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Kapitola I. -    Shrnutí prospektu 
Toto shrnutí představuje úvod Prospektu a jsou v něm uvedeny základní informace o 
Emitentovi a Dluhopisech obsažené na jiných místech tohoto Prospektu. Toto shrnutí 
není vyčerpávající a neobsahuje všechny informace, které mohou být pro potencio- 
nální investory významné. Rozhodnutí případných investorů, zda investovat do Dlu- 
hopisů, by mělo být založeno na zvážení prospektu Dluhopisů a emisních podmínek 
Dluhopisů jako celku a na podmínkách nabídky Dluhopisů včetně samostatného vy- 
hodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů každým z jejich potenciálních nabyvate- 
lů. Emitent upozorňuje potencionální investory do Dluhopisů, že v případě, že u pří- 
slušného soudu bude podána žaloba týkající se údajů uvedených v prospektu Dlu- 
hopisů, může být žalující investor povinen nést náklady na případný překlad prospek- 
tu Dluhopisů, vynaložené před zahájením příslušného soudního řízení, nebude-li pří- 
slušnými právními předpisy stanoveno jinak. 
Emitent dále jako osoba, která vyhotovila shrnutí Prospektu je odpovědná za správ- 
nost údajů ve shrnutí Prospektu pouze v případě, že je shrnutí Prospektu zavádějící 
nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi Prospektu. Emitent Dále 
upozorňuje, že Prospekt nepřeložil do jiného jazyka než českého. 
Toto shrnutí, jakož i celý prospekt dluhopisů byly vyhotoveny k datu 14.9.2009. 

 

1. Stručná charakteristika Emitenta 
Emitentem je společnost e-Finance, a.s., IČ: 262 72 504, se sídlem Brno, Veveří 
485/55, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem      
v Brně, oddílu B, vložce 3663 (dále také jen „Emitent“). 
Společnost byla založena dvěma zakladateli bez veřejné nabídky k upsání akcií za- 
kladatelskou listinou ze dne 26.10.2001. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- 
Kč, který tvoří 20 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. 
Předmětem činnosti společnosti je odborné poradenství v oblasti pojišťovnictví, fi- 
nancí a realit, společnost je registrovaným pojišťovacím makléřem, zabývá se taktéž 
realitní činností. V průběhu existence se společnost zařadila mezi stabilně fungující 
společnosti s rostoucí ziskovou bilancí. 

 

2. Souhrnné informace o dluhopisech 
Emitent: e-Finance, a.s., IČ: 255 54 824, se sídlem Brno, Veve- 

ří 485/55, PSČ 602 00 
Název dluhopisu: Dluhopis E-FINANCE I 
Údaje  identifikující  dluho- ISIN  –  identifikační  označení   podle  mezinárodního 
pis: systému číslování pro identifikaci cenných papírů ne- 

bylo přiděleno. 
Jiný údaj identifikující dluhopis: E-FINANCE I 

Jmenovitá hodnota: 10.000,-Kč 
Emisní podmínky byly schváleny Českou národní bankou pod č.j.: 2009/7289/570 
dne 17.9.2009 
Výnos dluhopisu: Výnosem dluhopisu je rozdíl mezi jmenovitou hodno- 

tou dluhopisu a nižším emisním kurzem dluhopisu. 
Datum emise: 30.9.2009 
Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něho je uveden      
v emisních podmínkách v bodě a) písmeno h. 
Forma dluhopisu: Listinný cenný papír na jméno 
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Platby z Dluhopisů budou ve všech případech prováděny v souladu s právními před- 
pisy platnými a účinnými v době provedení příslušné platby v České republice. Tam, 
kde to budou vyžadovat daňové předpisy České republiky, bude při výplatě výnosů    
z Dluhopisů srážena a odváděna příslušná daň. Emitent nebude povinen provádět 
jakékoli další platby v souvislosti se srážkou vyžadovanou daňovými předpisy České 
republiky. Emitent nehodlá podat žádost o přijetí Dluhopisů k obchodování na regu- 
lovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému. 
Emisní podmínky Dluhopisů byly schváleny rozhodnutím České národní banky v ČR 
ze dne 17.9.2009, č.j. 2009/7289/570, vedeném pod spisovou značkou 
Sp/2009/164/572, které nabylo právní moci dne 29.9.2009. 

 

3. Shrnutí historických finan čních údaj ů 
Následující finanční údaje by měly být posuzovány ve spojení s informacemi uvede- 
nými v tomto Prospektu v Kapitole IV. - Finanční údaje o Emitentovi a ve spojení s 
nekonsolidovanými účetními závěrkami Emitenta. 

 
Popis k 31.12. 2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008 
Provozní výnosy 3228 3084 3216 
Finanční výnosy 0 29 64 
Provozní náklady 3000 2955 2989 
Finanční náklady 19 56 156 
Hospodářský výsle- 
dek před zdaněním 

 
209 

 
102 

 
135 

Aktiva 8302 8400 12345 
Vlastní kapitál 2321 2279 2264 
Uvedené údaje jsou v tisících Kč 

 
V provozních výnosech jsou zahrnuty tržby z 51% za činnost pojišťovacího makléře,  
z 4% za zprostředkovatelskou činnost v oblasti hypotečních úvěrů, z 17% za činnost 
účetních poradců a z 28% za realitní činnost. 
Ve finančních výnosech jsou ze 100% obsaženy úrokové výnosy z běžných účtů 
emitenta. 
Naproti tomu jsou v provozních nákladech zahrnuty veškeré provozní náklady Emi- 
tenta - nájemné a náklady s tím spojené, inzerce, spotřeba drobného materiálu včet- 
ně PHM, odpisy majetku, opravy a udržování majetku, mzdové a osobní náklady a 
další. 
Ve finančních nákladech jsou zahrnuty převážně náklady spojené s úroky z provoz- 
ních úvěrů. 
Hospodářský výsledek je rozdílem výnosů a nákladů. U Emitenta jde o zisk. 

 

4. Shrnutí rizik 
Následující shrnutí rizik představuje pouze stručný přehled rizikových faktorů identifi- 
kovaných ve vztahu k Emitentovi a k Dluhopisům. Podrobnější údaje o rizikových 
faktorech jsou uvedeny v kapitole II. tohoto prospektu s názvem „Rizikové faktory“. 

Datum splatnosti dluhopisu: 30.9.2019 
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Rizika vztahující se k Emitentovi 
Emitent identifikoval určité rizikové faktory, které souvisejí s jeho podnikáním. Jedná 
se o tato dále uvedená rizika: 

a) Závislost Emitenta na výkonnosti ekonomiky České republiky, které popisuje 
zejména, že výrazné snížení hospodářské výkonnosti ekonomiky v České re- 
publice může v krajním případě vést až k neschopnosti Emitenta plnit závazky   
z Dluhopisů. 

b) Závislost Emitenta na nákupu a prodeji nemovitostí, kdy případný dlouhodobý 
neúspěch Emitenta při nákupu nemovitostí a jejich následném prodeji se ziskem 
může  v  krajním  případě  vést  až  k neschopnosti  Emitenta  plnit  závazky       
z Dluhopisů, 

c) Závislost Emitenta na poskytování úvěrů a jejich splácení, kdy pokud by došlo   
k podstatnému snížení zájemců o úvěry, případně snížení schopnosti klientů 
Emitenta dostát svých závazků vůči Emitentovi, mohla by tato skutečnost nega- 
tivně ovlivnit  celkovou  finanční  situaci  Emitenta a v krajním případě  vést  až  
k neschopnosti Emitenta plnit závazky z Dluhopisů, 

d) Riziko objemu závazků, které znamená, že s růstem dluhového financování 
Emitenta roste riziko, že by se Emitent mohl dostat do prodlení s plněním zá- 
vazků vyplývajících z jím emitovaných Dluhopisů, 

e) Rizika spojená s insolvenčním, soudním a jiným řízením, kdy tato případná říze- 
ní mohou ovlivnit schopnost Emitenta plnit závazky z Dluhopisů, 

f) Riziko spojené s konkurencí v oborech podnikání Emitenta, které popisuje, že 
pokud emitent nebude schopen obstát v konkurenci v oborech svého podnikání, 
může to negativně ovlivnit celkové výsledky hospodaření Emitenta a schopnost 
Emitenta dostát závazků z vydaných dluhopisů. 

