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Dokument ten stanowi prospekt podstawowy (dalej „Prospekt podstawowy”) dla obligacji emitowanych w 
ramach programu obligacji (dalej „Program obligacji”) spółki GFF Invest s.r.o, z siedzibą Vídeňská 
188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, REGON: 094 94 324, wpisanej do rejestru handlowego 
prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie, pod sygnaturą akt C 119281 (dalej „Emitent”). Na podstawie 
Programu Obligacji Emitent jest uprawniony do emisji poszczególnych emisji obligacji zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (dalej „Emisja Obligacji” lub „Emisja”). Łączna wartość 
nominalna wszystkich wyemitowanych i pozostających w obrocie obligacji w ramach niniejszego Programu 
Obligacji nie może w żadnym momencie przekroczyć 250 000 000 CZK (słownie: dwieście pięćdziesiąt 
milionów koron czeskich), (dalej tylko   
„Obligacje“). Czas trwania Programu Obligacji, w trakcie którego Emitent może emitować poszczególne 
Emisje, wynosi 10 lat. Program obligacji jest pierwszym programem obligacji Emitenta i został ustanowiony 
w roku 2021 

Niniejszy Prospekt podstawowy został sporządzowny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 w sprawie prospektu emisyjnego, który ma zostać opublikowany 
przy ofercie publicznej lub przyjęcia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz 
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej „Rozporządzenie 2017/1129”  lub „Rozporządzenie o 
prospekcie”). Ten Prospekt Podstawowy sporządzono na dzień 9.3.2022, a dane w nim zawarte są ważne 
wyłącznie na ten dzień. Prospekt podstawowy został zatwierdzony na mocy decyzji Narodowego 
Banku Czeskiego (zwanego dalej „ČNB”) nr 2022/025779/CNB/570 z dnia 9.3.2022 r., która weszła w 
życie 25.03.2022 r. Podstawowy prospekt emisyjny wygaśnie 24.03.2023 r. Obowiązek uzupełnienia 
Prospektu Podstawowego w przypadku wystąpienia istotnych nowych faktów, istotnych błędów lub 
istotnych nieścisłości nie ma zastosowania po dniu wygaśnięcia ważności prospektu. 

ČNB zatwierdził niniejszy Prospekt Podstawowy jedynie z punktu widzenia spełniania standardów 
dotyczących kompletności, zrozumiałości i spójności nałożonych przez Rozporządzenie 2017/1129. 
Zatwierdzając Prospekt Podstawowy, ČNB nie potwierdza ani jakości Emitenta, ani jakości Obligacji. 
Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny korzyści płynących z inwestowania w Obligacje.   

Dla każdej Emisji przeznaczonej do oferty publicznej Emitent sporządzi specjalny dokument (zwany dalej 
„Warunkami Ostatecznymi”), który będzie zawierał ostateczne warunki oferty w rozumieniu art. 8 
Rozporządzenia 2017/1129 i będzie składał się z suplementu Programu Obligacji, tj. uzupełnienia 
wspólnych warunków emisji Programu Obligacji dla takiej Emisji (dalej „Suplement do Programu 
Obligacji”) oraz warunków oferty Obligacji (dalej „Warunki Oferty” ), a także innych informacji o Emitencie i 
Obligacjach, które są lub będą wymagane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 
innych obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotowej emisji, tak aby Ostateczne Warunki wraz z 
niniejszym Prospektem Podstawowym stanowiły prospekt właściwej Emisji. 

W Suplemencie programu obligacji określona zostanie w szczególności wartość nominalna i liczba Obligacji 
składających się na daną Emisję, kod ISIN, data emisji Obligacji i sposób ich emisji, rentowność Obligacji 
danej Emisji oraz ich stopa emisyjna, terminy wypłaty środków z Obligacji oraz terminy lub termin wykupu 
ich wartości nominalnej, a także inne warunki Obligacji danej Emisji, które nie są uregulowane we 
wspólnych warunkach emisji Programu Obligacji, którego treść została podana w rozdziale Wspólne 
warunki emisji obligacji w niniejszym Prospekcie Podstawowym. 

