ż7, Maltská republika

Dosavadní zkušenosti: Pan Joseph Xuereb je maltským občanem, kteý pľofesně působí jako bankéř. od
ľoku 1979 pracoval pľo Centľální banku Maltské ľepubliky na rűzných pozicích v rámci obchodování a
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oddělení investic' V roce 1995 zač,al pľacovat pľo APS Bank jako seniorní tľeasury manažer, kde byl
zodpovědný za obchodování s měnami, spľávu investiěních poľtfolií a asset liabiliĘ management. V ľoce
2000 byl v APS Bank jmenován vedoucím pro spľávu majetku a byl odpovědný za sekci treasury operací,
sekci investičních služeb a sekci poľtfolio managementu. Souěasně byl členem investičních qýboľů vně
bankovního sektoľu, včetně v rámci pojišťovnictví a letecké dopľavy. V současnosti je ělenem investičních
výboľů také jiných maltských fondů.

25.2 Investiční výboľ

obhospodařování Podfondu podléhá dohledu ze strany investičnímu výboľu složenému z3 ćlenű, kteří jsou
voleni představenstvem Emitenta.

Investiční ýboľ se schází minimálně ěĘřikľát ľočně, přičemž do jeho působnosti patří především:

sledování a kontľola dodržování investiční strategie a hospodaření Podfondu,a

tvoľba a kontrola dodržování vnitřních pravidel pľo investování majetku Podfondu'

stanovení pravidel pro výběľ finančních nástrojů a stanovení struktury poľtfolia Podfondu a alokace
jeho aktiv,

o udílenídopoľučenípředstavenstvuEmitenta.

Členy investičního qýboru jsou k datu vyhotovení Prospektu pan Joseph Xuereb, pan Mark L. Zammit a pan
Joseph Formosa.

Žeany z členri investičního ýboru nevykonává vně Emitenta žádné hlavní činnosti, které by byly pľo
Emitenta nebo Podfon d ýznamné.

a

a

Joseph Xueľeb

Člen investičního qýboru
Den vzniku funkce v investičním vÝboru:
Narozęn:
Býem:

Člen investičního ýboľu
Den vzniku funkce v investičním qýboru:
Naľozęn:

28. ll.Ż016
30.7. t96t
33 'L'Etoile', Triq L-Ghelejjel, Gudja GDJ1852, Maltská
ľepublika

28. 11.2016
10.5.1976

Pľacovní adresa: Level l, Blue Haľbouľ Business Centre, Ta' Xbiex
Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Maltská republika

Dosavadní zkušenosti: Pan Joseph Xuereb je maltským občanem, kteý profesně působí jako bankéř. od
roku 1979 pracoval pľo Centľální banku Maltské republiky na různých pozicích v rámci obchodování a
oddělení investic. V roce 1995 zaěal pracovat pro APS Bank jako seniorní tľeasury manažer, kde byl
zodpovědný za obchodování s měnami, správu investiěních poľtfolií a asset liability management. V roce
2000 byl v APS Bank jmenován vedoucím pro správu majetku a byl odpovědný za sekci tľeasury operací,
sekci investičních služeb a sekci poľtfolio managementu. Současně byl ělenem investičních ýborů vně
bankovního sektoru, včetně v rámci pojištbvnictví a letecké dopravy. V současnosti je členem investiěních
výborů také jiných maltských fondů.

Maľk L. Zammit
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Býem 8, oAľc en Ciel', Mons. A. Caruana Street, Mqabba,
MQB2020' Maltská ľepublika

Pľacovní adresa: Level l, Blue Harbouľ Business Centľe, Ta'Xbiex
Seafront, Ta' Xbiex XBX 10Ż7, Maltská republika

Dosavadní zkušenosti: Pan Maľk L' Zammit je zkušeným absolventem oboru MBA a expeľtem v oblasti
bankovnictví a finaněních služeb s více než 19 let zkušeností v rámci retailového bankovnictví, sektoľu
finančních služeb a obchodního poradenství. Pan Zammit má zkušenosti jako neztuislý risk manažer se
zkušenostmiv oblasti VaR, RMICAAP (ľlsł management and internal capital adequacy assessment process

- řízení rizik, strategie a postupy pro hodnocení a udržovóní přiměřenosti sv,ého vnitřně stanoveného
kapitólu), řízení kontinuity podnikání nebo v oblasti obnovy po krizových situacích. V pľůběhu let pan
Zammit získal důležité zkušenosti voblasti pľovozního managementu, náboľu pracovníků a jejich školení a
v oblasti risk managementu. Působí také jako externí školitel v Mezináľodním maltském školícím centľu
(Malta Inteľnational Tľaining Centľe) na Univerzitě Malty, a to pro předměty ýkajicí sę ľisk managementu'
pojištění a compliance. V současnosti působí jako vedoucí risk managementu ve společnosti FX
International Limited a v předchozím období působil jako risk manažer ve společnosti Domino Europe Ltd.

Joseph Foľmosa

Člen investičního qýboru
Den vzniku funkce v investiěním výboru:
Naľozen:
Býem:

Ż8. 11.20|6
17.4. 1949
27, 'Panorama', Battery Stľeet, Santa Vęneľa, Maltská
ľepublika

Pracovní adresa: Level 1, Blue Harbour Business Centľe, Ta' Xbiex
Seafront, Ta' Xbiex XBX 1027, Maltská ľepublika

Dosavadní zkušenosti: Pan Formosa působil v řadě vedoucích a řídících pozicích ve spoleěnosti Bank of
Valletta p.l.c. a v průběhu posledních třech let u této banky zasttĺva| pozici generálního ředitele, kde
významné přispěl k ľozvoji a ľůstu banky zejména ve vztahu k businessu s hypotékami. Pan Formosa byl
také předsedou společnosti Card Services Ltd vlastněnou ze stľany uvedené banky. Tato společnost byla
zodpovědná za veškeľé ěinnosti banky ýkajicí se kreditních karet. Pan Formosa také zastźrya| pozici
generálního ředitele ve společnosti Lohombus Bank Ltd. a v souěasnosti je poľadcem ve společnosti
Middlesea Valletta Life Assurance Co., která se zaměřuje zejména na oblast maľketingu, managementu a
financí.

25.3 Depozĺtář

Společností poskyující služby depozitáře Podfondu je banka Bank of Valletta p.l.c., se sídlem 58, Tľiq San
Zakkarija,II_Belt, Valletta VLT 1 l30, Maltská ľepublika.

Depozitáŕ poskytuje Emitentovi investiění služby pľovádění pokynů ýkajících se investiěních nástrojů
obchodovaných na regulovaných tľzích a cenných papíľů vydávaných subjekty kolektivního investování.
Depozitář poskytuje Emitentovi též sluźby správy a úschovy urěitych druhů aktiv, jako jsou cenné papĘ
obchodované na ľegulovaných trzích, Exchange_Traded Funds, nástľoje peněžního trhu a cenné papíry
kolektivního investování. Depozitář dále poskytuje Emitentovi bankovní služby.

Depozitář nevykonává žádnou kontľolní ěinnost Ękajicí se způsobu obhospodařování Podfondu, zejména
nekontroluje dodržování investiční stľategie Podfondu ani procesy tvoľby investičních ľozhodnutí. Depozitář
též nekontroluje způsob oceňování majetku v Podfondu.
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25.4 Střet zájmů na úľovni spľávnícho řídících a dozoľčích oľgánů

Emitent prohlašuje' že si není vědom existence jakéhokoliv konfliktu zájmű mezi povinnostmi osob
zmiňovaných v tomto článku 25 (Spróvní, řídicí a dozorčí orgdny Emitenta) ve vztahu k Emitentovi či
Podfondu a jejich osobních zájmű ajiných povinností.

25.5 Kontľolní výbor

Emitent nemá' żádný kontrolní výbor.

25.6 Dodržování pľĺncipů správy a ŕízení společnosti

Emitent se nepřihlásil k dodľžování tádného kodexu coľporate governance nebo podobného standardu
jdoucího nad ľámec obecných právních předpisů. Emitent podléhá maltské pľávní úpravě investiěních fondů,
kterou považuje s ohledem na rozsah a povahu své činnosti z hlediska své správy aÍízeni za dostatečnou.

26. HLAVNÍ AKCIoNÁŘI

26.1 Úaa;e o vlastnících Emitenta a ovládající osobě

Zakladatelským akcionářem, ktery vlastní všech 1 000 zakladatelských akcií Emitenta je pan Joseph Xueľeb,
bytem na adrese 33'L'Etoile', Tľiq L-Ghelejjel, Gudja GDJl852, Maltská republika, kteý je současně
ovládající osobou Emitenta. Tento zakladatelský akcionář vlastní l00 % všech hlasovacích práv Emitenta a
je oprávněn volit a odvolávat členy představenstva Emitenta.

Vlastníkem l24 akumulaěních investičních akcií vydaných k Podfondu je spoleěnost J&T Banka, a.s.' Se

sídlem na adľese Pľaha 8, PobřeŽní 297l|4, PSČ 18600, ĺČo ąll 15 378.

Emitent nepodléhá źádným specifickým opatřením, která mají zajistit, aby nebylo zneužito kontľoly nad
Emitentem s ýjimkou obecných pľavidel lyplývajících z Maltské právni úpľavy obchodních společností.

26.2 Ujednání' kteľá mohou vést ke změně kontľoly nad Emitentem

Emitentovi nejsou známaŽádná ujednání, kteľá mohou vést ke zméně kontľoly nad Emitentem.