 
Rizika vztahující se k Dluhopis ům 
Emitent identifikoval určité rizikové faktory, které se týkají emitovaných Dluhopisů. 
Jedná se o tato dále uvedená rizika: 

g) Změna právních předpisů může ovlivnit hodnotu Dluhopisů, kdy možné změny v 
právní úpravě nebo v způsobu aplikace právních předpisů státními orgány mo- 
hou mít vliv na hodnotu Dluhopisů po datu vydání tohoto Prospektu, 

h) Neschopnost Emitenta splácet závazky plynoucí z dluhopisů, které znamená, že 
pokud nebude Emitent schopen splácet závazky z dluhopisů, budou vlastnici 
dluhopisů nuceni splacení závazků emitenta z dluhopisů vymáhat soudní ces- 
tou, 

i) Dluhopisy jsou nezajištěnými závazky, což znamená, že závazky z Dluhopisů 
nejsou nijak upřednostněny před ostatními závazky Emitenta a v případě ne- 
schopnosti Emitenta plnit své závazky, se vlastníci Dluhopisů vystavují riziku, že 
nebudou uspokojeni, 

j) Možná nízká likvidita dluhopisů, které popisuje situaci, kdy vlastník dluhopisu, 
který bude chtít dluhopis prodat, se vystavuje riziku, že se mu nepodaří najít 
osobu rozdílnou od Emitenta, která dluhopis koupí. 

 

5. Závěr shrnutí Prospektu 
Prospekt Dluhopisů ani jejich emisní podmínky nepředstavují veřejnou nabídku ke 
koupi Dluhopisů. Zájemci o koupi Dluhopisů jsou ohledně koupě Dluhopisů povinni 
učinit výhradně svá vlastní investiční rozhodnutí na základě informací uvedených v 
prospektu a emisních podmínkách. Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani 
schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou  České 
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národní banky. Emitent žádá osoby, do jejichž držení se tento prospekt dostane, aby 
se o veškerých těchto omezeních informovaly a aby je dodržovaly. 
Veřejná nabídka Dluhopisů může být učiněna pouze v souladu s příslušnými právní- 
mi předpisy, zejména s ustanovením §34 a následujících zákona č. 256/2004 Sb., o 
podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. 
Prospekt Dluhopisů a emisní podmínky Dluhopisů jsou zájemcům bezplatně dostup- 
né v podobě brožury ve fyzickém sídle Emitenta, na adrese Veveří 485/55, 602 00 
Brno a dále v elektronické podobě na internetových stránkách emitenta www.e- 
finance.eu. 
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Kapitola II. -   Rizikové faktory 
Zájemce o koupi Dluhopisů by se měl seznámit s tímto Prospektem jako celkem. In- 
formace, které Emitent uvádí v této kapitole předkládá případným zájemcům o koupi 
Dluhopisů k zamyšlení, jakož i další informace uvedené v tomto Prospektu, by měly 
být každým zájemcem zváženy před učiněním rozhodnutí o investování do Dluhopi- 
sů. 
Nákup a držba Dluhopisů jsou spojeny s řadou rizik, z nichž všechna, která emitent 
považuje za podstatná, jsou uvedena níže. Jejich výčet není vyčerpávající, nenahra- 
zuje žádnou odbornou analýzu nebo jakékoli ustanovení emisních podmínek Dluho- 
pisů, neomezuje jakákoli práva nebo závazky vyplývající z emisních podmínek Dlu- 
hopisů a není jakýmkoli investičním doporučením. Jakékoli rozhodnutí zájemců o 
koupi Dluhopisů by mělo být založeno na informacích obsažených v tomto Prospek- 
tu, jeho případných dodatcích, emisních podmínkách a především na vlastní analýze 
výhod a rizik investice do Dluhopisů provedené případným nabyvatelem Dluhopisů. 
Emitent  identifikoval  především  tyto  rizikové  faktory  vztahující  se  k Emitentovi  a 
k vydávaným Dluhopisům: 

1. Závislost Emitenta na výkonnosti ekonomiky České republiky 
2. Závislost Emitenta na nákupu a prodeji nemovitostí 
3. Závislost Emitenta na poskytování úvěrů a jejich splácení 
4. Neschopnost Emitenta splácet závazky plynoucí z dluhopisů 
5. Riziko objemu závazků 
6. Rizika spojená s insolvenčním řízením 
7. Soudní a jiná řízení 
8. Konkurence v oborech podnikání emitenta 
9. Změna právních předpisů 
10. Dluhopisy – nezajištěné závazky 
11. Možná nízká likvidita dluhopisů 

 

1. Závislost Emitenta na výkonnosti ekonomiky České republiky 
Hospodářské  výsledky  Emitenta  jsou  ovlivněny  celkovou  hospodářskou  situací   
v České republice, kde jsou generovány veškeré příjmy Emitenta. Celkový pokles 
hospodářské výkonnosti v České republice či případná právní a politická nestabilita 
může negativně ovlivnit výsledek hospodaření Emitenta, což by v závažných přípa- 
dech mohlo vést ke snížené schopnosti nebo úplné neschopnosti Emitenta plnit zá- 
vazky vyplývající z Dluhopisů. 

 

2. Závislost Emitenta na nákupu a prodeji nemovitostí 
Jednou z podnikatelských aktivit Emitenta je obchodování z nemovitostmi, přičemž 
vhodné nemovitosti k nákupu a jejich následnému prodeji vyhledává prostřednictvím 
své dceřiné společnosti, realitní kanceláře e-Finance Reality, s.r.o., proto jsou hos- 
podářské výsledky emitenta z části závislé na aktivitách dceřiné společnosti e- 
Finance Reality, s.r.o.. Činnost dceřiné společnosti e-Finance Reality, s.r.o., coby 
realitní kanceláře, je také závislá na celkovém vývoji realitního trhu v České republi- 
ce, který ovlivňuje zejména vývoj na trhu hypoték (tj. úrokové sazby, ochota bank 
půjčovat, požadavky na žadatele o hypotéku nebo jiný obdobný úvěr), celkový stavu 
ekonomiky v České republice, vývoj zaměstnanosti. Pokud by došlo k podstatnému 
omezení podnikatelských aktivit dceřiné společnosti e-Finance Reality, s.r.o., nebo 
podstatnému snížení počtu osob, které potřebují rychle inkasovat kupní cenu za pro- 
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dej jejich nemovitosti, mohly by tyto skutečnosti negativně ovlivnit celkovou finanční 
situaci Emitenta. Hospodářské výsledky Emitenta dále závisí na tom, zda společnost 
bude schopná vybrat vhodné nemovitosti z pohledu načasování prodeje, lokality, a 
rovněž na správném odhadu tržní ceny. 