Emitent nie będzie ubiegał się o dopuszczenie żadnej Emisji do obrotu na rynku regulowanym lub innym 
rynku papierów wartościowych. W przypadku, gdy Emitent zdecyduje się na ofertę publiczną Obligacji 
dopiero po jej emisji, Emitent rozszerzy Suplement do programu obligacji opublikowany nie później niż w 
dniu emisji o Warunki Oferty po podjęciu decyzji o takiej formie plasowania Obligacji. Ostateczne warunki 
oferty zostaną opublikowane i przekazane przez Emitenta Czeskiemu Bankowi Narodowemu (zwanemu 
dalej „ČNB”) jak najszybciej po publicznej ofercie Obligacji i o ile to możliwe, przed rozpoczęciem oferty 
publicznej. 

Oferta publiczna Obligacji może być kontynuowana po wygaśnięciu prospektu podstawowego, na 
podstawie którego została uruchomiona, jeżeli kolejny prospekt podstawowy zostanie zatwierdzony i 
opublikowany nie później niż w ostatnim dniu ważności prospektu poprzedniego. 

Każdy znaczący nowy fakt, istotny błąd lub istotna nieścisłość w odniesieniu do informacji zawartych w 
Prospekcie Podstawowym, które mogą mieć wpływ na ocenę Obligacji i które pojawiły się lub zostały 
odkryte od czasu zatwierdzenia Prospektu Podstawowego do końca okresu oferty, będą wskazane w 
aneksie do Prospektu Podstawowego zgodnie z art. 23 Rozporządzenia 2017/1129 (dalej 
„Aneks do Prospektu Podstawowego”). Każda taka zmiana zostanie zatwierdzona przez ČNB i 
opublikowana tak, aby emisja Obligacji była oferowana na podstawie aktualnego Prospektu Podstawowego.   

Osoby zainteresowane nabyciem Obligacji powinny podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o 
informacje zawarte nie tylko w niniejszym Prospekcie Podstawowym, ale również w oparciu o wszelkie 
Aneksy do Prospektu podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji. 
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Prospekt Podstawowy, Aneksy do Prospektu Podstawowego, Warunki Ostateczne, wszystkie raporty 
roczne Emitenta opublikowane po dacie sporządzenia Prospektu Podstawowego, a także wszystkie 
dokumenty, o których mowa w Prospekcie Podstawowym w formie linku będą dostępne w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Emitenta https://www.gffgroup.cz/emise , a także na żądanie 
bezpłatnie pod adresem siedziby Emitenta Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, w dni 
robocze od  
9.0 do 15.00 Informacje zamieszczone na stronie internetowej, z wyjątkiem zbadanych okresowych 
sprawozdań finansowych na dzień 31.12.2020 r. oraz zbadanych śródrocznych sprawozdań 
finansowych na dzień 30.09.2021 r. nie stanowią części Prospektu Podstawowego i nie zostały 
poddane kontroli ani zatwierdzone przez ČNB. 

Dystrybucja niniejszego Prospektu Podstawowego oraz oferta, sprzedaż lub zakup Obligacji podlegają 
pewnym ograniczeniom. Subemitenci poszczególnych Emisji oraz wszystkie inne osoby, którym 
udostępniany jest niniejszy Prospekt Podstawowy są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich 
ograniczeń prawnych. 

Dystrybucja niniejszego Prospektu Podstawowego oraz oferta, sprzedaż lub zakup Obligacji są 
ograniczone przepisami prawa w niektórych krajach. Osoby będące w posiadaniu niniejszego 
Prospektu Podstawowego są odpowiedzialne za przestrzeganie ograniczeń, które w każdym kraju 
dotyczą oferowania, kupowania lub sprzedaży Obligacji lub posiadania i dystrybucji jakichkolwiek 
materiałów związanych z Obligacjami. 

Niniejszy Prospekt Podstawowy sam w sobie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do 
składania ofert kupna Obligacji w jakiejkolwiek jurysdykcji.   

https://www.gffgroup.cz/emise
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NINIEJSZA STRONA ZOSTAŁA CELOWO POMINIĘTA 
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WAŻNE INFORMACJE 

Niniejszy dokument stanowi Podstawowy Prospekt Programu Obligacji w rozumieniu art. 8 
Rozporządzenia o Prospekcie. Niniejszy Prospekt Podstawowy zawiera również brzmienie wspólnych 
warunków emisji, które są takie same dla poszczególnych Emisji obligacji emitowanych w ramach 
Programu Obligacji (patrz rozdział Wspólne warunki emisji). 