FINANčNÍ Únłľn o AKTIvECH, 7'^vAZCíCH, FINANčNÍ srľułcl A ZIsKU A o
zľnÁľÁcH EMITENTA

27.1 Histoľické finanční údaje, mezĺtímní účetní zixérka

Emitent v kapitole ,,Finanční údaje o Emitentovi" na konci tohoto Prospektu uvádí histoľické finanění údaje
formou auditorem ověřených mezitímních úěetních závěrek Emitenta a Podfondu. Tyto údaje tvoří nedílnou
součást Pľospektu. Emitent nesestavuje žádné konsolidované finanční výkazł'

27.2 ověření histoľĺckých ľočních Íinančních űdajů

Mezitímní ťlčetní závěrky Emitenta a Podfondu byly ověřeny auditoľem.

27.3 Stáří posledních Íinančních údajů

Poslední finanční údaje Podfondu a Emitenta byly ověřeny v rozvaze mezitímní účetní závěrky Emitenta a
mezitimní účetní závěrky Podfondu. od data mezitímních účetních závérek neuveřejnil Emitent k Podfondu
ani k Emitentovi žádné další auditované finanční infoľmace.

27
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27.4 Mezitimní a jĺné Íinanční údaje

Emitent uveřejnil mezitímní účetní závěrku Emitenta a mezitímní účetní závěrku Podfondu, které jsou
uvedeny v kapitole X. (Finanční údaje o Emitentovi).

27.5 Soudní a ľozhodčí ŕízení

Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí neprobíhají, nehľozí, ani v předešlých 12 měsících před
datem vyhotovení Prospektu nepľobíhala Źädná správní, soudní ani ľozhodči řízeni, kteľá mohla mít nebo
v nedávné minulosti mélaýznamný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Emitenta.

27.6 Významná zména Íinanční nebo obchodní situace Emitenta

Emitent prohlašuje, že ode dne vyhotovení mezitimních účetníchzáxěrek Emitenta a Podfondu, tj. ode dne
3l. 12.2016, do data vyhotovení tohoto Prospektu nedošlo kžádné ýznamné změně finanční nebo
obchodní situace Podfondu, případně Emitenta.

28. DoPLŇUJÍcÍ Úlłľn
28.1 Zá,kladní kapĺtál a dľuhy akcií

Zźk|adní kapitál Emitenta odpovídá jeho fondovému kapitálu (rozdílu jeho jmění a veškeých dluhů).

Emitent může vydat až 5 000 000 000 investičních akcií bez jmenovité hodnoty'

Počáteční kapitál Emitenta ěiní |25 000 EUR a je rozvrźen na 1 000 zakladatelských akcií bezjmenovité
hodnoý a na lŻ4 investičních akcii bezjmenovité hodnoĘ vydaných k Podfondu. Veškeý upsaný kapitál
Emitenta byl zcela splacen.

Emitent vydźxá zakladatelské akcie a investiční akcie. Vedle toho může Emitent v souladu se sýmr
stanovami vydat také aź' 100 ks kmenoých akcií ,,A"'

Zal<ladatelské akcie

Zakladatelské akcie jsou akcie bez jmenovité hodnoty, se kteými je spojeno hlasovací právo (s kaŽdou
zakladatelskou akcií je spojen l hlas) a se kteými zásadně není spojeno právo na podíl na zisku Emitenta ani
na podíl na likvidačním zůstatku Emitenta (s vyjimkou práva na vrácení vkladu po zaplacení veškeých
částek na investiční akcie).

Kmenové akcie rrA"

Kmenové akcie ,,A" jsou akcie bez jmenovité hodnoty, které netvoří žádný samostatný podfond. S těmito
akciemi není spojeno hlasovací pľávo a zásadně s nimi není spojeno ani pľávo na podíl na zisku Emitenta ani
na podíl na likvidačním zůstatku Emitenta (s ýjimkou préxa na vľácení vkladu po zaplacení veškeých
částek na investiční akcie a zakladatelské akcie). Představenstvo Emitenta je opľávněno vydat kmenové
akcie ,,A" do pěti let od vzniku Emitenta, a to v maximálním počtu l00 ks.

Investiční akcie

Investiění akcie jsou akcie bez jmenovité hodnoty, kteľé mohou byt vydávány k jednotlivým podfondům
Emitenta. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo. S investičními akciemi je spojeno pľávo na
jejich odkup Emitentem a právo na podíl na likvidaěním zůstatku podfondu' Investiční akcie lze k Podfondu
lydat ve dvou druzích, a to jako akumulační investiční akcie a distribuční investiční akcie. S akumulaěními
investičními akciemi není spojeno právo na výplatu podílu na zisku, přičemž růst zisku se odrazí v ceně
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akumulačních investiěních akcií. S distribučními investiěními akciemi je spojeno právo na qýplatu podílu na
zisku.

28.2 Stanovy

Emitent je zapsźtn jako multifondová společnost s ruěením omezeným s pľoměnným základním kapitálem
v maltském Ęstříku obchodních společností, s ľegistračním číslem SV 430.

Účelem Emitenta, pro kteý byl vytvořen, je v souladu s čl. 3 stanov Emitenta kolektivní investování do
cenných papírů a jiného movitého i nemovitého majetku s cílem diverzifikovat investiění ľiziko ve pľospěch
jeho akcionářů.

V souladu s ěl. 3.3 Stanov Emitenta je Emitent oprávněn vydźnat cenné papiry, včetně Dluhopisů'

29. rrýzľĺivĺľnsnĺr,ouvy

Mimo rámec běžného podnikání nebyly uzavÍeny źádné dalši ýznamné smlouvy, které by mohly vést ke
vzniku dluhu nebo nároku ktęľéhokoliv člena skupiny Emitenta, kteý by byl podstatný pro schopnost
Emitenta plnit své povinnosti vyplývajici z Dluhopisů vůči Vlastníkům Dluhopisů.

30. uołľľ ľŘaľÍcrr STRAN A PRoHLÁŠnľÍ zľłLcŮ A PRoHLÁŠENÍ o JAKEMKoLIv
ZAJIĺU

Do Prospektu není zahrnuto žádné prohlášení nebo zpľáva osoby, kteľájednájako znalec. V Prospektu se
nenachźuejí žádné űdaje nad ľámec histoľicĘch finančních údajů, které byly kontrolovány auditorem.

31. ZVEŘEJNĚľE noruMENTY

Po dobu platnosti Prospektu je možné v sídle Emitenta a na jeho internetových stránkách dostupných na
adľese www.aqbond.com v části ýkajicí se dluhopisů (,,Bonď'), nahlédnout do níže uvedených dokumentů:

(a) stanovy Emitenta,

(b) statut(offeringMemoľandum)Podfondu,

(c) Kombinovanämezitímni účetní záxěrka Emitenta a Podfondu zpracovaná ke dni 3I. 12.20|6.
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VII. ZDANENI A DEVIZOVA REGULACE

Tato kapitola VII. (Zdanění a devizová reguĺace) obsahuje obecné daňové a devizově pľávní souvislosti
českých pľávních předpisů ýkajících se nabývání, vlastnictví, dispozic a přijímání plnění souvisejících s
Dluhopisy. Toto shľnutí nepopisuje jakékoli daňové a devizově právní souvislosti vyplývající z pľávních
předpisů jakéhokoli jiného státu než České ľepubliky. Toto shrnuti vychází výluěně z prálvnich předpisů
účinných k datu vyhotovení tohoto Pľospektu, zejména ze zźlkona č). 58611992 Sb., o daních z příjmů, ve
zněnipozdějších předpisů (dále také jen "zźlkon o daních z příjmů'') azákonač,.2l9ll995 Sb., devizový
zákon, vę znění pozdějších pľávních předpisů, a jejich převažujícího ýkladu a műźe podléhat následné
změně pľávních předpisů nebo jejich qýkladu (i s případnými retľoaktivními účinky). Emitent ani jeho
poľadci nečiní žádné pľohlášení Ęýkající se přesnosti nebo úplnosti infoľmací zde uvedených. Potenciálním
nabyvatelům Dluhopisů se doporuěuje, aby se poľadili se sými právními a daňovými poľadci o daňoqých a
devizově právních důsledcích nabytí, pľodeje a drŽení Dluhopisů a přijimźní plnění z Dluhopisů podle
daňoqých a devizových předpisů platných v České ľepublice a ve státech, v nichžjsou potenciální nabyvatelé
Dluhopisů daňoými rezidenĘ, jakož i ve státech, v nichž přijmy (výnosy) z drżeni, vypořádání a prodeje
Dluhopisů mohou bý zdaněny. Emitent přebírá odpovědnost za sráźku daně u zdľoje, bude-li taková sráůka
relevantní.

ZDANĚNÍ v ČľsrÉ REPI]BLIcE

Úľokové příjmy

Úľokové příjmy plynoucí z Dluhopisů ýzické osobě, kteľá je česĘm daňovým ľezidentem (nebo české stálé
pľovozovně ýzické osoby, která není českým daňovým ľezidentem), jsou součástí jejího obecného zźlkladu
daně podléhaj ícího příslušné sazbě daně z přijmů szických osob ( 1 5 %o pro rok 20 1 7).

V případě, že úrok plyne pľávnické osobě, která je česĘm daňovým rezidentem (nebo české stálé
pľovozovně právnické osoby, kteľá není českým daňovým rezidentem), přičemž tato pľávnická osoba není
investičním nebo podílovým fondem, fondem penzijní společnosti nebo institucí penzijního pojištění, je
úrokoý ýnos součástí jejího obecného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů
právnických osob (19 %o pro rok20l7)'U zák|adního investičního fondu činí sazba daně pľo rokŻ0l7 5 Yo.

U fondu penzijni společnosti nebo instituce penzijního pojištění s ýjimkou penzijní spoleěnosti nebo
obdobné spoleěnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění ěiní sazba daně pro rok
Ż0l7 0%.