 

3. Závislost Emitenta na poskytování úv ěrů a jejich splácení 
Jednou z podnikatelských aktivit Emitenta je poskytování finančních půjček fyzickým 
a právnickým osobám, proto je jeho podnikání a hospodářské výsledky z části závis- 
lé na existenci spotřebitelů, kteří financují své potřeby touto cestou a dále na jejich 
schopnosti plnit své závazky vůči Emitentovi. Pokud by došlo k podstatné změně fi- 
nanční situace těchto spotřebitelů a tím i k snížení počtu klientů, případně snížení 
schopnosti klientů Emitenta dostát svých závazků vůči Emitentovi, mohla by tato sku- 
tečnost negativně ovlivnit celkovou finanční situaci Emitenta. 
K zajištění poskytnutých prostředků využívá Emitent zástavních práv ve svůj pro- 
spěch na nemovitosti v majetku osob, jimž poskytuje finanční prostředky, a to ve výši 
maximálně 80% hodnoty zastavované nemovitosti ke dni poskytnutí půjčky. Pokud 
dlužník neplní své závazky vyplývající z poskytnuté půjčky, využívá Emitent několi- 
kastupňového komplexního systému opatření, který zahrnuje v přesně vymezeném 
časovém harmonogramu podniknutí konkrétních kroků, mezi které řadí výzvy k spla- 
cení, nabytí splatnosti celé poskytnuté jistiny, uplatnění zástavy a v konečné fázi 
soudní vymáhání pohledávky a exekuce majetku. Tento proces je časově náročný s 
ohledem na neustále se zvyšující počet soudního vymáhání těchto pohledávek a ná- 
sledných exekucí v celé České republice. Emitentovi však zajišťuje v téměř 100 % 
případů návratnost poskytnutých prostředků. Emitent nemůže zaručit, že v rámci no- 
vě poskytovaných půjček se tato hranice v budoucnu nebude snižovat. Pokud by do- 
cházelo k zvyšování počtu pohledávek z titulu půjček, které je nutné vymáhat soudní 
cestou, nebo exekucí, může tato skutečnost, vzhledem k časové náročnosti tohoto 
způsobu vymáhání pohledávek, zčásti negativně ovlivnit hospodářské výsledky Emi- 
tenta a jeho schopnost plnit závazky z emitovaných dluhopisů. 

 

4. Neschopnost Emitenta splácet závazky plynoucí dluho pisů 
V případě, že Emitent nebude schopen splatit nominální hodnotu Dluhopisů včetně 
jejich výnosu, budou vlastnici dluhopisů nuceni splacení nominální hodnoty Dluhopi- 
sů včetně jejich výnosu vymáhat soudní cestou, případě své pohledávky uplatnit       
v insolventním řízení. 

 

5. Riziko objemu závazk ů 
Vyjma případných omezení týkajících se potenciálního nového zadlužení Emitenta     
z emisních podmínek Dluhopisů, neexistuje žádné významné právní omezení týkající 
se objemu a podmínek jakéhokoli budoucího dluhového financování Emitenta. S růs- 
tem dluhového financování Emitenta roste riziko, že by se Emitent mohl dostat do 
prodlení s plněním závazků vyplývajících z jím emitovaných Dluhopisů. 

 

6. Rizika spojená s insolven čním řízením 
K datu vydání tohoto prospektu nebyl na Emitenta podán žádný návrh na zahájení 
insolvenčního řízení. Emitent plní své závazky vůči třetím osobám řádně a včas a 
není si vědom činnosti, která by k opodstatněnému návrhu na zahájení insolvenčního 
řízení na Emitenta nebo jeho dceřiné společnosti v budoucnosti vedla. I přes určitá 
opatření, jako záloha na náklady insolventního řízení a odpovědnost za škodu v pří- 
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padě neoprávněného návrhu, která mají zabránit neopodstatněným návrhům na za- 
hájení insolventního řízení, nelze vyloučit, že takové návrhy nebudou podány. Vzhle- 
dem k velice pomalému postupu českých soudů nelze vyloučit, že pokud bude tako- 
vý neopodstatněný návrh na zahájení insolvenčního řízení na Emitenta podán, může 
trvat i několik měsíců, než příslušný soud rozhodne o tomto návrhu. V tomto období 
by byl Emitent omezen v dispozici se svým majetkem, což by se negativně projevilo 
na jeho finanční situaci a výsledcích podnikání, a tedy i na možnosti splácet výnos z 
Dluhopisů, případně včas vyplatit nominální hodnotu Dluhopisů. 
V případě, že Emitent vyhlásí (dobrovolně či nedobrovolně) úpadek, vlastníci dluho- 
pisů budou muset své pohledávky na splacení dluhopisů vůči Emitentovi uplatnit v 
insolvenčním řízení, a vlastníci dluhopisů se tedy vystavují přímému hmotnému riziku 
plynoucímu z možné neschopnosti Emitenta splatit nominální hodnotu Dluhopisů 
včetně jejich výnosu. 

 

7. Soudní a jiná řízení 
K datu vydání prospektu Emitent není a doposud nikdy nebyl účastníkem soudního 
sporu ani rozhodčího řízení, který by významně souvisel s jeho provozem, finanční 
situací, případně emisí Dluhopisů. K datu vydání tohoto Prospektu nejsou vedeny 
žádné spory, které by mohly ohrozit nebo ovlivnit hospodářský výsledek Emitenta. 
Emitent si není vědom žádných takových nevyřešených sporů. Do budoucna však 
existenci těchto sporů nelze vyloučit. 

 

8. Konkurence v oborech podnikání emitenta 
V současné době působí v realitním sektoru na území České republiky několik sto- 
vek společností a na realitním trhu tak panuje značná konkurence. Pokud by Emitent 
a jeho dceřiná realitní kancelář nebyli schopni obstát v této konkurenci, může to ne- 
gativně ovlivnit celkové výsledky hospodaření Emitenta a schopnost dostát závazků  
z vydaných dluhopisů. 
Taktéž konkurence v oblasti pojišťovacího makléřství, zprostředkování hypotečních 
úvěrů a finančního a účetního poradenství je značná a pokud by Emitent nebyl scho- 
pen obstát v této konkurenci může to negativně ovlivnit celkové výsledky hospodaře- 
ní Emitenta a schopnost dostát závazků z vydaných dluhopisů 

 

9. Změna právních p ředpis ů 
Práva spojená s Dluhopisy vycházejí z právního řádu České republiky platného k 
datu vyhotovení tohoto Prospektu. Emitent nemůže činit jakékoli záruky týkající se 
dopadu možných změn v právní úpravě nebo v způsobu aplikace právních předpisů 
státními orgány na hodnotu Dluhopisů po datu vydání tohoto Prospektu. 

 

10. Dluhopisy – nezajišt ěné závazky 
Dluhopisy zakládají přímé, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emi- 
tenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné jak mezi sebou 
navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím ne- 
podřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta,  
u nichž kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak. V 
důsledku toho se případní vlastníci Dluhopisů vystavují přímému hmotnému riziku, a 
to včetně zastavení výplaty úroků či jistiny nebo ztráty významné části své investice v 
případě, že Emitent vyhlásí (dobrovolně či nedobrovolně) úpadek. 
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11. Možná nízká likvidita dluhopis ů 
Vzhledem k tomu, že Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na 
regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému, pak v případě, že 
vlastník dluhopisu bude chtít dluhopis prodat, vystavuje se riziku, že se mu nepodaří 
najít osobu rozdílnou od Emitenta, která dluhopis koupí. 
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Kapitola III. - Emisní  podmínky  dluhopis ů  E-FINANCE I a 
další údaje o nabízených dluhopisech 

1. Emisní podmínky dluhopis ů E-FINANCE I 
a) Náležitosti dluhopisu: 
a. Emitent: e-Finance, a.s., IČ: 255 54 824, se sídlem Brno, 

Veveří 485/55, PSČ 602 00 
b. Název dluhopisu: Dluhopis E-FINANCE I 
c. Údaje  identifikující  dluho- ISIN – identifikační označení  podle mezinárodního 

pis: systému číslování pro identifikaci cenných papírů 
nebylo přiděleno. 
Jiný údaj identifikující dluhopis: E-FINANCE I 

d. Jmenovitá hodnota: 10.000,-Kč 
e. Emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky ze dne 

17.9.2009, č.j.: 2009/7289/570, vedeném pod spisovou značkou 
Sp/2009/164/572, které nabylo právní moci dne 29.9.2009. 

f. Výnos dluhopisu: Výnosem dluhopisu je rozdíl mezi jmenovitou  hod- 
notou dluhopisu a nižším emisním kurzem dluhopi- 
su. 