Dystrybucja niniejszego Prospektu Podstawowego oraz oferowanie, sprzedaż lub kupno Obligacji 
poszczególnych Emisji są w niektórych krajach ograniczone przepisami prawa i podobnie ich oferta 
może być niedozwolona, z wyjątkiem Republiki Czeskiej. W szczególności Obligacje nie zostaną 
zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. i nie mogą być 
oferowane, sprzedawane ani przekazywane w Stanach Zjednoczonych ani osobom będącym 
rezydentami Stanów Zjednoczonych (zgodnie z definicją tych warunków w Rozporządzeniu S 
wydanym w celu wdrożenia amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych), w sposób inny niż na 
podstawie zwolnienia z rejestracji na mocy amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub w 
transakcji niepodlegającej rejestracji na mocy amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. 
Osoby będące w posiadaniu niniejszego Prospektu Podstawowego są odpowiedzialne za 
przestrzeganie ograniczeń, które w każdym kraju dotyczą oferowania, kupowania lub sprzedaży 
Obligacji lub posiadania i dystrybucji jakichkolwiek materiałów związanych z Obligacjami. 

Osoby zainteresowane nabyciem Obligacji poszczególnych Emisji, które mogą być emitowane w 
ramach niniejszego Programu Obligacji powinny podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o 
informacje zawarte  w niniejszym Prospekcie Podstawowym, ewentualnym aneksie do Prospektu 
podstawowego oraz właściwych Ostatecznych Warunkach. W przypadku sprzeczności pomiędzy 
informacjami wskazanymi w niniejszym Prospekcie Podstawowym i jego aneksach obowiązują 
zawsze ostatnie opublikowane informacje. Decyzja o objęciu oferowanych Obligacji musi opierać się 
wyłącznie na informacjach zawartych w całości tych dokumentów oraz na warunkach oferty, w tym 
odrębnej ocenie ryzyka inwestowania w Obligacje przez każdego z potencjalnych nabywców. 

Emitent nie zatwierdził żadnych innych oświadczeń ani informacji dotyczących Emitenta, oferty 
ewentualnie Programu Obligacji lub Obligacji innych niż te zawarte w niniejszym Prospekcie 
Podstawowym, jego uzupełnieniach i poszczególnych Warunkach Ostatecznych. Żadne inne 
oświadczenia lub informacje nie mogą być traktowane jako oświadczenia lub informacje zatwierdzone 
przez Emitenta. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie informacje zawarte w niniejszym Prospekcie 
Podstawowym są podane na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Podstawowego. Przekazanie 
Prospektu Podstawowego w jakimkolwiek momencie po dacie jego podpisania nie oznacza, że 
informacje w nim zawarte są prawidłowe w dowolnym czasie po dacie podpisania Prospektu 
Podstawowego. Ponadto informacje te mogą być dalej zmieniane lub uzupełniane poprzez 
poszczególne aneksy do Prospektu Podstawowego oraz doprecyzowane lub uzupełnione poprzez 
indywidualne Warunki Ostateczne. 

Informacje zawarte w rozdziałach Opodatkowanie i regulacja dewizowa w Republice Czeskiej oraz 
Dochodzenie roszczeń z tytułu prawa prywatnego wobec Emitenta mają charakter ogólny i nie są 
wyczerpujące w oparciu o stan na dzień niniejszego Prospektu Podstawowego i zostały uzyskane z 
publicznie dostępnych dostępnych źródeł, które nie zostały przetworzone lub niezależnie 
zweryfikowane przez Emitenta. Potencjalni nabywcy Obligacji powinni polegać wyłącznie na własnej 
analizie czynników określonych w niniejszych punktach oraz na własnych doradcach prawnych, 
podatkowych i innych profesjonalnych doradcach. Potencjalnym zagranicznym nabywcom Obligacji 
zaleca się skonsultowanie ze swoimi doradcami prawnymi i innymi postanowień odpowiednich 
przepisów prawa, w szczególności przepisów dewizowych i podatkowych Republiki Czeskiej lub 
krajów, których są rezydentami, a także ewentualnie innych odpowiednich państw, a także wszystkie 
stosowne umowy międzynarodowe i ich wpływ na konkretne decyzje inwestycyjne. 

Obligatariuszy Obligacji emitowanych w ramach Programu Obligacji, w tym wszystkich potencjalnych 
inwestorów zagranicznych, zachęca się do regularnego zdobywania informacji o wszelkich przepisach 
prawa i innych regulacjach prawnych regulujących posiadanie Obligacji, a także sprzedaż Obligacji za 
granicą lub zakup Obligacji z zagranicy, a także wszelkie inne transakcje z Obligacjami oraz w celu 
przestrzegania tych przepisów i regulacji. 

