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PRÁVNÍ ZÁKLAD 
 
V souladu s § 119 zákona �. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, spole�nost Aquila Real Asset Finance a.s. p�edkládá Pololetní zprávu za období od 22. 
6. 2018 do 30. 6. 2018.  
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IDENTIFIKACE SPOLE�NOSTI, P�EDSTAVENSTVA A DOZOR�Í RADY  
 
 
Spole�nost: 
 
Aquila Real Asset Finance a.s. 
I�O:   072 36 476 
Sídlo:   Pob�ežní 297/14, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic 
Zapsaná:  v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

23577  
 
(dále jen „Spole�nost“) 

 
P�edstavenstvo:  Rostislav Chabr – �len p�edstavenstva 

Jost Rodewald – �len p�edstavenstva 
 
Dozor�í rada: Kate�ina Winterling Vorlí�ková – �len dozor�í rady 
 Armand Ineichen – �len dozor�í rady 
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ZPRÁVA P�EDSTAVENSTVA 
 
 
P�edstavenstvo Spole�nosti p�edkládá Pololetní zprávu, jejíž sou�ástí je mezitímní ú�etní záv�rka 
Spole�nosti za období od 22. 6. 2018 do 30. 6. 2018 sestavená podle ú�etních standard� IAS 34 – 
Mezitímní ú�etní výkaznictví obsahující údaje podle § 119 odst. 3 zákona �. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a zpráva auditora o ov��ení 
mezitímní ú�etní záv�rky.  
 

Vznik Spole�nosti 

 
Spole�nost, založená a existující  podle práva �eské republiky, vznikla zápisem do �eského 
obchodního rejst�íku ke dni 22. 6. 2018 jako akciová spole�nost.  

Hlavní aktivity a povaha �inností Spole�nosti  

 
Hlavními aktivitami a �inností Spole�ností je vydávání dluhopis�, nákup cenných papír� a 
poskytování pevn� úro�eného financování (nákupem dluhových nástroj� nebo jinak, nap�. formou 
p�j�ek/úv�r�) spole�nostem zabývajícím se investováním do projekt� a aktiv na trhu nemovitostí 
a obnovitelných zdroj� energie.  

P�ehled stávající pozice Spole�nosti, jejího budoucího vývoje a �innosti Spole�nosti 

 
Spole�nost si není v�doma nep�íznivých trend�, požadavk�, závazk� nebo událostí, které by 
mohly mít významný vliv na vyhlídky Spole�nosti v sou�asném finan�ním roce.  
 
Spole�nost sm��uje své aktivity zejména na vydávání dluhopis�, nákup cenných papír� a 
poskytování pevn� úro�eného financování (nákupem dluhových nástroj� nebo jinak, nap�. formou 
p�j�ek/úv�r�) spole�nostem zabývajícím se investováním do projekt� a aktiv na trhu nemovitostí 
a obnovitelných zdroj� energie.  
 
Spole�nost vydala dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 5 % p.a., jako zaknihovaný 
cenný papír (dluhopisy jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papír� u spole�nosti 
Centrální depozitá� cenných papír�, a.s., I�O: 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, Staré M�sto, 
110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 4308, a v navazujících evidencích oprávn�ných osob), ve form� na doru�itele v celkové 
jmenovité hodnot� 1.875.000.000,00 K�, v po�tu 187.500 kus� dluhopis� o jmenovité hodnot� 
jednoho dluhopisu 10.000,00 K�, se splatností v roce 2023, datum emise dne 14. 9. 2018 (125.000 
ks),  24. 9. 2018 (25.000 ks) a 1. 10. 2018 (37.500 ks), (dále jen „Seniorní dluhopisy“). 
 
Dále Spole�nost vydala dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 7,9 % p.a., jako 
zaknihovaný cenný papír (dluhopisy jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papír� u 
spole�nosti Centrální depozitá� cenných papír�, a.s., I�O: 250 81 489, se sídlem Rybná 682/14, 
Staré M�sto, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejst�íku vedeném M�stským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 4308, a v navazujících evidencích oprávn�ných osob), ve form� na doru�itele 
v celkové jmenovité hodnot� 85.000.000,00 EUR, v po�tu 850 kus� dluhopis� o jmenovité 
hodnot� jednoho dluhopisu 100.000,00 EUR a se splatností dne 14. 9. 2023, datum emise byl dne 
19. 9. 2018. Dluhopisy jsou nabízené v �eské republice v rámci soukromé emise (private 
placement) vybraným investor�m. S dluhopisy nejsou spojena žádná p�edkupní ani vým�nná 
práva. Dluhopisy nejsou nijak zajišt�ny. Dluhopisy jsou pod�ízené Seniorním dluhopis�m.  
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Odhadované náklady spojené s vydáním dluhopis� budou p�ibližn� 45.000.000,00 K�.  
 
V období kon�ícím ke dni 30. 6. 2018 Spole�nost vykázala ztrátu ve výši 187.031,89 K� na 
základ� mezitímní ú�etní záv�rky, která tvo�í p�ílohu �. 1 této zprávy. Ztráta Spole�nosti byla 
zp�sobena skute�ností, že Spole�nost byla založena ke dni 22. 6. 2018, v daném období 
nerealizovala své investi�ní zám�ry a ztráta p�edstavuje pouze provozní náklady Spole�nosti.  
 
P�edstavenstvo v dohledné dob� neo�ekává významné zm�ny v hlavních aktivitách Spole�nosti, 
než jak jsou popsané shora. 
 