g. Datum emise: 30.9.2009 
h. Způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něho: 

Splacení jmenovité hodnoty dluhopisu bude provedeno převodem na účet vlast- 
níka dluhopisu oproti jeho předložení v sídle emitenta osobou, která je ke dni 
splatnosti dluhopisu zapsána jako vlastník dluhopisu v seznamu vlastníků dlu- 
hopisů vedeným emitentem, nebo zmocněncem této osoby, který předloží plnou 
moc opatřenou úředně ověřeným podpisem osoby zapsané jako vlastník dluho- 
pisu v seznamu vlastníků dluhopisů vedených emitentem. Splacení dluhopisu 
bude provedeno převodem na účet uvedený vlastníkem dluhopisu a to nejpoz- 
ději do 14 dnů ode dne předložení dluhopisu. Za den splacení se považuje den, 
kdy bude příslušná částka odepsána z účtu emitenta. 

i. Forma dluhopisu: Listinný cenný papír na jméno 
j. Emitent tohoto dluhopisu se zavazuje splatit ke dni splatnosti dluhopisu vlastní- 

kovi tohoto dluhopisu jeho jmenovitou hodnotu v plné výši v místě a způsobem, 
jež jsou uvedeny v těchto emisních podmínkách. 

k. Datum splatnosti dluhopisu: 30.9.2019 
b) Podoba dluhopisu: 

Dluhopisy jsou v listinné podobě na jméno. Jsou vydávány jako individuální dlu- 
hopisy v počtu 4.000 ks o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Každý z dluhopisů 
nese číselné označení od 1 do 4.000. Práva spojená s dluhopisem je oprávněna 
ve vztahu k emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu vlastníků vedeném 
emitentem, není-li zákonem stanoveno jinak. Převoditelnost dluhopisu není 
omezena. Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo 
bydlištěm na území České republiky a v zahraničí. K účinnosti převodu vůči 
emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka dluhopisu v seznamu vlastníků 
dluhopisů; emitent je povinen provést takovou změnu bezprostředně poté, co 
mu bude změna v osobě vlastníka prokázána. 

c) Emisní lhůta: 
Lhůta pro upisování emise dluhopisu je stanovena na 24 měsíců od data emise. 
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Vydávání dluhopisů zabezpečuje emitent. Emitent si vyhrazuje právo vydat dlu- 
hopisy v předpokládaném objemu i po uplynutí emisní lhůty. 

d) Emisní kurz: 
K datu emise bude emisní kurz dluhopisu 5.083,-Kč. Tento emisní kurz bude po 
té každý den zvyšován o částku vypočtenou z emisního kurzu platného k nejblí- 
že předcházejícímu 30.9. (třicátému září) podle BCK – standard 30E/360, tedy 
jednoho roku o 360 dnech a 12 měsících po 30 dnech, při úroku 7,0 % p.a. 
Konkrétní výše Emisního kurzu pro vybraná data je tedy: 

e) Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisu: 
Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisu činí 40.000.000,-Kč. 
Objem emise nebude zvyšován. 

f) Způsob a místo upisování dluhopisu a splácení emisního kurzu: 
Místem upisování dluhopisů je sídlo emitenta e-Finance, a.s.. Vydání dluhopisů 
bude probíhat oproti splacení částky emisního kurzu dluhopisu nebo předložení 
potvrzení o splacení částky emisního kurzu na bankovní účet emitenta tak, že 
na dluhopis bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u  fyzických 
osob) anebo IČ (u právnických osob) a adresa trvalého bydliště prvního vlastní- 
ka dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do seznamu vlastníků dluhopisů a dlu- 
hopis bude předán prvnímu vlastníkovi. Místem předání je sídlo emitenta. 

g) Způsob případného výpočtu výnosu dluhopisu: 
Výnosem dluhopisu je rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a nižším 
emisním kurzem dluhopisu. 
V případě splacení dluhopisu před dobou splatnosti podle podmínek uvedených 
dále v písm. o) těchto emisních podmínek je výnosem dluhopisu rozdíl mezi 
71,30% jmenovité hodnoty dluhopisu a nižším emisním kurzem dluhopisu. 
V případě splacení dluhopisu před dobou splatnosti podle podmínek uvedených 
dále v písm. n) těchto emisních podmínek nebo v případě splacení dluhopisu 
před dobou splatnosti, kdy nárok na splacení vzniká vlastníkovi dluhopisu ze 
zákona je výnosem dluhopisu rozdíl mezi hodnotou emisního kurzu dluhopisu 
vypočteného dle písm. d) těchto emisních podmínek a platného ke dni zveřej- 
nění oznámení emitenta o předčasném splacení dluhopisu a nižším emisním 
kurzem dluhopisu, za který dluhopis koupil jeho první vlastník. 

h) Zdaňování výnosu dluhopisu: 
Výnos z dluhopisu je zdaňován podle obecně závazných právních předpisů 
České republiky, a to podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších právních předpisů. Ke dni schválení emisních podmínek je z výnosu 
dluhopisu (úroku) srážena daň ve výši 15%. 

i) Osoby zabezpečující vydání a splacení dluhopisu a vyplacení výnosu z dluhopisu: 
Vydání jakož i splacení dluhopisu a vyplacení výnosu z dluhopisu zabezpečuje 
emitent sám. 

j) Promlčení práv z dluhopisu: 
Promlčení  práv  z dluhopisu  se  řídí  právním  řádem  České  republiky.  Ke dni 

 

Datum Emisní kurz Datum Emisní kurz 
30.9.2009 5.083,-Kč 30.9.2015 7.629,-Kč 
30.9.2010 5.439,-Kč 30.9.2016 8.163,-Kč 
30.9.2011 5.820,-Kč 30.9.2017 8.734,-Kč 
30.9.2012 6.227,-Kč 30.9.2018 9.345,-Kč 
30.9.2013 6.663,-Kč 30.9.2019 10.000,-Kč 
30.9.2014 7.130,-Kč  
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schválení těchto emisních podmínek se práva spojená s dluhopisy a promlčují 
uplynutím 10 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé, a to na zákl. §42 
zákona 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších právních předpisů. 

k) Způsob oznamování svolání schůze vlastníků dluhopisu: 
Oznamování svolání schůze vlastníků dluhopisu, jakož i způsob uveřejňování 
dalších informací o dluhopisu bude publikováno na webových stránkách společ- 
nosti e-Finance, a.s. www.e-finance.eu. Za datum oznámení se pokládá datum 
uveřejnění. 

l) Rating emitenta: 
Ohodnocení finanční způsobilosti emitenta (rating) nebylo provedeno. 

m) 
Emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu 
nebo mnohostranném obchodním systému. 

n) 
Emitent je oprávněn splatit dluhopis přede dnem jeho splatnosti včetně poměr- 
ného výnosu. Dluhopis bude v tomto případě emitentem zcela splacen tím, že 
emitent splatí vlastníkovi dluhopisu částku odpovídající emisnímu kurzu dluho- 
pisu vypočtenému dle písm. d) těchto emisních podmínek a platnému ke dni 
zveřejnění oznámení emitenta o předčasném splacení dluhopisu učiněnému na 
webových stránkách společnosti e-Finance, a.s. www.e-finance.eu. Emitent po 
zveřejnění oznámení o předčasném splacení dluhopisu zašle toto oznámení 
vlastníkům dluhopisů zapsaným v seznamu vlastníků na jejich poslední známou 
adresu. 

o) 
Vlastník dluhopisu je oprávněn žádat splacení dluhopisu před dobou jeho splat- 
nosti, a to v době od 30.9.2014 do 15.10.2014, přičemž tak musí učinit osobně  
v sídle emitenta e-Finance, a.s.. Dluhopis bude v tomto případě emitentem zce- 
la splacen tím, že emitent splatí 71,30% ze jmenovité hodnoty dluhopisu. 