Wszelkie założenia i perspektywy dotyczące przyszłego rozwoju Emitenta, jego sytuacji finansowej, 
zakresu działalności lub pozycji na rynku nie mogą być interpretowane jako oświadczenie lub wiążąca 
obietnica Emitenta co do przyszłych zdarzeń lub wyników, ponieważ te przyszłe zdarzenia i wyniki 
zależą w całości lub w części od okoliczności i zdarzeń, na które Emitent nie ma wpływu. Potencjalni 
inwestorzy powinni przeprowadzić własną analizę wszelkich trendów lub perspektyw rozwoju 
przedstawionych w niniejszym Prospekcie Podstawowym lub przeprowadzić dodatkowe niezależne 
badania i oprzeć swoje decyzje inwestycyjne na wynikach takich analiz i badań. 
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Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Emitent będzie publikował roczne 
sprawozdania z wyników swojej działalności i sytuacji finansowej oraz wykazy finansowe, a także 
wypełniał inne obowiązki informacyjne. 

Jeżeli niniejszy Prospekt Podstawowy zostanie przetłumaczony na inny język, w przypadku 
rozbieżności interpretacyjnych między tekstem Prospektu Podstawowego w języku czeskim a tekstem 
Prospektu Podstawowego przetłumaczonym na inny język, tekst Prospektu Podstawowego w języku 
czeskim ma decydujące znaczenie. 

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane finansowe Emitenta oparte są na czeskich przepisach 
dotyczących rachunkowości. Niektóre wartości przedstawione w niniejszym Prospekcie zostały 
zaokrąglone. Oznacza to między innymi, że wartości podane dla tego samego elementu informacji 
mogą się nieznacznie różnić w różnych miejscach, a wartości podane jako sumy niektórych wartości 
mogą nie być sumą arytmetyczną wartości z na których są oparte.  
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I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OFERTOWEGO

Emitent w ramach Programu Obligacji ma prawo wydawać na bieżąco poszczególne Emisje obligacji, przy 
czym łączna wartość nominalna wszystkich niespłaconych Obligacji wyemitowanych w ramach niniejszego 
Programu Obligacji nie może w żadnym momencie przekroczyć 250 000 000 CZK (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt milionów koron czeskich), (dalej tylko   Czas trwania Programu Obligacji, w trakcie którego 
Emitent może emitować poszczególne Emisje w ramach Programu Obligacji, wynosi 10 (dziesięć) lat. 
Program obligacji zatwierdził organ statutowy Emitenta w dniu 14.12.2021. 

Emitent ma prawo do przedterminowej spłaty Obligacji, na warunkach określonych w art. 5.2. wspólnych 
warunków emisji (art. IV. Prospektu Podstawowego). Tak samo Obligatariusze mogą zażądać 
przedterminowej spłaty Obligacji z powodu niewypełnienia obowiązków ze strony Emitenta na warunkach 
art. 8.1. wspólnych warunków emisji, a jeśli umożliwia to Suplement do Programu obligacji również na 
podstawie swojego wniosku, na warunkach art. 8.2 wspólnych warunków Emisji. 

Dla każdej Emisji Obligacji w ramach Programu Obligacji Emitent przygotuje Suplement do Programu 
obligacji. We właściwym Suplemencie programu obligacji określona zostanie w szczególności wartość 
nominalna i liczba Obligacji składających się na daną Emisję, data emisji Obligacji i sposób ich emisji, 
rentowność Obligacji danej Emisji oraz ich stopa emisyjna, terminy wypłaty środków z Obligacji oraz termin 
wykupu wartości nominalnej, a także inne warunki Obligacji danej Emisji. 

Zysk z Obligacji będzie stały. Obligacje będą oprocentowane stałą stopą procentową ustaloną w 
Suplemencie Programu Obligacji. 

Cała wartość nominalna Obligacji zostanie spłacona jednorazowo na Dzień ostatecznej spłaty obligacji lub 
na Dzień przedterminowej spłaty obligacji. 

Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone i 

niepodporządkowane. Zbywalność Obligacji nie jest w żaden 

sposób ograniczona.  

Obligacje zostaną wyemitowane jako papierowe papiery wartościowe. Obligacje będą papierami 
wartościowymi na nazwisko 

Sposób i miejsce subskrypcji Obligacji dla poszczególnych Emisji Obligacji emitowanych w ramach 
Programu Obligacji, w tym informacje o osobach zaangażowanych w zabezpieczenie emisji Obligacji, 
zostaną określone w odpowiednim Suplemencie do Programu Obligacji. 