Urokové přijmy z Dluhopisů rea|izované českým daňovým nerezidentem podléhají obecně zdanéni v zemi,
v niż, je tento rezidentem. Pokud má předmětny stát a Maltská ľepublika uzavřenu smlouvu o zamezení
dvojímu zdanění, podléhají úrokové příjmy zdanění podle znění takové smlouvy. Předpokladem je prokázání
daňové ľezidence příjemce výnosri z Dluhopisů, popř. také té skutečnosti, že je jejich skutečným vlastníkem.

Příjem z pľodeje

Zisky z prodeje Dluhopisů realizované fuzickou osobou, kteráje ěeským daňovým ľezidentem, nebo stálou
provozovnou daňového nerezidenta - Ęzické osoby - umístěnou v České republice, se obecně zahrnují do
běžného základu daně podléhajícího příslušné sazbě daně z příjmů Ęzických osob (15% pľo ľok 2017)'
Pokud Dluhopisy nebyly Ązzickou osobou zahrnuĘ do jejího obchodního majetku a současně doba mezi
nabýím a pľodejem Dluhopisů přesáhla dobu 3 let, je příjem z prodeje Dluhopisů osvobozen od daně
z příjmů. Pokud úhrn příjmů z pľodeje Dluhopisů nepřesáhne u szické osoby v jednom kalendářním roce
ěástku 100 000 Kč, bude tento příjem osvobozen i při nesplnění ěasového testu 3 let.

Zisky z pľodeje Dluhopisů realizované právnickou osobou, která je českým daňovým rezidentem' nebo
stálou pľovozovnou daňového nerezidenta - právnické osoby - umístěnou v České republice, se zahrnují do
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obecného základu daně podléhajícího zdaněni příslušnou sazbou daně z příjmů právnických osob (19 Yo pro
rok2017).U zźtkladního investičního fondu ěiní sazba daně pro rok2017 5 %.U fondu penzijní společnosti
nebo instituce penzijního pojištění s výjimkou penzijni společnosti nebo obdobné společnosti
obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění činí sazba daně pro rok 2017 0 %o. Ztráta z
prodeje Dluhopisů je daňově uznatelným nákladem.

Zisky z pľodeje Dluhopisů ręalizované českým daňovým neľezidentem plynoucí od ěeského daňového
ľezidenta nebo stálé pľovozovny českého daňového neľezidenta umístěné v České ľepublice, jsou obecně
předmětem zdanění obecnou sazbou daně z příjmů (19% u pľávnických osob a 15 Yo u fuzických osob pro
ľok2017), nestanovĹli příslušná smlouva o zamezení dvojímu zdanění uzavÍená s Českou republikou jinak,
nebo nenĹli tento přijem osvobozen od daně z příjmů tzických osob (viz výše).

Pokud příjem zpřevodu Dluhopisů plyne od kupujícího, kteýje českým daňovým rezidentem, osobě, která
není daňoým rezidentem členského státu Evľopské unie nebo Evľopského hospodářského pľostoru nebo
pokud příslušná smlouva o Zamezeni' dvojímu zđanéĺí nestanoví jinak' je kupující povinen sľazit zajištění
daně ve v'ýši 1 Yo z pŕijmu z převodu tohoto Dluhopisu. V případě, že převodce následně podá v České
ľepublice ve stanovené lhůtě daňové pŕiznźlni, je zajištění daně zapoěitatelné na jeho ýslednou daňovou
povinnost.

Bude-li vlastnictví, převod nebo rnýkon pľáv vyplývajících z Dluhopisů podléhat jakékoli dani v České
republice, nebude Emitent povinen hľadit Vlastníkovi Dluhopisu žádné č,ástky jako náhradu v důsledku
takových daní.

DEvIZovÁ nncuLłcE v čnsrr REPUBLICE

Dluhopisy jsou tuzemskými cennými papíry ve smyslu Devizového zákona. Jejich vydávźní anabývání není
v Ceské republice předmětem devizové regulace. V případě, kdy příslušnámezinárodní dohoda o ochľaně a
podpoře investic uzavŕená mezi Českou ľepublikou a státem, jehož rezidentem je příjemce platby, nestanoví
výhodnější zacházení, mohou cizozemští vlastníci Dluhopisů podle ěeských pľávních předpisů (nestanovĹli
Devizoý zźlkon nebo zvláštni zźlkonjinak) nakoupit peněžní prostředky v cizí měně za českou měnu nebo
naopak bez devizoých omezení a tľansferovat tak ýnos z Dluhopisů, částĘ zaplacené Emitentem v
souvislosti s uplatněním práva vlastníků Dluhopisů na předčasné odkoupení Dluhopisů Emitentem, případně
splacenou jmenovitou hodnotu Dluhopisů z České ľepubliky v ciziéi české měně. Na základě Devizového
zźtkona může vláda při nepříznivém vývoji platební bilance, kteý bezprostředně avážně ohľožuje platební
schopnost vůči zahraničí nebo vnitřní měnovou rovnováhu České republiky, vyhlásit nouzový stav v
devizovém hospodářství. V době nouzového stavu v devizovém hospodářství, je_li bezprostředně a vážně
ohrožena platební schopnost vůči zahľanič,í, je zakázáno: a) nabýuat devizové hodnoty za českou měnu, b)
provádět veškeré úhrady z tuzemska do zahľaničí, včetně převodů peněžních pľostředků mezi bankami a
jejich pobočkami, c) ukládat peněžní prostředky na účtech v zahraniěí, nenĹli vydáno devizovým orgánem
zv|źštni povolení. V době nouzového stavu v devizovém hospodářství,je-li bezpľostředně avátně ohrožena
vnitřní měnová rovnováha České republiky, je zakázáno: a) pľodávat tuzemské cenné papíry cizozemcům, b)
přijímat finanční úvěry od cizozemcű, c) zÍizovat v tuzemsku űčĘ cizozemcům a ukládat peněžní prostředky
na účty cizozemců, d) převádět peněžní pľostředky ze zahraniěí do tuzemska mezi bankami a jejich
pobočkami, nen Ĺ l i vydáno devizovým orgánem zvláśtni povo lení.
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VIII. VYMÁHÁNÍ sournouopnÁvNÍcH NÁnorŮ vuČI EMITENToVI

Tato kapitola VIII. (Vymáhónĺ souĺĺromoprávních náľoků vůči Emitentovi) je pouze shľnutím určiých
pľavních souvislostí českého a nizozemského prdva ýkajících se vymdhóní soukľomopróvních nóroků
spojených s Dluhopisy vtiči Emitentovi. Toto shrnutí nepopisuje jakékoli prĺnní souvisĺosti vymóhání
uvedených náľoků vyptývající z próvních předpisů jakéhokoli jiného stdtu než České repubtiky nebo Maltské
republilry. Toto shrnutí vychází z pravních předpisů účinných k datu vyhotovení tohoto Pľospektu a jejich
převažujícího výkladu a může podĺéhat nósledné změně (i s případnými retroaktivními účinley). Informace,
uvedené v této kapitoĺe jsou předloženy jen jako všeobecné informace pro charakteristiku pľávní situace, a
byly získóny z veřejně přístupných dokumentů' Emitent ani jeho poradci nečiní žódné pľohlášení, ýkající se
přesnosti nebo úplnosti informací zde uvedených. Potenciální nabyvatelé Dluhopisů by se neměli spoléhat na
informace zde uvedené a doporučuje se jim posoudit se svými pľdvními poradci otázlqł vymóhdní
soulłomopľávních závazků vůči Emitentovi v každém příslušném stótě.

Vymáhání náľoků v české ľepublĺce

Dluhopisy jsou vydány podle českého prźna. Pro soudní řízení v souvislosti s Dluhopisy jsou příslušné
obecné soudy České ľepubliky. Emitent udělil souhlas s místní příslušností Městského soudu v Pľaze jako
soudu pľvního stupně v souvislosti s jakýmkoli soudním ŕízením zahájeným v souvislosti s Dluhopisy.
Emitent neudělil souhlas s příslušnosti zahraniěního soudu v souvislosti s Dluhopisy ani nejmenoval žádného
zástupce pro soudní ŕízeni v jakémkoliv zahľaničním státě. V důsledku výše uvedeného může bý pľo
nabyvatele Dluhopisů nemožné podat v zahraniči žalobu nebo zahźýit jakékoli řízení proti Emitentovi nebo
požadovat u zahraničních soudů vydání soudních rozhodnutí proti Emitentovi nebo plnění soudních
rozhodnutí vydaných takovými soudy, které jsou založeny na ustanovenich zahľaničních právních předpisů.
Emitent upozorňuje, že podle jeho vědomostí soudy České republiky by meritorně nejednaly o žalobě
vznesené v Ceské ľepublice na záklađě jakéhokoli poľušení veřejnoprávních předpisů kteréhokoli státu
kromě České republiky ze strany Emitenta, zejména o jakékoli žalobě pro porušení jakéhokoli zahraničního
zákona o cenných papírech.

V případech, kdy Česká republika uzavÍela s uľěitym státem (mimo členské stáĘ EU) mezinárodní smlouvu
o uznáni a ýkonu soudních ľozhodnutí' řídí se qýkon soudních rozhodnutí takového státu příslušnými
ustanoveními dané mezináľodní smlouvy. Při neexistenci takové smlouvy mohou bý ľozhodnuti cizích
soudů uznána a vykonána v České republice za podmínek stanovených v zákonu č. ě. 9l/2OlŻ Sb. o
mezinárodním právu soukľomém,ve znéní pozdějších předpisů (dále jen,,ZMPS").