p) 
Emitent prohlašuje, že na žádost vlastníka dluhopisu dluhopis od jeho vlastníka 
i přede dnem splatnosti vykoupí s tím, že o koupi dluhopisu uzavře emitent s 
vlastníkem dluhopisu kupní smlouvu, ve které bude uvedena konkrétní kupní 
cena, datum splatnosti kupní ceny bude 3 nebo 6 měsíců ode dne uzavření 
kupní smlouvy, vlastník dluhopisu předá při uzavření kupní smlouvy dluhopis 
emitentovi s podepsaným blankoindosamentem (rubopisem bez vyplněných 
údajů osoby, na niž se dluhopis převádí), a emitent po zaplacení kupní ceny do 
podepsaného rubopisu vyplní své údaje. Kupní cena, za niž emitent dluhopis 
vykoupí bude vypočtena tak, že emisní kurz dluhopisu stanovený emitentem 
platný v den dohodnuté splatnosti kupní ceny bude snížen o 20% v případě tří- 
měsíční splatnosti kupní ceny, nebo o 10% v případě šestiměsíční lhůty splat- 
nosti kupní ceny. 
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q)                                                                                                                                                    
Emitent v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 190/2004 Sb.  vyjímá z okruhu změn zásadní 
povahy veškeré návrhy na přeměnu emitenta, kterými dochází k fúzím formou sloučení a ve 
kterých emitent jako nástupnická společnost přebírá 100% majetku zanikající společnosti, u 
které emitent vlastní 100% podíl. 

 
 

2. Další údaje o nabízených dluhopisech 

Rizikové faktory vztahující se k nabízeným dluhopisům 
Veškeré rizikové faktory vztahující se k dluhopisům jsou uvedeny Kapitole II. tohoto 
prospektu nazvané „Rizikové faktory“, společně s rizikovými faktory vztahujícími se   
k Emitentovi. 

Důvody nabídky jsou záměr Emitenta rozšířit svoji realitní činnost v oblasti přímého 
nákupu a následného prodeje nemovitostí, čímž Emitent hodlá posílit svoji pozici na 
realitním trhu a dosahovat tak vyššího zisku, a dále záměr Emitenta poskytovat fi- 
nanční půjčky fyzickým a právnickým osobám a dosahovat tak vyššího zisku. 

 
Dluhopisy jsou listinné, na jméno. Práva spojená s dluhopisem je oprávněna ve vzta- 
hu k Emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu vlastníků vedeném Emiten- 
tem, není-li zákonem stanoveno jinak. Převoditelnost dluhopisu není omezena. 

 
Dluhopisy mohou nabývat právnické i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na 
území České republiky a v zahraničí. Kategorie potencionálních investorů, kterým 
jsou cenné papíry nabízeny, nejsou nijak omezeny. Při nákupu Dluhopisů není uplat- 
ňováno předkupní právo, ani jakýkoliv obchod s tímto právem. 

 
K účinnosti převodu vůči Emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka dluhopisu v 
seznamu vlastníků dluhopisů. Emitent je povinen provést takovou změnu bezpro- 
středně poté, co mu bude taková změna prokázána. 

 
Minimální částka žádosti o koupi dluhopisu je nominální hodnota 1 ks dluhopisu. Ma- 
ximální částka není stanovena, je omezena pouze počtem dluhopisů, které v kon- 
krétním období budou u Emitenta k dispozici k prodeji. V případě, že okamžitá po- 
ptávka potenciálních investorů přesáhne zbývající počet Dluhopisů, které budou u 
Emitenta k dispozici k upsání a prodeji, bude počet nabývaných dluhopisů rovnoměr- 
ně krácen mezi všechny potenciální investory. Toto krácení ve smyslu přidělené 
částky bude zároveň přítomným investorům ihned oznámeno. Objem emise nebude 
navyšován. Emitentem nebudou na vrub nabyvatelů účtovány žádné náklady. 

 
U každé osoby, která nabývá Dluhopisy, se bude mít za to, že prohlásila a souhlasí s 
tím, že tato osoba je srozuměna se všemi příslušnými omezeními týkajícími se na- 
bídky a prodeje Dluhopisů, které se na ni a příslušný způsob nabídky nebo prodeje 
vztahují, že tato osoba dále nenabídne k prodeji a dále neprodá Dluhopisy, aniž by 
byla dodržena všechna příslušná nařízení a omezení, která se na takovou osobu a 
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příslušný způsob nabídky a prodeje vztahují. 
 

Emitent si není vědom jakéhokoliv zájmu včetně konfliktního, který je podstatný pro 
emisi Dluhopisů. 

 
Emise Dluhopisů byla schválena rozhodnutím představenstva ze dne 10. července 
2009. 

 
Emisní podmínky Dluhopisů obsažené v tomto Prospektu byly schváleny rozhodnu- 
tím České národní banky v ČR ze dne 17.9.2009, č.j.: 2009/7289/570, vedeném pod 
spisovou značkou Sp/2009/164/572, které nabylo právní moci dne 29.9.2009. 

 
Vydání Dluhopisů se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 190/2004 
Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb., o podni- 
kání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 591/1992 Sb., o 
cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Komise (ES) č. 
809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, 
pokud jde o údaje obsažené v prospektech a jejich formát, uvádění odkazů a zveřej- 
ňování těchto prospektů a reklam. 
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Práva spojená s Emisí Dluhopisů, včetně všech omezení a postup při výkonu těchto 
práv jsou popsány v této kapitole bodu 1. „Emisní  podmínky  dluhopisů  E-  
FINANCE I“. V období od poslední auditované účetní závěrky Emitenta do data vyho- 
tovení tohoto Prospektu nedošlo k žádné negativní změně ve finanční situaci Emiten- 
ta, která by byla v souvislosti s emisí Dluhopisů podstatná. 

 
K datu vydání tohoto Prospektu a v předchozích 12 měsících nebyl Emitent účastní- 
kem žádného soudního sporu ani rozhodčího řízení, které by mohlo mít nebo mělo 
významný vliv na finanční situaci Emitenta nebo skupiny. K datu vydání tohoto Pro- 
spektu nejsou vedeny žádné obchodní spory, které by mohly ohrozit nebo ovlivnit 
hospodářský výsledek Emitenta. Emitent si zároveň není vědom žádných takových 
nevyřešených sporů. Výnos z dluhopisu je zdaňován podle obecně závazných práv- 
ních předpisů České republiky. Ke dni schválení emisních podmínek je z výnosu dlu- 
hopisu (úroku) srážena daň ve výši 15 %. Emitent je odpovědný za srážku daně u 
zdroje. 

 
Odhad celkových nákladů emise a odhadované čisté částky výnosů emise Dluhopisů 
Náklady celkem: 1.200.000,-Kč 
Výnosy celkem: 19.136.000,-Kč 
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Kapitola IV. - Údaje dle na řízení komise ES 809/2004 neu- 
vedené v emisních podmínkách a dalších údajích o na bí- 
zených dluhopisech 

1. Odpov ědné osoby 

1.1. Údaje o osobách odpov ědných za prospekt 
Osobou odpovědnou za prospekt je emitent – e-Finance, a.s., se sídlem Brno, Veve- 
ří 485/55, PSČ 602 00, IČ 262 72 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 3663, jejímž jménem jednají předsedky- 
ně představenstva Lenka Chládková, r.č. 645502/1111, trvale bytem Brno, Sokolská 
767/7, PSČ 602 00, a člen představenstva Mgr. Tomáš Hanák, r.č. 770915/3804, 
trvale bytem Brno, Absolonova 726/83, PSČ 624 00. 