Poszczególne Emisje Obligacji emitowane w ramach Programu Obligacji będą oferowane do objęcia w 
Republice Czeskiej. Emitent będzie również oferował Obligacje inwestorom za granicą na warunkach, w 
których taka oferta i plasowanie będą dopuszczalne zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w 
każdym kraju, w którym będą oferowane Obligacje, tj. na warunkach, na jakich Obligacje mogą być 
oferowane w danych krajach bez konieczności sporządzania i zatwierdzania prospektu papierów 
wartościowych. 

Obligacje mogą nabyć osoby prawne i fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium 
Republiki Czeskiej i za granicą. Kategoria potencjalnych inwestorów, którym papiery wartościowe będą 
oferowane może obejmować zarówno, kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych inwestorów, zwłaszcza 
inwestorów detalicznych. 

Minimalna kwota, na jaką indywidualny subskrybent będzie uprawniony do zapisu i kupna Obligacji, będzie 
odpowiadać wartości nominalnej jednej Obligacji. Maksymalna kwota, za jaką indywidualny nabywca będzie 
uprawniony do objęcia Obligacji, będzie ograniczona przez przewidywaną łączną wartość nominalną danej 
Emisji Obligacji. 

Obligacje papierowe zostaną wysłane do subskrybentów w terminie 15 dni roboczych od dnia ważnego i 
skutecznego objęcia Obligacji za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych lub, na wniosek inwestora, 
osobiście w siedzibie Emitenta/pośrednika (jeżeli Emitent to przewiduje).   

W przypadku zawierania Umowy Subskrypcji na odległość Emitent jest uprawniony do skrócenia zapisów 
na emisję Obligacji według własnego uznania.  Ostateczna wartość nominalna Obligacji przydzielonych 
każdemu subskrybentowi zostanie podana w Potwierdzeniu.  Jeżeli subskrybent wpłacił już na rachunek 
bankowy wartość nominalną wszystkich pierwotnie wymaganych w zamówieniu Obligacji, ewentualna 
nadpłata subskrybenta zostanie odblokowana i na podstawie dyspozycji subskrybenta Emitent zwróci 

nadpłatę na rachunek z którego zostały wysłane środki. Obligacje nie mogą być przedmiotem obrotu 
przed niniejszym Potwierdzeniem. 
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Szczegółowe warunki poszczególnych emisji emitowanych na podstawie niniejszego Prospektu 
Podstawowego, tj. w szczególności warunki subskrypcji, sposoby i terminy spłaty i kredytowania 
Obligacji, zostaną określone w odpowiednim Suplemencie do programu obligacji. 

Emitent oświadcza, że środki pieniężne uzyskane z emisji Obligacji nie będą gromadzone w celu ich 
wspólnego inwestowania, jeśli stopa zwrotu inwestycji lub zysk inwestora mają być tylko częściowo 
zależne od wartości lub dochodu aktywów, w które środki finansowe zostały zainwestowane, w inny 
sposób niż na warunkach, które ustala lub dopuszcza ustawa nr 240/2013 Dz. U., o spółkach 
inwestycyjnych oraz funduszach inwestycyjnych. 
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II. CZYNNIKI RYZYKA 

Osoba ubiegająca się o nabycie Obligacji powinna zapoznać się z niniejszym Prospektem 
Podstawowym w całości. Informacje, które Emitent przedstawia w niniejszym rozdziale potencjalnym 
nabywcom do rozważenia odnośnie zakupu Obligacji, a także inne informacje zawarte w niniejszym 
Prospekcie Podstawowym, powinny zostać dokładnie ocenione przez każdą osobę zainteresowaną 
nabyciem Obligacji przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Obligacje. Emitent przy swojej 
najlepszej wiedzy przedstawia listę najpoważniejszych czynników ryzyka, które mogą znacząco 
negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. 

Subskrypcja, zakup, posiadanie i ewentualna odsprzedaż Obligacji wiąże się z szeregiem ryzyk (w 
tym z ryzykiem utraty całej inwestycji). Ryzyka, które Emitent uważa za najważniejsze są podane 
nieco dalej w tej części Prospektu Podstawowego Lista ryzyk nie jest kompletna i opis nie jest 
wyczerpujący. Nie stanowi profesjonalnej analizy ani rekomendacji inwestycyjnej. Decyzja o zakupie 
Obligacji powinna być podjęta wyłącznie po uwzględnieniu opłacalności, ryzyka, wymagań płynności 
i horyzontu czasowego inwestycji. Raportowane czynniki ryzyka są klasyfikowane do 
poszczególnych kategorii z tym, że pierwsze w każdej kategorii są zawsze te czynniki ryzyka, które 
Emitent uznaje za najbardziej istotne. 