Podle ZMPS nelze rozhodnutí soudů cizího státu a rozhodnutí úřadů cizího státu o pľávech a povinnostech, o
kteých by podle jejich soukľomopľávní povahy rozhodovaly v České republice soudy, sĘně jako cizí
soudní smíry a cizí notářské a jiné veřejné listiny v těchto věcech (spoleěně dále pľo účely tohoto odstavce
také jen ,,cizí rozhodnutí") uznat ani vykonat, jestliže (i) věc náleżí do ýlučné pravomoci českých soudů,
nebo jestliže by Íízeni nemohlo bý provedeno u žádného oľgánu ciziho státu, kdyby se ustanovení o
příslušnosti českých soudů použilo na posouzení pľavomoci ciziho orgánu, ledaže se účastník řizení, pľoti
němuž cizí rozhodnutí směřuje, pľavomoci ciziho oľgánu dobľovolně podrobil; nebo (ii) o témže pľávním
poměru se vede ŕízeni u českého soudu atotoÍizeniby|o zahájeno dříve, než bylo zahźĄenořízeniv cizině, v
němž bylo vydáno rozhodnutí, jehoż uznání se navľhuje; nebo (iii) o témže právním poměľu bylo ěeským
soudem vydáno pľavomocné ľozhodnutí nebo bylo-li v České ľepublice jiź uznáno pravomocné rozhodnutí
oľgánu třetího státu; nebo (iv) účastníkuŕízení, vůěi němuž mábý rozhodnutí uznáno, byla odňata postupem
ciziho oľgánu možnost řádně se účastnit řízení, zejména nebylo- li mu doručeno předvolání nebo návľh na
zahźĄeníŕízení; nebo (v) uznáni by se zjevně příěilo veřejnému pořádku; nebo (vi) není zaľučena vzájemnost;
vzájemnost se nevyžaduje, nesměřuj e-li cizi rozhodnutí pľoti státnímu oběanu České ľepubliky nebo ěeské
pľávnické osobě. Ministeľstvo spravedlnosti poskýne soudu najeho żádost sdělení o vzájemnosti ze strany
ciziho státu. Takové sdělení není pro soud závazné, soud však k němu přihlédne jako k jakémukoliv jinému
důkazu'
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V souvislosti s ělenstvím České ľepubliky v EU je v České republice přímo aplikovateln é naÍizení
Evľopského paľlamentu a Rady (EU) č' l2l5l20l2 ze dne 12. pľosince 2012 o příslušnosti a uzntlvźni a
výkonu soudních ľozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen ,,Nařízení Bľusel I bis"). Na
zźlkladě tohoto naÍízeni jsou soudní rozhodnutí vydaná soudními oľgány v ělenských státech EU v
oběanských a obchodních věcech vykonatelná v České ľepublice.

Vymáhání náľoků v Maltské republĺce

Také v Maltské republice se přímo aplikuje Nařízení Bľusel I bis. Podle tohoto naŕízęni jsou soudní
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vydaná soudními orgány v členských státech EU, věetně
České ľepubliĘ, vykónatelná v Maltské republice, a to podle pravidel stanovených Ňařízením Bľusel I bis a
příslušnými ustanoveními maltských právních předpisri.
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IX. TNTERPRETACE

1. Seznam použitých deÍinic a zkľatek

Pojmy uvozené velkým počátečním písmenem mají v tomto Pľospektu následující význam:

,,Aranžé:ľ" znamęnáJ&T IB Capital Markets, a's.' sę sídlem Pobřežní l4, Praha 8,
180 00, ICO:247 66 2591'

,,BCPP" znamęná společnost Burzacenných papíľů Pľaha, a.s.' se sídlem Praha 1,

Rybná 14,IČo: 47115629,organizátor trhu s cennými papíry;

,,cncP"

,,Devizový zákon"

,,I)luhopisy"

,,Emĺtent"

,,Emise"

,,Emisní podmínky"

,,J&T Banka"

,,Kupóny"

,,Nařízení o
pľospektu"

,,Směľnĺce o
pľospektu"

,'občanský zá,koníľ-*' znamená zákon č). 89l20l2sb., občanský zźlkonik, ve znění pozdějších
předpisů;

,,Podfond" mávýznam definovaný v úvodu tohoto Pľospektu;

,,Pľospekt'o znamená tento Prospekt;

,,Rumunský zákon o
ľestituci"

mávýznam definovaný v kapitole III. (Rizikovéfahory) tohoto Pľospektu;

znamená, Centrální depozitář cenných papíľů, a.s.' se sídlem Rybná
682114, Staľé Město, t l0 00 Pľaha l, IČo 250 8l 489, centľální depozitář;
znamená zźĺkon č,. 219/1995 Sb., devizový ztlkon, ve znění pozdějších
předpisů;

mávýznam definovaný v úvodu tohoto Prospektu;

mávýznam definovaný v úvodu tohoto Pľospektu;

mávýznam definovaný v úvodu tohoto Pľospektu;

znamená emisní podmínky Dluhopisů, jejichž znění je uvedené v kapitole
Y. (Emisní podmínlry) tohoto Prospektu;

znamená,J&T Banka a.s.' se sídlem Pobřežní 297/14,l86 00 Praha 8, IČo:
47115378, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
vPraze, oddíl B, vloŽkal73l1'

mávýznam definovaný v kapitole III. (Rizikovéfaktory) tohoto Prospektu;

znamená nařízení Komise (ES) č. 80912004, kterym se pľovádí směrnice
Evropského paľlamentu a Rady Ż003l7llBs, pokud jde o údaje obsažené
v prospektech a o jejich foľmát' uvádění odkazů a zveřejňování těchto
prospektů a zveřejňování reklam;

znamená směľnici Evropského parlamentu a Rady Ż00317llBs, pokud jde
o údaje obsažené v prospektech' úpravu pľospektů, uvádění ridajů ve
formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátű1'

,,Z'ákonodluhopĺsech" znamęná zákon ě. I90lŻ004 Sb', o dluhopisech, ve zněni' pozdějších
předpisů;
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,,zMPS"

,,zPI<Í" nebo,,Zńkon
o podnĺlĺĺní na
kapitálovém trhu"

zźlkon č,. 9l/201Ż Sb., o mezinárodním pľávu soukromém, ve znění
pozdějších předpisů;

znamená, zźlkon ě. Ż56/2004 Sb., o podnikáni na kapiüĺlovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů.

2. Pojmy a zkľatĘ uvedené v Emisních podmínlaĺch

Zněni Emisních podmínek Dluhopisů v kapitole Y. (Emisní podmínlcy Dluhopisů) tohoto Pľospektu obsahuje
vlastní đefinice a zk'ratky.
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X. FINANČNÍ ÚołĺB o EMITENToVI
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Alpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.
Combined stateĺľEnt of Financhl Position
As at 3í December 2016

Noto

Combined
31.xll.í6

EUR

Alpha Quest
Funds

SICAV plc

31.Xil.16

EUR

Apha Quest
Balanced

Fund
31.Xil.16

EUR

Alpha Quest
Opportunity

Fund
3't.xil.16

EUR

Cash and cash equivalents

Financial assets at fair value through profit or loss

Restitution points

Total assets

Equity and Lĺabilitĺes

shaľe capital and Reserves
Share Capital

Accumulated losses

Total oquity

Currsnt liabilities
Bonds issued

Other payables

Net assets attributablÔ to holders of redeernable shares
Totäl liabilities

Total equity and liabilĺties

Assets

current ássets

Dr. Frank Chetcuti Dimech
Director

5

11

12

1 308 473

21 179 472

307 473

21 179 672

't 000 000

5928721
I 000

2248A M5 1 000 21 87 145 692872'l

6 ,t 000

(11 í80)
I 000

(11 180)

í3
14

7

í1 1'16 355

5/.852

11 327 119

í7 045 076

21 836

4420 233

2ĺ 836

6 906 885

(í0 180) (10 180)

í1 180

22498 326 1í í80 21 Ę7 145 6928721

22Ęaua 1 000 21 87 145 6928721

rú' Joseph xuereb
Director

The accompanying notes are an integral part oíthese interĺm combined financial statements.

The interim combĺned Íinancial sta{emenls on pages 2 1o 'ĺ9 were approveđ and authorised íor issue by the Board of
Directors on 5 December 2016 and were signed on its behalf by:
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Alpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.
Combined Statement of Comprehensive lncome

For the period ended 31 December 20í6

Note

Combined
3í'xll.í6

EUR

Alpha Quést
Funds SICAV

plc
3í.xll.í6

EUR

Apha Quest
Balanced Fund

31.Xlt.16
EUR

Alpha Quest
oppoÍtunity

Fund
3í'xll.16

EUR
lncome
Net loss on financial assets at fair value
through proÍit or loss
lnterest income

Net investÍrE nt ĺncoÍIE

Expenditure
lnterest expense
FX losses
Other operating expenses

Total operating expenses

Loss for the period
Net increase(decrease) in net assets
attrĺbutable to holders of redeeĺmble
shares

16

15
7

(78 680)
100 765 100 765

(78 680)
74É,2

22085 í00 765 (71 278)

'ĺ6

16

17

(13 878)
(61Ą2)
(54 867)

(21

(6í
(2'l

280)

n2)
85í) (21 836)(í1 180)

(130 147) (11 180) (í04 532)

(íĺ í80)

(96 882)

The accompanying notes are an integral part of these interim combined financial statements.