 
1.2. Čestné prohlášení 
Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedené- 
ho jsou podle jeho nejlepšího vědomí údaje obsažené v tomto prospektu, k datu jeho 
vyhotovení, v souladu se skutečností a že nebyly zamlženy žádné skutečnosti, které 
by mohly změnit význam tohoto prospektu. Emitent dále prohlašuje, že dle jeho nej- 
lepšího vědomí byly finanční údaje obsažené v účetních závěrkách za poslední tři 
účetní období končící k 31.12.2006, k 31.12.2007 a 31.12.2008 ověřeny auditorem. 

 
Jménem e-Finance, a.s. 

 
 

Lenka Chládková, v.r. Mgr. Tomáš Hanák, v.r. 
předsedkyně představenstva člen představenstva 

 

2. Oprávn ění audito ři 
Historické finanční údaje, uvedené  v tomto  prospektu,  byly  ověřeny  auditorem  
Ing. Petrem Turečkem, sídlem v Brně, zapsaném v seznamu vedeném Komorou au- 
ditorů České republiky s číslem osvědčení 1830, IČ: 61 44 52 40. 
Sídlo: Brno, Chládkova 2, PSČ 616 00. 

 
Kompletní auditované účetní závěrky e-Finance, a.s. za účetní období končící 
31.12.2006, za účetní období končící 31.12.2007 a za účetní období končící 
31.12.2008 jsou nedílnou součástí tohoto prospektu. 

 

3. Vybrané finan ční údaje 
Následující finanční údaje by měly být posuzovány ve spojení s informacemi uvede- 
nými v tomto Prospektu v kapitole Finanční údaje o aktivech a závazcích, finanční 
situaci a zisku a ztrátách emitenta a ve spojení s nekonsolidovanými účetními závěr- 
kami Emitenta. 

 
Popis k 31.12. 2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008 
Provozní výnosy 3228 3084 3216 
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Uvedené údaje jsou v tisících Kč 
 

V provozních výnosech jsou zahrnuty tržby z 51% za činnost pojišťovacího makléře,  
z 4% za zprostředkovatelskou činnost v oblasti hypotečních úvěrů, z 17% za činnost 
účetních poradců a z 28% za realitní činnost. 
Ve finančních výnosech jsou ze 100% obsaženy úrokové výnosy z běžných účtů 
emitenta. 
Naproti tomu jsou v provozních nákladech zahrnuty veškeré provozní náklady Emi- 
tenta - nájemné a náklady s tím spojené, inzerce, spotřeba drobného materiálu včet- 
ně PHM, odpisy majetku, opravy a udržování majetku, mzdové a osobní náklady a 
další. 
Ve finančních nákladech jsou zahrnuty převážně náklady spojené s úroky z provoz- 
ních úvěrů. 
Hospodářský výsledek je rozdílem výnosů a nákladů. U Emitenta jde o zisk. 
Aktiva tvoří majetek Emitenta a to převážně dlouhodobý hmotný majetek tvořený 
nemovitostmi, movitými věcmi a soubory movitých věcí, podíly v ovládaných a říze- 
ných osobách, dlouhodobými pohledávkami, pohledávkami z obchodních vztahů a 
krátkodobý finanční majetek tvořený účty v bankách. 

 

4. Údaje o Emitentovi 

4.1. Historie a vývoj emitenta 
Emitentem je akciová společnost s obchodní firmou e-Finance, a.s., která byla zalo- 
žena dne 26.10.2001 a ode dne 19.12.2001 je zapsána v obchodním rejstříku vede- 
ném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 3663. Společnost je založena na 
dobu neurčitou. Sídlem  společnosti  je  Česká  republika,  Brno,  Veveří 485/55,  
PSČ 602 00. Emitent se při své činnosti řídí právním řádem České republiky, podle 
kterého je založen. Konkrétní právní předpisy týkající se činnosti emitenta jsou pře- 
devším zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, v platném znění, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, v platném znění, zákon č. 38/2004 Sb., o o pojišťovacích zprostředkovate- 
lích a likvidátorech pojistných událostí, v platném znění, zákon č. 363/1999 Sb. o po- 
jišťovnictví ve znění pozdějších právních předpisů, zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné 
smlouvě ve znění pozdějších právních předpisů. Telefonní číslo do sídla emitenta je 
549 250 597, e-mail: info@e-finance.eu, adresa webové prezentace: www.e- 
finance.eu. 
Ode dne 25.10.2002 je Emitent jediným společníkem a 100% vlastníkem realitní 
kanceláře e-Finance Reality, s.r.o. (dřívějším názvem RPF realitní a poradenská fir- 
ma, s.r.o.). 
Ode dne 19.11.2007 je Emitent jediným společníkem a 100% vlastníkem společnosti 
e-Finance Café, s.r.o., která provozuje kavárnu na prestižní adrese v centru Brna, 
slouží také k propagaci značky e-Finance a podpoře aktivit skupiny e-Finance. 

Finanční výnosy 0 29 64 
Provozní náklady 3000 2955 2989 
Finanční náklady 19 56 156 
Hospodářský výsle- 
dek 

 
209 

 
102 

 
135 

Aktiva 8302 8400 12345 
Vlastní kapitál 2321 2279 2264 
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4.2. Investice 
Ode dne zveřejnění poslední účetní závěrky Emitent nerealizoval žádnou významnou 
investici, která by ovlivnila nebo změnila ekonomickou situaci společnosti a žádné 
budoucí takové investice neplánuje a jeho řídící orgány se k žádné budoucí takové 
investici nezavázaly. 

 

5. Přehled podnikání 
e- Finance, a.s. je poradenskou finanční společností zaměřující se na tyto formy pod- 
nikání: 

• činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 
• činnost investičního zprostředkovatele 
• realitní činnost 
• činnost pojišťovacího makléře 
• činnost účetních poradců 

5.1. Hlavní činnosti 
Od svého založení se Emitent zaměřuje na: 1) Poradenskou a zprost ředkovatel- 
skou činnost v oblasti financí , zejména poradenskou a zprostředkovatelskou čin- 
nost spojenou s investicemi do nemovitostí a investičních podílových fondů – jedná  
se  o  investice  do  rezidenčních  a  podnikatelských  nemovitostí  na  území  ČR       
v hodnotách do 35 mil. Kč a dále zejména o investice do následujících investičních 
fondů: akciové fondy - základní, akciové fondy - sektorové, akciové fondy - regionál- 
ní, akciové fondy - s investičním stylem, fondy s ochranou kapitálu a peněžní fondy, 
dluhopisové fondy pro střednědobé investování. 2) Poradenskou a zprost ředkova- 
telskou činnost v oblasti financování nákupu nemovitostí – jedná se zejména o 
poradenskou činnost v oblasti poskytování hypotéčních úvěrů občanům ČR na nákup 
rezidenčních nemovitostí. Emitent předkládá klientům zamýšlejícím koupit rezidenční 
nemovitost nabídky na financování koupě nemovitosti od několika bankovních insti- 
tucí a poukazuje na rozdíly mezi jednotlivými nabídkami. V případě, že si klient vybe- 
re některou variantu z předložených nabídek, Emitent zprostředkuje uzavření úvěro- 
vé smlouvy mezi bankovní institucí a klientem. 3) Poradenskou činnost v oblasti 
strategického řízení podnik ů a podnikových financí – jedná se o poradenství a 
vedení účetnictví malým a středním soukromým organizacím na území ČR. 4) Pora- 
denskou a zprost ředkovatelskou činnost v oblasti krytí pojistných rizik . Jedná 
se o organizaci výběrových řízení na pojistitele majetku, odpovědnosti a zaměstnan- 
ců organizace, popřípadě jiných souvisejících rizik s činností organizace. Klienty Emi- 
tenta v této oblasti podnikání jsou soukromé firmy od malých po střední organizace a 
veřejnoprávní instituce především z oblasti školství. Jedná se také o poradenství 
zejména občanům ČR, týkající se výběru vhodného pojistitele soukromého pojištění. 
5) Realitní činnost v následujícím rozsahu: zprostředkování prodeje nebo pronájmu 
rezidenčních a podnikatelských nemovitostí na území ČR, koupě a následný prodej 
zejména rezidenčních nemovitostí na území ČR. Součástí realitní činnosti emitenta  
je i zajišťování právního poradenství a poradenství týkajícího se inženýrských činnos- 
tí v oblasti nemovitostí. 