CZYNNIKI RYZYKA DOTYCZĄCE EMITETNA I GRUPY 

Ryzyko celowej struktury: 

Celem istnienia Emitenta jest pozyskanie środków finansowych poprzez emisję dłużnych papierów 
wartościowych i przekazanie ich jedynemu udziałowcowi GFF s.r.o., REGON: 075 84 644, z siedzibą 
pod adresem Vídeňská 188 / 119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, wpisana do rejestru handlowego 
prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie pod sygnaturą akt C 119281, przede wszystkim w 
formie kredytów i/lub pożyczek. Emitent nie wie i nie będzie dalej informowany, w jakie konkretnie 
projekty spółka dominująca Emitenta zainwestuje przekazane środki. Emitent nie będzie prowadzić 
innej działalności. Emitent nie dywersyfikuje zatem ryzyk i nie można zakładać, że straty wynikające 
z jego podstawowej i jedynej działalności będą w stanie zrekompensować inne przychody. W 
przypadku, gdyby główna, a tym samym jedyna działalność przynosiła straty, w wyniku tego faktu 
Emitent nie będzie w stanie spłacać swojego zadłużenia z tytułu Obligacji.   

Ryzyko kredytowe Emitenta: 

Emitent został utworzony wyłącznie w celu emisji Obligacji, natomiast cały wpływy z emisji Obligacji 
Emitent zamierza przeznaczyć na finansowanie swojego jedynego wspólnika, którym jest spółka 
GFF s.r.o., REGON: 075 84 644, z siedzibą pod adresem Vídeňská 188 / 119d, Dolní Heršpice, 619 
00 Brno, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie pod 
sygnaturą akt C 108959, przede wszystkim w formie kredytów i/lub pożyczek (przekazanie środków 
finansowych jedynemu wspólnikowi oraz zarządzanie powstałej w ten sposób wierzytelności będzie 
jedynym przedmiotem działalności Emitenta).   Głównym źródłem dochodów Emitenta będą więc 
spłaty kredytów i/lub pożyczek od jednego akcjonariusza. Sytuacja finansowa i ekonomiczna 
Emitenta, a tym samym przede wszystkim jego zdolność do regulowania zobowiązań z tytułu 
Obligacji, uzależniona jest od zdolności jedynego wspólnika jako dłużnika Emitenta do prawidłowego 
i terminowego regulowania swoich zobowiązań pieniężnych wobec Emitenta. Jeżeli jedyny wspólnik 
nie będzie w stanie wygenerować wystarczających zasobów i spłacić należnych mu zobowiązań 
pieniężnych wobec Emitenta w sposób należyty i terminowy, będzie to miało negatywny wpływ na 
sytuację finansową i ekonomiczną Emitenta, jego działalność gospodarczą i zdolność Emitenta do 
spłaty zadłużenia z tytułu Obligacji. Nie ma gwarancji, że jedyny wspólnik będzie w stanie 
prawidłowo i terminowo spłacać swoje należne zobowiązania wobec Emitenta, a tym samym Emitent 
pozyska środki, które umożliwią mu spłatę zadłużenia z tytułu Obligacji. W związku z tym ryzykiem 
Emitent podaje następujące podstawowe dane finansowe jednostki dominującej: (i) wynik 
gospodarczy netto za rok 2020 (z regularnego sprawozdania finansowego): - 20.805.000 CZK; (ii) 
sprzedaż za rok 2020 (z regularnego sprawozdania finansowego): 3.041.000,– CZK; (iii) aktualna 
kwota środków płynnych na dzień sporządzenia prospektu podstawowego: 35.000,– CZK; (iv) 
aktualna ilość źródeł zewnętrznych na dzień sporządzenia prospektu: 27.424.000 
27.424.000,– CZK; (v) zadłużenie finansowe netto na dzień sporządzenia prospektu (obliczone jako 
suma zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych pomniejszona o środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty): 27.389.000,– CZK. 