(2'l 836)

(í1 180)

(3 767) (93 1í4)
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Alpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.
Gombined Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Shares

For the ended 3í December 2016
Alpha Quest

Balanced
Fund

3í.xll.16
EUR

Alpha Quest
Opportunity

Fund

3í.xll.ĺ6
EUR

Balance as at the beginning of the period

lssue of redeemable shares during the perĺod
Redemption of redeemable shares during the period

Transactions with holders of redeemable shares

lncrease(decrease) in net assets attributable to holders of
redeemable shares

Netassets as at the end ofthe period attributable to holders of
redeemable shares

4424000 7 000 000

4424000 7 000 000

(3 767) (e3 114)

4420233 6 906 885

The accompanying notes are an integral part of these interim combined financial statements
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Alpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.
Combined Statement of Changes in Equity

For the period ended 31 December 2016

Share
Capital

3í.xll.í6
EUR

Accumulated
losses

3í.xll.í6
EUR

Alpha Quest
Funds SIGAV

plc

31.xll'í6
EUR

Balance as at the beginning of the period

Transaction with owners
lssue of share capital í 000 í 000

Comprehensive incoĺĺe
Loss for the period (í1 í80) (íí í80)

Balance as at the end ofthe period í 000 (íí í80) (í0 í80)

The accompanying notes are an integral part of these ĺnterim combined financial statements.
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Alpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.
combined statément of Cash Flows
For the period ended 31 December 20't6

Combined
3í.xll.í6

EUR

Äpha Quést
Funds SICAV

plc
3í.xll.'t6

EUR

Apha Quest
Balanced

Fund
3í.xll.í6

EUR

Apha Quest
Opportunity

Fund
3í.xll'í6

EUR

cash flows from operatĺng ac{ivities

Operating expenses paid

Purchase of restłtution points

Purchase of inveslment

Net cash (outflowsyinflorvs from opeÍating ac'tivĺties

Cash flotłĺs from financing activĺties
lssue oí share capital
Proceeds from issue of bonds
Amounts received on subscription of shares
Net cash inflows Írom Íinancing activities

(58 337)
(21 0783281

(2í ĺ36 664)

(s8 337)

(21 078 328\

(2í 't36 664)

(6 000 000)

(6 000 000)

í 000
í í 023 796
11 424000

í 000
7 17 023796

4 424 000 7 000 000

22Ą796 't 000 21 47 796 7 000 000

Net increase in cash and cash ąuivalents
cash and cash ąuivalents at beginning of period

Effect of exchange rate fluctaüons in cash and cash
ąuivalents

1 312 132

(3 659)

cash and cash équivalents at end of period í 308 473

The accompanying notes aíe an intąral part of these interim combined financial statements.

í 000 311 132 1 000 000

(3 6se)

307 473 í 000 0001 000

b
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Alpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Notes to the interim combined financial statements
For the period from 28 November 2016 to 31 December 2016

í Reporting entity

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (the "Company") is organized under the laws of Malta as an
investment company with variable share capital (SICAV) incorporated in accordance with the terms
of the Companies Act, 1995 (Chapter 386, Laws of Malta) on November 28,2016, with registration
number SV430. The Company is licensed and regulated by the Malta Financial Services Authority
('MFSA') under the lnvestment Services Act (CAP. 370, Laws of Malta) as a Professional lnvestor
Fund which targets Qualifying lnvestors as set out in the relevant Offering Supplement.

As at reporting date, the Company has constituted two sub-funds, the Alpha Quest Balanced Fund
and the Alpha Quest Opportunity Fund (the "Sub-funds"), which were both licensed on 30
November 2016. The Sub-funds are not separate legal entities.

Collectively the Company and the Sub-funds are referred to as the "Fund".

2 Basis of preparation

2.1 Purpose of these lnterim Combined Financial Statements

These interim combined financial statements are prepared solely in connection with the offering
memorandum and may not be suitable for any other purpose.

2.2 Statement of compliance

These interim combined financial statements have been prepared and presented in accordance
with lnternational Financial Reporting Standards ("lFRS') as adopted by the European Union ("EU")
(the "applicable framework''). All references in these interim combined Íinancial statements to lAS,
IFRS or SIC/lFRlC interpretations refer to those adopted by the EU.

The first financial year-end of the Company in accordance with the terms of the Companies Act,
1995 (Ghapter 386, Laws of Malta) is 31 December 2017, and therefore these interim combined
Íinancial statements should not be considered as the statutory financial statements, since the
reporting period of these interim combined financial statements is for a shońer period.

Financial information of the Sub-funds are reported along wĺth financĺal ĺnformation of the Company
in form of interim combined financial statements. "Combined" means that financial information of the
Company and each Sub-fund stated separately is added together ĺn another column of the interim
combined financial statements and all intra-fund transactions (i.e. between the Company and Sub-
funds) were eliminated.

2.3 Basis of measurement

The interim combined financial statements have been prepared on the historical cost basis, except
for financial instruments at fair value through profit or loss, which are measured at their fair value,
and restitution points, which are measured atdiscounted value of the redemption right.

2.4 New standards and interpretations

A number of new standards, amendments to standards and interpretations have not yet become
effec{ive or have not yet been adopted by the EU for beginning of current reporting period and have
thus not been applied in the preparation of these interim combined financial statements:

/FRs 9 _ Financial ĺnstruments (efÍective for accounting period beginning on or after 1 January
2018, to be applied retrospectively - not yet endorsed by the EU) issued in November 2009
contains new requirements regarding the classification and the measurement of financial assets. An
amendment from October 20'l 0 contains new requirements regarding the classification and the
measurement oí financia| liabilities and derecognition. An amendment from November 2013
contains a new hedge accounting model. The final version of the standard was issued in June
2014.The key requirements are summarised below:

ln line with the IFRS 9 requirements regarding the classification and measurement, all
recognised Íinancial assets that currently fall under lAs 39 Financial lnstruments: Recognition
and Measurement will be subsequently measured either at amońised cost or at fair value.
Specifically:

8



AIpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Notes to the interim combined financial statements
For the period from 28 November 2016 to 31 December 2016

A debt instrument that is (i) held within a business model whose objective is to collect
contractual cash flows, and (ii) that has contractual cash flows that are solely payments of
principal and interest on the principal amount outstanding, must be measured at amortised
book value (less any impairments), unless the asset is designated at fair value through
profit or loss (FVTPL) under the fair value option.

A debt instrument that is (i) held within a business model whose objective is achieved by
both collecting contractual cash flows and selling financial assets and (ii) whose
contractual terms of the financial asset on specified dates give rise to cash flows that are
solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding, must be
measured at íair value through other comprehensive income (FWocl) unless the asset is
designated at FVTPL under the fair value option.

All other debt instruments must be measured at fair value through profit or loss.

lmpairment requirements are based on the expected credit losses model (ECL), which
replaces the incurred losses model under IAS 39.

The Directors of the Fund expects lFRs 9 to be adopted ĺn the statutory financial statements íor the
reporting period beginning on 1 January 2018. At the same time, the Fund will assess the impact of
this standard on its Íinancial statements.

2.5 Functĺonal and presentation currency

The interim combined financial statements are presented in Euro (EUR), which is the functional
currency of the Company, röunded to the nearest unit.

2.6 Use of assumptions, estimates and judgements

The preparation of interim combined Íinancial statements in conformity with IFRS requires the
dĺrectors to make judgments, estimates and assumptions that affect both the application of
accounting policies and the reported amounts of assets, liabilitĺes, income and expenses. Actual
results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an on-going basis. Revisions to accounting
estĺmates are recognised in the period in which the estimate was revised if the revision affects only
that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and
future periods.

ln the opinion of the Directors, the accounting estimates and judgements made in the course of
preparing these interim combined financial statements are not difficult to reach, subjective or
complex to a degree which would warrant their description as critical in terms of the requirements of
IAS 34 lnterim Financial Reporting, except for those relating to the Alpha Quest Balanced Fund.
lnformation about assumptions taken into consideration and that relate to the determination of the
discounted value of the restitution points held by the Alpha Quest Balanced Fund are included in
note 10.

3 Significant accounting policies

The same accounting policies applied for these interim combined Íinancial statements shall be
applied in the Company's first annual statutory financial statements as at 31 December 2017,
although there might be a possibility that such accounting policies applied for these ĺnterim
combined financial statements might change before the annual statutory financial statements are
presented. lf a decĺsion is made to change a policy mid-year, the change is implemented
retrospectively, and previously reported interim data is restated.

3.1 Foreign currency transactions

Transactions in foreign currencies are translated to the functional currency at the spot exchange
rate atthe date of the transaction. Monetary assets and liabilitĺes denominated in foreign currencies
at the reporting date are retranslated to the functional currency at the spot exchange rate at that
date. Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currency that are measured at fair
value are retranslated to the functional currency at the spot exchange rate at the date that the fair
value was determined. Foreign currency differences arising on retranslation are recognised in the
Statement of comprehensive income.

9



Alpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Notes to the interim combined financial statements
For the period from 28 November 2016 to 31 December 2016

3.2 lnterest income and interest expense

lnterest income and expense include interest income and expenses from debt instruments and
unwinded dĺscount for the restitution points.

3.3 Fees and commission expenses

Fees and commission expenses are recognised in the statement of comprehensive income as the
related services are performed.

3.4

3.4.1

Financial instruments

Non-derivative financial assets

The Fund recognises a financial asset or a financial ĺiability when, and only when, it becomes a
pańy to the contractual provisions of the instrument. Purchases or sales of Íinancial assets that
require delivery oí assets within the time frame generally established by regulation or convention in
the marketplace are recognised on the trade date, i.e., the date that the Company commits to
purchase or sell the asset. other financial assets and Íinancial liabilities are recognised on the date
on which they are originated.

Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are initially recognized at
faĺr value, with transaction costs recognized in profit or loss. Financial assets or financial liabĺlities
not at fair value through profit or loss are initially recognised at fair value plus transaction costs that
are directly attributable to their acquisition or issue.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented ĺn the Statement of
Financial Position when the Company has a current legal enforceable right to set off the recognised
amounts and intends to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability
simultaneously.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable a pań of a Íinancial asset or part of a Sub-fund of similar
financial assets) is derecognized where:

. The rights to receive cash flows from the asset have expired; or

The Sub-funds have transferred their rights to receive cash flows from the asset or has
assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third
pańy under a'pass-through' arrangement; and

Either (a) the Sub-funds have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or
(b) the Subłunds have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards
ofthe asset, but have transferred control ofthe asset.

The Sub-funds derecognize a financial liability when the obligation under the liability is discharged,
cancelled or expires.

Classification

The Company classifies its financial assets and financial liabilities as mentioned below in
accordance with IAS 39.

Financial assets at fair value through proÍit or loss:
. Designated at fair value through profit or loss upon initial recognition -debt instruments.

Financial assets at amortised cost:
. Cash and cash equivalents and receivables - cash and cash equivalents and ĺnterest income'

Cash and cash equivalents comprise of cash at bank with a contractual maturity of three months or less.
Fĺnancial liabilities at amortised cost:
r Bonds issued
. Other liabilities - other payables.

10
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Alpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Notes to the interim combined financial statements
For the period from 28 November 2016 to 31 December 2016

3.4.2 Non-derÍvativefinancial liabilÍties

The Fund initially recognises debt securities issued and subordinated liabilities on the date that they
originated. All other financial liabilities (including liabilities designated at fair value through profit or
loss) are recognised initially on the trade date at which the Company becomes a party to the
contractual provisions of the instrument.

The Fund derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or
cancelled or expire.

3.5 Net gain/ loss from financial instruments at fair value through profit or loss

Net gain/loss from financial instruments at fair value through proflt or loss includes all realised and
unrealised fair value changes and foreign exchange differences, but excludes interest and dividend
income.

Net realised gain/loss from financial instruments at fair value through profit or loss ĺs calculated
using the average cost method.

3.6 Redeemable shares

The Fund classifies financial instruments issued as financial liabilities or equity instruments in

accordance with the substance of the contrađual terms of the instruments. The Sub-funds issue
redeemable shares on every dealing day deflned as 3'l December of each year, which are
redeemable at the holder's option on every dealing day as deÍined above. The first dealing date
shall be 31 December 2017. Such shares are classified as financial liabilities. Redeemable shares
can be put back to the Sub-funds at any time for cash equal to a propońionate share of the Sub-
funds' net asset value attributable to the share class. The redeemable shares are carried at the
redemption amount that is payable at the statement of financial position date if the holder exercises
the right to put the share back to the Sub-funds.

Redeemable shares are issued and redeemed at the holdeťs option at prices based on the Sub-
funds' net asset value per share at the time of issue or redemption. The Sub-funds' net asset value
per share is calculated by divĺding the net assets attńbutable to the holders of each redeemable
share with the total number of outstanding redeemable shares. ln accordance with the provisions of
the Sub-funds' regulatĺons' investment positions are valued annually on 31 December based on the
latest available dealing price price for the purpose of determining the net asset value per share for
subscriptions and redemptions.

3.7 Taxation

ln terms of current Maltese fiscal legislation, collective investment schemes are classified as either
'prescribed' or 'non-prescribed' funds for income tax purposes. A collective investment scheme
which declares that the value of its assets situated in Malta is less than eighty five per cent of the
vaĺue of its total assets is treated as a non_prescribed fund. on this basis, the Company qualiÍies as
a non-prescribed fund for Maltese income tax purposes.

Accordingly, the Company should not be subject to Maltese income tax in respect of the ĺncome or
gain derived by such fund, except in respect of any income from immovable propeńy situated in
Malta, if any. Capital gains, dividends, interest and any other income from foreign investments held
by the Company may nonetheless be subject to tax imposed by the country of origin concerned
and any such taxes may not be recoverable by the Company or by the members under Maltese
domestic tax law. The sub-funds are not a legal personality, so taxation is applied on the Company,
which includes also the sub-funds.

Members resident in Malta

Capital gains realised by Maltese resident investors on the redemption, liquidation or cancellatĺon
of units may be subject to a 15o/o withholding tax. However, the Maltese resident investors may
request the Company not to effect the deduction of the said '15% withholding tax in which case the
investor would be required to declare the gains in his income tax return and will be subject to tax at
the normal rates of tax.
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Alpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Notes to the interim combined financial statements
For the period from 28 November 2016 to 31 December 2016

Members not resident in Malta

Any gains accruing to members not resident in Malta upon the transfer of shares (including a
redemption) or upon a distribution on a winding-up of the Company should not be subject to tax in
Malta subject to certain conditions being satisÍied.

The transfer of shares (including a redemption) and any distribution on a winding-up of the
Company may result in a tax liability for the non-Maltese members according to the tax regime
applicable in their respective countries of incorporation, establishment, residence, citizenship,
nationality, domicile, or other relevant jurisdiction.

4 Format of the interim combined financial statements

ln terms of Section 3(3) of theThird Schedule of the CompaniesAct, 1995 (Chapter386, Laws of
Malta) the layout, nomenclature and terminology of the items in these audited interim combined
financĺal statements were adapted to the special nature of the Company' The profit and loss is
referred to as the Statement of Comprehensive lncome.

5 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents as disclosed in the Statement of Cash Flows comprise cash deposits
held with J&T Banka a.s.

The balance as at31.12.2016 is as follows:

6 Share capital

The Fund's share capital is represented by the Founder Shares. The Founder shares were issued
at EUR 'l each and carry the rĺght to one vote each and shall be the only share classes in the
Company carrying voting rights.

As at period end the Company had EUR 1,000 issued share capital comprising of fully paid-up
shares being subsribed as follows:

- Joseph Xuereb 'l ,000 Voting Founder shares

Redeemable shares

Redeemable shares outstanding are represented by "lnvestor Shares" issued as Sub-class for each
of the Sub-funds separately. The lnvestor shares do not carry any voting rights.

The maximum number of authorised investor shares of the Fund is five billion (5,000,000,000)
shares without any nominal value assigned to them, which may be issued as shares of any class
representing the Sub-funds.

The Redeemable shares on the Sub-funds as at 31 .12.2016 are as follows:

7

ln EUR
Alpha Quest Fund SICAV p.l.c.
Alpha Quest Balanced Fund
Alpha Quest opportunĺty Fund

Name of Sub Fund
Alpha Quest Balanced Fund
Alpha Quest Opportunity Fund

31.12.2016
1,000

307,473
1,000,000

Redeemable shares value
4,420,233
6,906,885
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Alpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Notes to the interim combined financial statements
For the period from 28 November 2016 to 31 December 2016

8 Related parties

Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise
signĺficant influence over the pańy in making financial or operational decisions.

ldentity of related paĺties
The Company has a related party relationship with its founder shareholder and director, Mr.Joseph
Xuereb, who is also part of the lnvestment Committee of the Fund.

Related parý transactions and balances
There were no other related pańy transactions during the financial period ended 31 December,
2016 otherthan the transactions mentioned in the Statement of Changes in Equĺty fortransactions
with founder shareholders and note 6.

9 lnvestment risk management

The Company is established as an investment company with variable share capital (SICAV) which
implies that financial instruments are extensively used in the course of its routine business. The
type of financial instruments in which the Company may invest is regulated by its Offering
Memorandum investments restrictions.

The Company is an investment vehicle designed to specifically to achieve different investment
objectives through its sub-funds.

Alpha Quest Balanced Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation primarily through
investments in points representing entitlement to immovable property located in Romania with the
purpose of redeeming the points so acquired into cash or re-selling the immovable property so
acquired. Such investments are derived from indemnification decisions issued by the Romanian
Government - National Commission for Real Estate lndemniÍications, based on Law no. 16512013
("the Romanian Law") regarding the measures for the completion of the restitution process, in kind
or in equivalent, of the properties unlawfully seized during the Romanian communist regime, as
subsequently amended. The Romanian law provides for that where restitution in kind to the former
owners is not possible, the restitution request is settled by granting compensation in the form of
points (hereĺnafter "Points''), with each point having a value of one Romanian Leu (RoN 1). Stańing
from 'l January 2017, persons obtaining such points may use them in order to acquire immovable
propeńy from a National Fund by public auction or, for a period of five (5) years, to redeem them
into cash up to a maximum oí 20% of the nominal value of Points per annum. There is no time-limit
for utilizing Points to acquire immovable property by public auction. The Points will be acquired on
the secondary market from existing owners through a notarial deed executed and registered in
Romania.

lf Points are redeemed at public auctions, the Sub-fund will not enter into any co-ownership deal
and will only acquire individual properties in their entirety. No Points will be acquired from any of
the members of the lnvestment Committee and/ or any related parties to the Company.

The Sub-fund may aĺso invest in government and corporate bonds in developed markets.

The Sub-fund may also enter into agreements with third pańy banks that desire to issue fixed
income products linked to the Sub-fund's underlying assets and issue Íixed income securities. The
Sub-fund may from time to time invest unutilized cash in bonds and currency swaps. Such
investments may be with various entities in various markets or industries and in different
geographical locations, without limitation. Depending on market conditions, the Sub-fund may also
from time to time invest in cash or money market instruments for liquidity purposes.

Alpha Quest opportuniý Fund

The Fund is exposed to market, credĺt and liquidity risks. This note presents ĺnformation about the
Fund's exposure to these risks, the Fund's objectives, policies and process for measuring and
managing risk and the Fund's management of capital. Further quantitative disclosures are included
throughout these interim combined financial statements.
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Alpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Notes to the interim combined financial statements
For the period from 28 November 2016 to 31 December 2016

9.í Market risk

Market risk arises when changes in foreign exchange rates or equity prices affect the positĺons held
by the Company. The Company does not regard either interest rate or commodity risks as material
to its case: the Company invests neither in securities that exhibit direct interest rate sensitivity nor
in commodities.