 
Strategie Emitenta 
Cílem Emitenta pro nadcházející období je především posílení jeho pozice na realit- 
ním trhu zejména přímými investicemi do nákupu nemovitého majetku, jeho  zhodno- 
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cováním a následným prodejem. Přímá investice nesmí přesáhnout 80% předpoklá- 
dané konečné prodejní ceny nemovitosti. 
Dalším cílem Emitenta pro nadcházející období je poskytování neúčelových finanč- 
ních půjček fyzickým i právnickým osobám do maximální výše 1 mil. Kč a to jako ne- 
bankovní finanční instituce. Podmínkou poskytnutí půjčky bude vlastnictví nemovitos- 
tí, jejichž tržní hodnota musí dosahovat alespoň dvojnásobku poskytnuté půjčky. 
Nemovitost bude používána jako zástava proti poskytnutí půjčky. 
Výše úroku bude smluvní a to v rozmezí 15-25% ročně, jehož výše se bude odvíjet 
od parametrů půjčky, jako jsou např. výše a délka trvání půjčky, bonita dlužníka, 
likvidita předmětu zástavy a další. 

 
5.2. Hlavní trhy 
Hlavním trhem emitenta je Česká Republika. 
Česká ekonomika se v roce 2009 nachází ve fázi hospodářské recese. Rapidně se 
zvyšuje nezaměstnanost, mnoho podniků omezuje výrobu, popřípadě se dostává do 
existenčních problémů. Nejvíce je postižen automobilový průmysl a jeho subdodava- 
telé. Propad ekonomiky se očekává v rozmezí 3-4% HDP. Oživení ekonomiky lze 
očekávat nejdříve koncem roku 2009, ale pravděpodobněji až počátkem roku 2010. 
Hrubý domácí produkt dnes dosahuje výše vyspělých států světa. V roce 2008 byl 
HDP na osobu v paritě kupní síly přes 26 800 USD, což představuje 82% průměru 
EU. Česká ekonomika tak svou výkonností předběhla ekonomiku Portugalska v roce 
2005 a nyní se velmi strmě blíží úrovni Řecka, Kypru nebo Španělska. Velmi důležitý 
je ale také fakt, že jako člen Světové banky (WB) již Česká republika není „rozvojo- 
vou zemí“, ale stabilně se zařadila mezi třicítku nejvyspělejších států, tzv. „plátců“, ti   
z rozpočtu Světové banky neberou peníze, ale naopak je do ní vkládají. Z těch jsou 
pak dotovány projekty či půjčky rozvojovým zemím světa. 

 
Poradenství a zprost ředkování v oblasti financí 
Co se týče poradenského a zprostředkovatelského trhu v oblasti financí, na kterém 
emitent působí, je tento trh zasažen krizí nejméně a dlouhodobě vykazuje kontinuální 
růst. 

 
Realitní trh 
Realitní trh v České Republice byl sice recesí zasažen, zejména z důvodu neochoty 
bank poskytovat hypotéční úvěry i méně bonitním klientům, ale ne tak silně jako v 
některých zemích západní Evropy a Spojených států amerických.  Ceny nemovitostí  
v ČR rostly od roku 2005 v průměru o více jak 15% ročně a začaly klesat až ve druhé 
polovině roku 2008. V současné době jsou v průměru na úrovni 95% roku 2008. V 
průběhu roku 2009 se dá očekávat ještě mírný pokles. Na začátku roku 2010 však již 
očekáváme mírné oživení trhu a v dlouhodobé perspektivě návrat k růstu z předcho- 
zích let. 
Emitent má osmiletou zkušenost s působením na výše popsaných trzích a prostřed- 
nictvím svých dceřiných společností a ovládaných osob se stal významným poskyto- 
vatelem služeb v oblasti financí a realit. 
Emitent prohlašuje, že jeho postavení v hospodářské soutěži vzhledem ke konku- 
renčním subjektům není možné objektivně posoudit. 

 
Členění celkových p říjmů Emitenta podle kategorie činnosti 

 

Popis k 31.12. 2006 k 31.12. 2007 k 31.12. 2008 
Celkové výnosy 3247 3140 3372 
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Údaje jsou uvedeny v tisících Kč. 
 

6. Organiza ční struktura 

6.1. Popis skupiny a postavení Emitenta ve skupin ě 
K datu vyhotovení tohoto Prospektu je Emitent součástí skupiny viz. níže uvedený 
diagram, jako osoba ovládající ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku. 

e-Finance, a.s. 
mateřská společnost 

 

  
 e-Finance Reality, s.r.o. 

100% dceřiná společnost 
 

 

 e-Finance Café, s.r.o. 
100% dceřiná společnost 

 

e-Finance, a.s. je ovládající osobou dvou dceřiných společností e-Finance Reali-     
ty, s.r.o. a e-Finance Café, s.r.o., ve kterých vlastní 100% podíly. 

 
e-Finance Reality, s.r.o. 
Společnost e-Finance Reality, s.r.o. je významným poskytovatelem komplexních rea- 
litních služeb na trhu v České Republice. V roce 2008 dosáhl obrat e-Finance Reali- 
ty, s.r.o. 16 mil. Kč. 
Základní údaje o společnosti e-Finance Reality, s.r.o. 
IČO: 25554824 
Sídlo: Brno, Veveří 485/55, PSČ 60200, Česká Republika 
Den zápisu do OR: 17. 02. 1999 

 
e-Finance Café, s.r.o. 
Společnost e-Finance Café, s.r.o. byla založena za účelem propagace skupiny e- 
Finance. Její hlavní činností je provozování kaváren a reklamní činnost. 
Základní údaje o společnosti e-finance Café, s.r.o. 
IČO: 27754979 
Sídlo: Brno, Kozí 26/4, PSČ 60200, Česká Republika 
Den zápisu: 19. 11. 2007 

 

7. Informace o trendech 
Od data poslední zveřejněné ověřené účetní závěrky Emitenta nedošlo k žádné pod- 
statné negativní změně vyhlídek Emitenta. 

Z toho:    

 
Činnost pojišťovacího makléře 

 
1726 

 
1686 

 
1716 

Zprostředkování hypotečních úvě- 
rů 

 
145 

 
158 

 
142 

Činnost účetních poradců 402 480 570 
Realitní činnost 974 816 944 
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8. Odhady zisku 
Emitent nevypracovává žádné prognózy ani odhady zisku. 

 

9. Správní, řídící a dozor čí orgány 

9.1. Představenstvo 
Řídícím orgánem Emitenta je představenstvo, které je statutárním orgánem společ- 
nosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem navenek a rozhoduje ve 
všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hro- 
mady nebo dozorčí rady. Představenstvo společnosti má tři členy, kteří jsou voleni a 
odvolávání valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 
tříleté. Funkce člena představenstva může být zastávána i opakovaně po několik 
funkčních období. 
V době vydání tohoto prospektu tvoří představenstvo: 

 
Předseda: Lenka Chládková, r.č. 645502/1111, 

Brno, Sokolská 767/7, PSČ 602 00, u Emitenta ve funkci vedou- 
cího pracovníka 

Místopředseda:       Ivo Škaroupka, r.č. 710407/3900, 
Brno, Cihlářská 622/42, PSČ 625 00, u Emitenta ve funkci ve- 
doucího pracovníka 

Člen: Mgr. Tomáš Hanák, r.č. 770915/3804, 
Brno, Absolonova 726/83, PSČ 624 00, u Emitenta ve funkci ve- 
doucího pracovníka 