Ryzyko koncentracji: 

Ryzyko koncentracji wynika z niskiej dywersyfikacji geograficznej i produktowej działalności 
Emitenta. 100% aktywów Emitenta stanowić będą należności kredytowe i/lub pożyczki 
udzielone jednemu wspólnikowi. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej jedynego 
wspólnika oraz pogorszenia jego dyscypliny płatniczej, Emitent nie posiada innych środków, 
które mógłby wykorzystać na spłatę zadłużenia z tytułu Obligacji. Jedyny 
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wspólnik na dzień sporządzenia niniejszego prospektu podstawowego posiada aktywa płynne w 
wysokości 35.000,– CZK oraz zasoby obce w wysokości: 27.424.000,– CZK. 

Ryzyko płynności: 

Ryzyko płynności jest związane z normalną działalnością Emitenta. Ryzyko to polega na 
niemożności sfinansowania przez Emitenta bieżących zobowiązań wobec dostawców 
wynikających z prowadzonej działalności, ze względu na brak płynnych środków na ich spłatę. 
Emitent jest narażony na ryzyko krótkotrwałego braku płynnych środków na spłatę 
wymagalnych długów Emitenta, w szczególności w przypadku opóźnień w spłacie kapitału i 
odsetek w związku z kredytami i/lub pożyczkami udzielonymi jedynemu akcjonariuszowi. Brak 
możliwości spłaty przez jednostkę dominującą Emitenta pożyczonych Emitentowi środków 
może prowadzić do niewypłacalności Emitenta. Z wyżej wymienionych powodów Emitent 
zagrożonym jest brakiem płynności, co może negatywnie wpłynąć na jego działalność, wyniki 
ekonomiczne, sytuację finansową i ostatecznie zdolność do spłaty zadłużenia z tytułu Obligacji. 
Na dzień Prospektu Podstawowego Emitent nie posiada należności krótkoterminowych, a 
zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 139.000,– CZK. Są to jedyne aktywa i zobowiązania, 
jakie posiada Emitent na dzień sporządzenia Prospektu Podstawowego. 

Ryzyko związane z działalnością jednego partnera: 

Jedyny akcjonariusz działa w obszarze nowoczesnych technologii (obsługa technologii IT, 
zarządzanie siecią, chmura i ochrona antywirusowa), świadczenia usług (back office, marketing, 
księgowość itp.), produkcji, rolnictwa (akwaponika - hodowla ryb i uprawa roślin bezglebowych) 
oraz development (budowa, sprzedaż, kupno i wynajem nieruchomości) w tym nabywanie 
udziałów biznesowych w strategicznych i odnoszących sukcesy firmach oraz udział w start-
upach z potencjałem wzrostu. Zdolność jedynego wspólnika do prawidłowego i terminowego 
regulowania swoich zobowiązań pieniężnych wobec Emitenta zależy od wyniku jego 
działalności. Zmiana warunków rynkowych lub jakichkolwiek innych czynników decydujących o 
wartości tej działalności gospodarczej może negatywnie wpłynąć na sytuację finansowo-
ekonomiczną jedynego wspólnika, jego działalność gospodarczą, pozycję na rynku i ostatecznie 
zdolność jedynego wspólnika do wywiązywania się z jego zobowiązań wobec Emitenta (i 
pośrednio Obligatariuszy). 

Biorąc pod uwagę, że Emitent na dzień sporządzenia Prospektu Podstawowego nie wie, na jaki 
konkretny cel zostaną wykorzystane środki przekazane przez Spółkę dominującą, z tym faktem 
wiąże się następujące ryzyko: 

Ryzyko niewystarczającego biznesplanu spółki dominującej: 

Na dzień sporządzenia Prospektu Podstawowego nie jest jasne dla Emitenta, na jaki 
konkretny projekt środki z kredytu/pożyczki wykorzysta spółka dominująca (lub jej spółka 
zależna). Ze względu na brak konkretnego biznesplanu, wraz z jego szczegółami może 
dojść do sytuacji, w której po uzyskaniu kredytu/pożyczki jedyny partner nie wybierze 
odpowiedniego projektu, z którego ostatecznie wygeneruje dochód wystarczający na 
spłatę pożyczek/pożyczek Emitentowi. 