Price isk

Price risk, is the risk that the fair value of íuture cash flows of a financial instrument will fluctuate
because of the changes ĺn market prices (other than those arising írom interest rate ńsk or foreign
currency risk), whether those changes are caused by factors speciÍic to the individual instľument or
ĺts issuer, or factors afÍecting financial instruments traded in the market. All securities present a risk
of loss of capital.

The Sub-funds are exposed to market pńce risk arising from their investments debt instruments. At
December 31 ,2016, the Sub-funds'price risk is affected by two main components: changes in
actual market prices and foreign currency movements.

The company performed a sensitivity analysis oí its market price exposure. The followĺng analysis
represents the Company's best estimates of the effect on net assets and profit due to a reasonably
possible change in the maket price of the Company's Íinancial instruments, with all other variables
held constant. ln practice, the actual trading results may differ from the sensitivity analysis and the
difference could be material.

lf the market price of the Company's securities had increased by 5% with all other variables held
constant, this would have increased net assets attributable to holders of redeemable shares.
Conversely, if the market price decreased by 5%, this would have decreased net assets by an
equal amount. The table below shows the increase/decrease in net assets attributable to holders of
redeemable shares as at 31 December 20'16.

2016

Name of Sub Fund
Alpha Quest oppońunity
Fund

Romanian Leu
Czech Koruna

Gurrency
EUR

Value of Assets
5,928,722

+l-5o/o

296,436

Currency risk

The Fund invests in assets, which can be denominated in currencies other than the Euro, its
functional currency.

The Fund ĺs exposed to risks that the exchange rate of the Euro against other currencies may
change in a manner that has an adverse effect on ĺts Net Asset Value.

The Fund's total net exposure to foreign currency exchange rates at the reporting date was as
follows:

All amounts stated in EUR for the Alpha Quest Balanced Fund:

3í December 20í6 cash and Cash Restitution
equivalents points

Financial
instruments

Total net
exposure

21,'.t79,672
(17,04s,076;

All amounts stated ín EUR for the Alpha Quest opportunitv Fund:

3ĺ December 20í6 Cash and Cash Financial instruments
equivalents

1,465
242,127

21,181,137
(16,802,949)

Total net
exposure

Czech Koruna

14
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Alpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Notes to the interim combined financia! statements
For the period from 28 November 2016 to 31 December 2016

9.2 Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty to a financial instrument will fail to discharge an obligation
or commitment that it has entered into with the Company, resulting in a financial loss to the
Company.

Alpha Quest Balanced Fund

The Sub-fund ĺs the hoĺder of uncontested and liquid claims against the Romanian State, in the
amounts expressly provided within the Restitution Ceńificates and Decisions of Compensation. The
Romanian law establĺshes deadlines for local entities to approve or Ęect cliams for compensation.
The legĺslation also establishes penalties for violation of the legislation including failure to meet
compensation deadlines. The Fund monitors on a regular basis amendments on the legislation
governing the compensation process.

Alpha Quest opportuniĘ Fund

The bond held by the Sub-fund was issued by the Alpha Quest Balanced Fund as described more
in detail in note 11 below. The credit risk of the Sub-Fund is diređly related to the credit risk on the
Alpha Quest Balanced Fund since repayment of the bond depends on the compensation process of
the Resitution CertiÍicates as described more in detail in note 9.3 below.

The cash and cash equivalents of the Sub-Funds are held with J&T Banka a.s.

9.3 Liquidity risk

Liquidity risk arises when the Company encounters difficulty due to an inability to sell any of ĺts

investments quickly at close to fair value.

The Company's liquidity position is monitored on a regular basis. Redeemable shares are
redeemed on demand at the holdeťs option provided that the redemption request ĺs received by the
respectĺve Sub-fund three business days before the relevant dealing day, and if accepted by the
Company' they wĺll be dealt on every dealing day which is defined as 31 December of each year.

Alpha Quest Balanced Fund

Alpha Quest Balanced Fund issued bonds ĺn nominal ot CZK 460 million, out of which czK160
million were subscribed by the Alpha Quest oppońunity Fund. The bond's maturity date is on 22
December 2021 with fixed annual coupons of 4.5o/o-

The Sub-Fund is the owner of Romanian Restitution Certificates ("points") issued by Romanian
State. Romania, starting in January 2017 will start the pay-out of the par value of points (1 point =

1 RoN) in five annual payments (20% oÍ the par value each year, i.e. 0.20 RoN per point)'
Proceeds of the payments made by state will be used to satisfy the coupon payments required to
be made by the issuer.

All other liabilities of the Sub-funds are due within less than one year.

í0 Fair value information

Fair value hierarchy

The Company measures fair values using the following fair value hierarchy that reflects the
signĺficance of the inputs used in making the measurements:

. Level 1: Quoted market price (unadjusted) in an active market for an identical instrument.

. Level 2: Valuation techniques based on observable inputs, either dĺrectly (i.e' as prices) or
indirectly (i.e. derived from prices). This category includes instruments valued using quoted market
prices in active markets for similar instruments; quoted prices for identical or similar instruments in
Markets that are considered less than active; or other valuation techniques where all sĺgnificant
inputs are directly or indirectly observable from market data.

'ĺ5



Alpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Notes to the interim combined financia! statements
For the period fľom 28 November 2016 to 31 December 2016

. Level 3: Valuation techniques using significant unobservable inputs. This category includes all
instruments where the valuation technique includes inputs not based on observable data and the
unobservable inputs have a significant effect on the instrument's valuation. This category includes
instruments that are valued based on quoted prices for similar instruments where significant
unobservable adjustments or assumptions are required to reflect differences between the
instruments.

20í6
Sub-Funds Debt

instruments
5,928,721

Level í Level 2Currency

EUR

Level 3

Alpha Quest
Opportunity Fund

5,928,721

Alpha Quest Opportunity Fund

The Alpha Quest oppońunity Fund's debt instrument is represented by a non-collateralised bond
issued by the Alpha Quest Balanced Fund.

11 Financial assets at fair value through profit or loss

As at31'12'2016 only Alpha Quest opportunity Fund held Ílnacĺal assets at fair value through profit
or loss' Alpha Quest Balanced Fund held no such Íinancial instruments.

Alpha Quest Opportunity Fund

The Alpha Quest Opportunity Fund purchased a non-collateralised bond issued by the Alpha Quest
Balanced Fund. The bond amounting to CZK '160 million has a maturity date of 22 December,2021
with a Íixed interest oÍ 4.5% per annum.

Taking into consideration that bond issue was a private placement and that and the purchase was
carried out close to the reporting date, the fair value of the bond was considered as equal to the
purchase consideration plus accrued interest of the said bond.

As the bond was purchased from another Sub-fund, it is fully eliminated for interim combined
Íinancial statements purposes'

Fair value of financial assets as at31.12.2016 is as follows:

ln EUR
Alpha Quest Balanced Fund
Alpha Quest oppońunĺty Fund

31.12.2016

5.928,721

12 Restitution points

On 2 December 2016, the Company, on behalf of the Alpha Quest Balanced Fund entered into an
Assignment Agreement (the "Agreement") with J&T lB and Capital Markets a.s. (the "Assignoť'),
whereby by means of this Agreement, the Assignor definitiverly and irrevocably assigns to the
Company all of the rights that the Assignor holds over the Restitution Certificates and the Decisions
of Compensations under registration described in Schedule 1 and Schedule 2 annexed to the
Agreement (the "Assigned Claims").

ln exchange for the Assigned Claims, the Company paid the equivalent in Czech Koruna, the
amount of Romanian Leu (RON) 94,989,574.55 to the Assignor on 22 December 2016. The
nominal value of Assigned Claims is RON 146,137 ,807 .

The Restitution Certificates are the result of Law no. 16512013 passed by the Romanian Parliament
on April 2013, whereby it moves to a compensation in the form of issuĺng points that can be used to
purchase auctioned property confiscated during the Commnuist regime or redeemed for cash. The
holder of the points must undergo through a restitution process to exchange the points for the
earmarked propeńy or through a compensation process if restitution in kind is not possible.

The valuation technique chosen for the valuation of the Restitution Certificates held by the Alpha
Quest Balanced Fund was the discounted value approach, as this was deemed to be the only
applicable approach given the characteristics of the assets and the Fund's intention to achieve
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economic benefits from the assets by way of redeeming them through fonľard claims against the
Romanian State which will be compensated in cash, over the next five years in equal tranches of
20% oÍ the total number of points it owns. lt was also assumed that such claims shall be made at
the beginning of each year, no later than 1 February of the respective year with cash received in
180 days after registering the claim with the Ministry of Finance, under the provisions of the
Romanian Law.

To estimate the discounted value of the assets, the discounted cash flow method was applied. To
derive the present value of the cash flows arising from the compensation of the points as mentioned
above, it was considered that the appropriate discount rate should be effective interest rate.

Based on the assumptions and analysĺs mentioned above' the discounted value of the Restitution
points is estimated at RON 96,134,530, which was then converted into Euro, the base currency of
the fund, applying the exchange rate as at reporting date.

Alpha Quest Opportunity Fund have not issued any Restitution points in the period ended
31.12.2016.