 
9.2. Dozorčí rada 
Dozorčí rada má tři členy. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je tříleté. 
Funkce člena dozorčí rady může být zastávána i opakovaně po několik funkčních 
období. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou 
a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku 
nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 
V době vydání tohoto prospektu tvoří dozorčí radu: 

 
Předseda: Radek Jakubec, MBA, r.č. 711218/3793, 

Brno, Ferrerova 424/23, PSČ 618 00, u Emitenta ve funkci od- 
borného poradce 

Místopředseda:       JUDr. Jáchym Kanarek, r.č. 570422/2458, 
Brno, Bratří Čapků, PSČ 600 00, u Emitenta ve funkci právního 
zástupce 

Člen: Petr Barša, r.č. 721005/3796, 
Brno, Labská 253/21, PSČ 625 00, u Emitenta ve funkci ob- 
chodního zástupce 

 
9.3. Prohlášení o st řetu zájm ů na úrovni správních, řídících a dozor čích 

orgán ů 
Emitent prohlašuje, že neexistují žádné možné střety zájmů mezi povinnostmi členů 
představenstva a dozorčí rady k Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými 
povinnostmi. 
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10. Postupy dozor čí rady 
Dozorčí rada: 

- přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní 
závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjád- 
ření valné hromadě, 

- svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svo- 
lané valné hromadě navrhuje potřebná opatření, 

- navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za 
vhodná, 

- projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, roz- 
počtů, organizační struktury a jejich změn, 

- vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího ma- 
jetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě 

 
Emitent prohlašuje, že se v současné době řídí a dodržuje veškeré požadavky na 
správu a řízení společnosti, které stanoví obecně závazné právní předpisy České 
republiky, zejména Obchodní zákoník. 

 

11. Hlavní akcioná ři 
Majoritní balík akcií je vlastněn Radkem Jakubcem, a to ve výši 90% akcií Emitenta. 
Ostatní akcionáři kontrolují pouze minoritní podíly. Vzhledem k druhu akcií Emitenta( 
v listinné podobě na majitele) se může akcionářská struktura stále měnit, aktuální 
stav struktury je objektivně představen při konání valné hromady. K datu vydání toho- 
to prospektu nejsou Emitentovi známi žádní další akcionáři s významným vlivem na 
vedení společnosti. Majoritní akcionář Emitenta je zároveň členem dozorčí rady Emi- 
tenta. Řídí se a dodržuje veškeré požadavky na správu a řízení společnosti, které 
stanoví obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména Obchodní záko- 
ník. 
Vztahy kontroly nad Emitentem jsou založeny pouze výše popsaným vlastnictvím 
majetkové účasti. Nejsou žádné vztahy kontroly nad Emitentem založené smluvně. 

 

12. Finanční údaje o aktivech a závazcích, finan ční situaci a zisku a  
o ztrátách emitenta 

Finanční údaje za poslední tři účetní období (tj. k 31. 12. 2006, 31. 12. 2007 a 31. 12. 
2008) v auditované nekonsolidované účetní závěrce byly ověřeny auditorem. Zprávy 
auditora jsou uvedeny na konci tohoto Prospektu v kapitole „Finanční údaje o emiten- 
tovi“ a jsou nedílnou součástí tohoto Prospektu. Údaje o auditorech jsou uvedeny v 
bodu 2. této kapitoly tohoto Prospektu. 

 

12.1. Údaje o soudních a rozhod čích řízeních 
e-Finance, a.s. není účastníkem žádných soudních nebo rozhodčích řízení zaháje- 
ných během posledních dvou účetních období, která měla nebo mohou mít vliv na 
finanční situaci nebo ziskovost emitenta. Prospekt je vyhotoven v souladu se skuteč- 
ností a obsahuje pravdivé údaje. 
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12.2. Významná zm ěna finan ční situace emitenta 
Emitent prohlašuje, že od konce posledního finančního období, za které byly zveřej- 
něny finanční údaje nedošlo k žádné významné změně finanční situace Emitenta, 
která by měla vliv na schopnost Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů. 

 

13. Doplňující údaje 

13.1. Základní kapitál 
Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-Kč (slovy: dvamilionykorunčeských). Je 
rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- 
Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) každá, vydaných jako kmenové akcie v podo- 
bě listinných cenných papírů. 

 
13.2. Společenská smlouva a stanovy 
Zakladatelská smlouva byla sepsána ve formě notářského zápisu dne 26.10.2001 
JUDr. Jarmilou Červínkovou, notářkou se sídlem v Brně pod č. NZ 260/2001. Tato 
listina obsahuje též stanovy společnosti. Tato listina, jakož i veškeré změny stanov 
jsou uloženy  ve  sbírce  listin  vedené  Krajským  soudem  v  Brně,  spisová  značka 
č. B3663, která je součástí obchodního rejstříku a je veřejně dostupná. Tato zaklada- 
telská smlouva, jakož i úplné znění stanov společnosti jsou na požádání dostupné     
v sídle společnosti na adrese Veveří 485/55, Brno, PSČ 602 00. 

 

14. Významné smlouvy emitenta, patenty a licence 
Emitent ani žádný člen skupiny k datu vyhotovení tohoto Prospektu nemá uzavřeny 
žádné významné smlouvy, které by mohly vést ke vzniku závazku nebo nároku, který 
by byl podstatný pro schopnost Emitenta plnit závazky vyplývající z emitovaných Dlu- 
hopisů. Neexistuje žádná závislost emitenta na patentech nebo licencích, průmyslo- 
vých, obchodních nebo finančních smlouvách nebo výrobních procesech, které by 
měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost nebo ziskovost Emitenta. 

 

15. Všeobecné informace o emisi dluhopis ů 
Emisní podmínky Dluhopisů obsažené v tomto Prospektu byly schváleny rozhodnu- 
tím České národní banky v ČR ze dne ..., č.j. ..., které nabylo právní moci dne .... Vy- 
dání Dluhopisů se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 190/2004 
Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb., o podni- 
kání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 591/1992 Sb., o 
cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Komise (ES) č. 
809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, 
pokud jde o údaje obsažené v prospektech a jejich formát, uvádění odkazů a zveřej- 
ňování těchto prospektů a reklam. 

 

16. Zveřejněné dokumenty 
Po dobu platnosti Prospektu jsou níže uvedené dokumenty ve formě brožury, spo- 
lečně s dalšími dokumenty (např. zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti), na 
které se tento Prospekt odvolává, na požádání bezplatně k dispozici k nahlédnutí u 
e-Finance, a.s. na adrese Veveří 485/55, Brno, PSČ 602 00 a také na adrese Kozí 
26/4, Brno, PSČ 602 00. Do těchto dokumentů, výročních zpráv, zápisů z valných 
hromad a zpráv auditora je možné nahlédnout také ve sbírce listin vedené Krajským 



Prospekt dluhopisů E-FINANCE I, společnosti e-Finance, a.s. Strana 25 (celkem 72) 
 

soudem v Brně, spisová značka č. B3663, která je součástí obchodního rejstříku a je 
veřejně dostupná. 
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Kapitola V. -   Finan ční údaje o Emitentovi 
Plné znění auditovaných nekonsolidovaných účetních závěrek e-Finance, a.s. včetně 
přílohy a auditorského výroku za období končící 31.12.2007 a 31.12.2008. Emitent 
nezpracovává konsolidovanou účetní závěrku, protože nesplňuje zákonnou povin- 
nost podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších novel zákona, 
včetně zákona č. 81/2006 Sb. podmínky ke konsolidaci § 22 odst. 3. Uvedenou sku- 
tečnost dokládá řádný audit Emitenta. 
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1. Účetní závěrka za období kon čící 31.12.2006 včetně přílohy a 
auditorského výroku 
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2. Účetní závěrka za období kon čící 31.12.2007 včetně přílohy a 
auditorského výroku 
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3. Účetní závěrka za období kon čící 31.12.2008 včetně přílohy a 
auditorského výroku 
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