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Oznámení o nedosažení usnášeníschopnosti schůze vlastníků 

dluhopisů emitovaných společností ČMN Beta s.r.o. a oznámená 

data náhradní schůze 

(dále jen „Oznámení“) 

 

Společnost ČMN Beta s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha, IČ: 062 23 079, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311001 (dále jen 

„Emitent“), jakožto emitent dluhopisů: 

Název:  ČMN Beta 5,00/22 

ISIN:   CZ0003517401 

Datum emise:  1. 9. 2017 

a 

Název:   ČMN Beta 4,00/20 

ISIN:   CZ0003517393 

Datum emise:  1. 9. 2017  

(dále jen „Dluhopisy“) 

v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), a emisními podmínkami Dluhopisů (dále jen 

„Emisní podmínky“) na základě oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů emitovaných 

Společností ze dne 25. března 2019, které je přílohou č. 1 tohoto Oznámená (dále jen „Pozvánka“) 

oznámila konání schůze vlastníků dluhopisů na den 10. dubna 2019, 10:00 hod, na adrese Durďákova 

1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno (dále jen „Řádná schůze“). Vzhledem k tomu, že na Řádné schůzi 

konané 10. dubna 2019 v 10:00 hod nebylo dosaženo usnášeníschopnosti potřebného pro hlasování 

o bodech stanovených v Pozvánce, oznamuje tímto Společnost, že v souladu s Pozvánkou a termínem 

stanoveným v Pozvánce se bude konat náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, a to s nezměněným 

programem v Pozvánce (dále jen „Náhradní schůze“) takto: 

Datum a čas konání Náhradní schůze:  16. dubna 2019. 10:00 hod. 

Místo konání Náhradní schůze:   Durďákova 1786/5, Černá Pole, 613 00 Brno 

Rozhodný den pro účast na Náhradní schůze: 25. března 2019 

Přílohy: 

1) Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů emitovaných Společností ze dne 25. března 

2019 

 

/PODPIS NÁSLEDUJE NA DALŠÍ STRANĚ/ 
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V Brně dne 10. dubna 2019 

 

ČMN Beta s.r.o. 

 

 

___________________________ 

Jméno:  Radek Stacha 

Funkce: jednatel 
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Příloha č. 1 - Oznámení o svolání schůzí vlastníků dluhopisů emitovaných Společností ze dne 25. 

března 2019 