Hlavní rizika a nejistoty 

 
Podle v�domí p�edstavenstva Spole�nosti jsou hlavní rizika a nejistoty vztahující se ke 
Spole�nosti p�edstavovány p�edevším následujícími faktory: 
 
Riziko spojené s podnikáním Spole�nosti 
Spole�nost je nov� založená spole�nost bez obchodní historie, která je založena výhradn� za 
ú�elem vydávání dluhopis�. 
 
Riziko závislosti na Aquila Group 
Spole�nost uzav�ela memorandum o porozum�ní (MOU) se spole�ností Aquila Capital 
Management GmbH, identifika�ní �íslo HRB 103708, se sídlem Valentinskamp 70, 20355 
Hamburk, N�mecko, zapsané v obchodním rejst�íku B Obvodního soudu v Hamburku. 
Podnikatelský zám�r Spole�nosti je závislý na pln�ní závazk� stanovených v MOU. 
 
Riziko spojené s právním, regula�ním a da�ovým prost�edím 
Právní, regulatorní a da�ové prost�edí v �eské republice je p�edm�tem �astých zm�n a zákony 
nemusí být vždy uplat�ovány soudy a orgány ve�ejné moci jednotn�. 
 
Riziko spojené s možným konkurzním (insolven�ním) �ízením 
Se zahájením insolven�ního �ízení proti dlužníkovi jsou spojeny ur�ité právní ú�inky a k Datu 
emise nelze s jistotou p�edvídat, podle jakých právních p�edpis� bude zahájeno a vedeno takovéto 
�ízení. 
 
Rizika technologické infrastruktury 
�innosti Spole�nosti závisí na využití technologií IT akcioná�e Spole�nosti, dále také na sdílení 
administrativní, manažerské, ú�etní a IT infrastruktury akcioná�e Spole�nosti. 
 
M�nové riziko 
V�tšina investic Spole�nost bude realizována v m�n� euro. Spole�nost je však financována a je 
povinna splácet své dluhy p�evážn� v �eské m�n�. Volatilita sm�nných kurz� m�že mít nep�íznivý 
dopad na provozní výsledky Spole�nosti a jeho kapitálovou pozici. 
 
Riziko zm�ny struktury akcioná�� 
V budoucnu nelze vylou�it zm�nu struktury akcioná��, jež m�že vést ke zm�n� obchodní strategie 
Spole�nosti. 
 
Riziko potenciálního st�etu zájm� mezi Spole�ností a jinými osobami, u nichž p�sobí �lenové 

orgán� Spole�nosti 
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�lenové orgán� Spole�nosti vykonávají sou�asn� funkce v orgánech jiných právnických osob, 
které nejsou �leny Skupiny Spole�nosti. Nelze vylou�it, že se zájmy t�chto právnických osob 
dostanou do konfliktu se zájmy Spole�nosti a že �lenové orgán� Spole�nosti up�ednostní zájmy 
t�chto právnických osob p�ed zájmy Spole�nosti, což m�že vést ke zhoršení hospodá�ské situace 
Spole�nosti. 
 
Riziko p�ijetí dalšího dluhového financování Spole�ností 
Neexistuje žádné významné právní omezení týkající se podmínek jakéhokoli budoucího 
nepod�ízeného dluhového financování Spole�nosti (vyjma omezení vyplývajících z emisních 
podmínek dluhopis�). S r�stem dluhového financování Spole�nosti také riziko, že se Spole�nost 
m�že dostat do prodlení s pln�ním svých dluh� z dluhopis�, nebo že pohledávky vlastník� 
dluhopis� z dluhopis� budou uspokojeny v menší mí�e, než kdyby k p�ijetí dalšího dluhového 
financování nedošlo. 

Pobo�ky Spole�nosti 

 
Spole�nost nemá žádné pobo�ky. 
 
Výsledky Spole�nosti 

 
Výsledky Spole�nosti za toto období jsou obsaženy v mezitímní ú�etní záv�rce, která tvo�í p�ílohu 
�. 1 této zprávy a je sou�ástí této zprávy.  

Aktivity ve výzkumu a vývoji  

 
V pr�b�hu roku 2018 Spole�nost nekonala žádné aktivity v oblasti výzkumu �i vývoje.  
 

Porovnání s odpovídajícím obdobím p�edchozího roku  

 
Vzhledem ke skute�nosti, že Spole�nost vznikla teprve ke dni 22. 6. 2018, není možné u�init 
porovnání s odpovídajícím obdobím p�edchozího roku.  

Základní kapitál Spole�nosti 

 
Základní kapitál Spole�nosti �iní 2.000.000,- K� a je rozložen na 20 kus� kmenových akcií 
vydaných jako cenný papír vej menovité hodnot� každé 100.000,- K�.  

Vlastní akcie 

 
Spole�nost neuskute�nila žádnou �innost, která by m�la za následek nabytí vlastních akcií, a to 
ani sama, ani prost�ednictvím osoby, která jedná vlastním jménem nebo jménem Spole�nosti.  

Následné události 

 
Dne 14. 9. 2018 byly Seniorní dluhopisy emitované Spole�ností p�ijaty k obchodování na 
regulovaném trhu organizovaném spole�ností Burza cenných papír� Praha, a.s. 
 
Krom� shora uvedeného nedošlo k žádným významným následným událostem, které by mohly 
ovlivnit mezitímní ú�etní záv�rku k 30. 6. 2018. 
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