Discounted value of restitution points as at31.12.2016 is as follows:

í3 Bonds issued

on 22 December 2016, the Alpha Quest Balanced Fund issued a private placement bond oÍ CZK
500 million. As at reporting date, the Sub-Fund attracted CZK 460 million, out of which CZK 160
mĺllion were subscribed by the Alpha Quest opportunity Fund. The bond's maturity date is on 22
December 2021 wilh Íixed annual coupons oÍ 4.5%'

Alpha Quest Opportunity Fund have not issued any Bonds in the period ended 3'l -'12-2016-

Net value of bonds issued after inter-fund elimination for interim combined financial statements
purposes asat31.12.2016 is as follows:

ln EUR
Alpha Quest Balanced Fund
Alpha Quest Opportunity Fund

ln EUR
Alpha Quest Balanced Fund
Alpha Quest Opportunity Fund
Combined value

31.12.2016
21,179,672

31.12.2016
(17,045,079)

5,928,722*
(í 1'í í6'354)

* Financial assets at fair value through profit or loss were eliminated for interim combined financial
statements purposes.

14 Other payables

14.1 Management fees

Alpha Quest Balanced Fund

The Company is entĺtled to receive a management fee of 3.5% per annum of the Sub-fund's net asset
value, payable calculated and paid on annual basis. The Company waived the fees Íor the reporting
period.

Alpha Quest Opportunity Fund

The Company is entitled to receive a management fee of 1.5o/o per annum of the Sub-fund's net asset
value, payable calculated and paid on annual basis. The Company waived the fees for the reporting
period.

17



Alpha Ouest Funds SICAV p.l.c

Notes to the interim combined financial statements
For the od from 28 November 2016 to 31 December 2016

'14.2 Administrationfees

The current Administrator, Amicoę Fund Services Malta Limited' is entitled to an administration fee
under the terms of an agreement for each Sub-fund of the Company. The Administrator is entitled
to receive the following fee on each Sub-fund:

NAV size Administration fee
0 - EUR 50 mĺllion EUR 10'000 p.a.
Over EUR 50 million EUR 12,000 p.a. plus 0.03% on the amount in excess of EUR 50 million

The adminĺstration fees for the current period for each Sub-fund amounted to EUR 833' The fees
due for the repońing period are disclosed in the statement of comprehensive income and the
outstanding administration fees as at 31 December 2016 amounted to EUR 833 for each Sub-fund.

The Custodian charges fees only for safekeeping in respect of listed equities and bonds, ETF's,
money market instruments and units in third party Collective lnvestment Schemes, which are held
under Custodian's global custody network, and for which Custodian has received Proper
lnstructions by the lnvestment Committee to perform such safekeeping function. As the Fund has
no such instruments in portfolio there were no custodian fees paid for the period from 28 November
2016 to 31 December 20'16.

14.3 Other payables

31.12.2016 Alpha Quest
SICAV plc

EUR
10,000

Alpha Quest
Balanced Fund

EUR
20,000

833

Alpha Quest
oppońuniĘ Fund

EUR
20,000

833
Formation expenses
Administration fee
Other payables 1 180 003 003

11 180 21 836 21 836

í5 Interest income

lnterest income of Sub-funds consists of ĺnterest income from Íinancial assets at fair value through
profit or loss and unwinding discount of restitution points. For details refer to note 11 and 12,
respectively.

lnterest income of Sub-funds for the period ended as at31.12.2016 is as follows

ln EUR
Alpha Quest Balanced Fund
Alpha Quest opportunĺty Fund
Combined value

2016
100,765

7,402*
100,765

* As financial assets at fair value through profit or loss were eliminated for interim combined
Íinancial statements purposes, interest income is eliminated against part of interest expense as
well. For details about interest expense see note '16.

í6 Financial expenses

Financial expenses comprise interest expense from bonds issued, net gain or loss on financial
assets at fair value through profit or FX gains or losses.

lnterest expense ĺs from bonds issued byAlpha Quest Balanced Fund, see note 13. There are no
other Íinancial lĺabilities due by any of Sub-funds.

Net loss on financial assets at fair value through profit is caused by higher payment for the bonds
as is the fair value as at 3't .12.2016.

FX loss consists of translation loss from restitution points denominated in RON (EUR 57,743) and
and non-EUR balances of cash (EUR 3,659).
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Financial expenses of Sub-funds for the period ended as at31 .12.2016 is as follows:

In EUR lnterest Net loss on FX loss
expense financialassets

at FVTPL
Alpha Quest Balanced Fund (21,280). - (61,402)
Alpha Quest Opportunity Fund - (78,680)
combined vaIue (ĺ3'878) (78'680) (61,402|

" As financial assets at fair value through proÍit or loss were eliminated for inteńm combined
financial statements purposes, part of interest expense is eliminated against interest income as
well. For details about interest income see note 't5.

Other operating expenses

2016 Alpha Quest Alpha Quest Alpha Quest
SICAV plc Balanced Fund opportuniĘ Fund

EUR EUR EUR
Formation expenses (10,000) (20,000) (20,000)
Administration fee - (833) (833)
Other expenses 180

I

17 Subsequent events

The Company's management is not aware of any subsequent events that could have an effeđ on
the interim combined Ílnancial statements as at 31 December 2016.
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186 00 Praha B
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lndependent Auditor's Report to the Directors of Alpha
Quest Funds SICAV p.l.c.

opinĺon

We have audited the accompanying ĺnterim combined f|nancial statements of Alpha
Quest Funds SICAV p.l.c. ("the Company"), prepared in accordance with lnternational
Financial Reportĺng Standards as adopted by the European Unĺon, which comprise the
statement of financial position as at31 December2016, and the statement of
comprehensive income, the statement of changes in equity, the statement of changes in
net assets attributable to holders of redeemable shares and the cash flow statement for
the period then ended, and notes to the ĺnterim combined financialstatements, including
a summary of sĺgnifĺcant accountĺng policies and other explanatory notes' lníormation
about the Company is set out in Note 1 to the inteĺim combined financial statements.

ln our opinion, the ĺnterim combined financial statements give a true and fair view of the
financial position of the Company as at 31 December 2016, and of its financĺal
performance and its cash fĺows for the period then ended in accordance with
lnternational Fĺnancĺal Reportĺng Standards as adopted by the European Union.

Basis for opinÍon

We conducted our audit ĺn accordance with the lnternational Standards on Auditing (lSAs).
Our responsibilities under those regulations are further described in the Auditor's
Responsĺbilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are
independent of the Company in accordance with relevant lSAs and we have fulfilled our
other ethical responsibilities in accordance with these requiľements' We belĺeve that the
audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinĺon.

Purpose of thase lnterim Combined Financial Statements

As set out in Note 2.1 these consolidated financial statements are prepared solely in
connection with the offering memorandum and may not be suitable for any other
purpose.

r)ta ! ,':.!i.,,,f.
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Responsibĺlities of the Statutory Body and Those Charged with Governance for the
FinancÍal Statements

The statutory body is responsible foľ the preparation and fair presentation of the interim
combined financial statements in accordance with lnternational Financial Reporting
Standards as adopted by the European Union and for such internal control as the
supervisory body determines is necessary to enabĺe the preparation of interĺm combined
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

ln pľeparĺng the interim combined financial statements' the statutory body is
responsible for assessing the Company's abilĺty to continue as a going concern,
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
conceľn basĺs of accounting unless the statutory body eĺther intends to liquidate the
Company or to cease operations, or has no realistic alteľnative but to do so'

Auditor's ResponsÓiĺíŕÍes tor the Audit of the Fínancial Sŕaŕemenťs

our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the interim combĺned
financial statements as a whole are free from mateľĺal mĺsstatement, whether due to
fraud or erľor, and to issue an auditor's report that includes ouľ opinion' Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audĺt conducted in
accordance with the above regulations will always detect a material misstatement when
it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered materĺal iĹ
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economĺc decisions of users taken on the basis of these inteľim combined financial
statements.

As paľt of an audit in accordance with the above regulations, we exercise proÍessional
judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

ldentĺfy and assess the rĺsks of materiaĺ misstatement of the interim combined
financĺal statements, whetheľ due to fľaud oĺ error' design and perform audit
procedures responsĺve to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a mateľial
misstatement ľesultĺng from fraud ĺs higher than for one resulting from error, as fraud
may involve collusĺon, forgery, intentional omissions, mĺsrepresentations, or the
override of internal controĺ.
obtaĺn an understandĺng of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose

of expľessing an opinion on the effectiveness of the Company's inteľnal control.

Evaluate the appropľiateness of accounting policĺes used and the ľeasonableness
of accounting estimates and related disclosures made by the statutory body.

Conclude on the appropriateness of the statutory body's use of the going concern
basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material

uncertainty exists related to events oľ conditions that may cast significant doubt on the

Company's abilĺty to contĺnue as a goĺng concern' lf we conclude that a material

uncertainty exĺsts, we are required to draw attention in our auditor's report to the

related disclosures in the interim combined financial statements or, if such disclosures
are ĺnadequate, to modify our opinion. our conclusĺons are based on the audit

a

a

a
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evidence obtained up to the date of our auditor's report' However, Íuture events oľ
conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

o Evaluate the overall presentatĺon, structure and content of the interim combined
financial statements, including the disclosureg, and whether the interĺm combined
financialstatements representthe underĺying transactions and events in a mannerthat
achieves fair presentation.

We communĺcate with those charged with governance regardĺng, among other matters,
the planned scope and timĺng of the audit and significant audit fĺndĺngs, including any
signifĺcant deficiencies in ĺnternaĺ control that we ĺdentify during our audit.Auditor
Responsĺble for the Engagement

KPMG Česká ľepublika Audĺt, s.r'o. is the auditor responsible for the audit of the interim
combined financial statements of Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. as at 31 December
2016, based on whĺch thĺs independent auditor's report has been prepared.

Prague
2February 2017

Iłne ď.u J'-/rJ-t-ł2- d*'':a
KPMG teská republika Audit, s.r'o.

r Dvořáček
Partner


