
 

 

PRAGUE 2264494 v2   
 

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů 

Rada Statutárního města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978, 
rozhodla o záměru změny emisních podmínek níže specifikovaných dluhopisů tak, aby došlo k zavedení práva 
předčasného splacení dluhopisů z rozhodnutí Emitenta. Návrh nových Emisních podmínek ve změnové verzi 
tvoří přílohu tohoto Oznámení. 

Rada Statutárního města Liberec proto v souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění 
pozdějších předpisů, svolává schůzi vlastníků dluhopisů. Údaje podle § 22 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o 
dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, jsou: 

Emitent:  Statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59, IČ: 002 62 978 

Název dluhopisu: Komunální dluhopisy Statutární město Liberec VAR/2025 

Popis dluhopisu: Zastupitelné komunální dluhopisy vydávané statutárním městem Liberec v celkové jmenovité 
hodnotě 2.000.000.000 Kč (dvě miliardy korun českých), s pohyblivým úrokovým výnosem, splatné v roce 
2025 

Datum emise: 16. července 2010 

ISIN:  CZ0001500102 

Místo konání: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Budějovická 1518/13A, 2. NP, zasedací místnost Budapešť 

Datum a hodina konání: 5. května 2014 od 16.00 hodin 

Program jednání: 

1. Zahájení, informace o počtu dluhopisů, kontrola účasti 
2. Projednání návrhu na změnu emisních podmínek 
3. Hlasování o změně emisních podmínek 
4. Závěr 

Rozhodný den: Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je 5. května 2014. 

Prezence vlastníků dluhopisů bude zahájena v 16.00 hodin. Při prezenci se vlastníci dluhopisů – fyzické osoby 
prokážou platným občanským průkazem, zmocněnci předloží za každého zastupovaného vlastníka dluhopisu 
plnou moc. Zástupci vlastníků dluhopisů – právnických osob předloží úředně ověřenou plnou moc a originál 
nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku zastupované právnické osoby ne starší 3 měsíců. 

Emitent zpřístupnil v souladu s ustanovením § 120 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu, ve znění pozdějších předpisů, formulář plné moci k zastoupení vlastníka cenného papíru na schůzi 
vlastníků dluhopisů na adrese Jablonecká 41/27, Liberec 1, sekretariát odboru ekonomiky, číslo dveří  1.24. 
Tento formulář je dále přístupný na webových stránkách Emitenta www.liberec.cz. Každý má právo vyžádat si 
zaslání formuláře výše uvedené plné moci na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronicky. 

V Liberci dne 17. dubna 2014 

Publikováno na internetových stránkách Emitenta www.liberec.cz dne 17. dubna 2014 v 09:00 hodin. 

 