Jedyny akcjonariusz jest bezpośrednio zależny od zarządzania poszczególnymi spółkami 
zależnymi z grupy, z czym wiąże się następujące ryzyko: 

Ryzyko uzależnienia spółki dominującej od wyników zarządzania jej spółek zależnych: 

Emitent poniżej wymienia najważniejsze spółki należące do grupy spółek macierzystych i 
których wyniki zarządzania są bezpośrednio zależne. Wszystkie wymienione poniżej 
firmy prowadziły dotychczas działalność przynoszącą straty. Uzależnienie od wyniku 
gospodarczego tych spółek z grupy polega na tym, że jeżeli spółki te wykażą straty lub 
niewystarczająco rentowne wyniki ekonomiczne, to wyniki te będą miały bezpośredni 
wpływ na wynik ekonomiczny spółki dominującej, a w takim przypadku podmiot 
dominujący może nie być w stanie spłacić kredytów/pożyczek udzielonych przez 
Emitenta, a w konsekwencji Emitent nie będzie mógł spłacić roszczeń Obligatariuszy z 
tytułu emisji Obligacji. Do najważniejszych spółek z grupy należą: 

Frontman s.r.o. - Spółka została założona 12 kwietnia 2017 roku i koncentruje się na 
świadczeniu usług z zakresu marketingu, doradztwa biznesowego i personalnego w 
segmencie spółek prawa handlowego. Głównymi klientami są średnie i duże firmy. Na 
dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Podstawowego spółka posiada: kwota 
aktywów płynnych:  530.854,-- CZK, kwota 
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środków zewnętrznych: 37.654.190,-- CZK, zadłużenie finansowe netto na dzień 
sporządzenia prospektu (obliczone jako suma zobowiązań długoterminowych i 
krótkoterminowych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty): 37.123.336,-- CZK. 
Najnowsze dane finansowe spółki znane Emitentowi oparte są na regularnych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych na dzień 31.12.2020. Oto główne dane 
finansowe (w tys. CZK): Wynik gospodarczy po opodatkowaniu: - 14.207, Obroty netto za 
okres rozliczeniowy: 23.242. 

Commerce Trade s.r.o. - Firma powstała 3.8.2017 r. i koncentruje się na segmencie e-
commerce oraz gastronomii na rynku detalicznym. Realizowane projekty obejmują Ignis Club i 
franczyzy Trdlokafe. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Podstawowego spółka 
posiada: kwota aktywów płynnych: 4777000,-- CZK, kwota środków zewnętrznych: 
20.307.000,-- CZK, zadłużenie finansowe netto na dzień sporządzenia prospektu (obliczone 
jako suma zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych pomniejszona o środki 
pieniężne i ich ekwiwalenty): 15.530.000,-- CZK. Najnowsze dane finansowe spółki znane 
Emitentowi oparte są na regularnych sprawozdaniach finansowych sporządzanych na dzień 
31.12.2020. Oto główne dane finansowe (w tys. CZK): Wynik gospodarczy po opodatkowaniu: 
- 2.086, Obroty netto za okres rozliczeniowy: 1.751

Future Farming s.r.o. - Firma powstała 1.11.2018 r. i poprzez swoje spółki zależne 
koncentruje się na budowie i prowadzeniu farm akwaponicznych oraz hodowli ryb i uprawie 
roślin w farmach akwaponicznych. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu 
Podstawowego spółka posiada: kwota aktywów płynnych: 7811000,-- CZK, kwota środków 
zewnętrznych: 392.511.000,-- CZK, zadłużenie finansowe netto na dzień sporządzenia 
prospektu (obliczone jako suma zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych 
pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty): 384.700.000,-- CZK. Najnowsze dane 
finansowe spółki znane Emitentowi oparte są na regularnych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych na dzień 31.12.2020. Oto główne dane finansowe (w tys. CZK): Wynik 
gospodarczy po opodatkowaniu: -11.292, Obroty netto za okres rozliczeniowy: 43.874. 

Develoria s.r.o.- Firma została założona 19.8.2019  r. Działalność firmy to projekty 
deweloperskie, długoterminowy i krótkoterminowy wynajem nieruchomości oraz tzw. house 
flipping (czyli zakup nieruchomości w celu ich późniejszej sprzedaży z zyskiem). Na dzień 
sporządzenia niniejszego Prospektu Podstawowego spółka posiada: kwota aktywów 
płynnych: 3852000,-- CZK, kwota środków zewnętrznych: 16.903.000,-- CZK, zadłużenie 
finansowe netto na dzień sporządzenia prospektu (obliczone jako suma zobowiązań 
długoterminowych i krótkoterminowych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty): 
13.051.000,-- CZK. Najnowsze dane finansowe spółki znane Emitentowi oparte są na 
regularnych sprawozdaniach finansowych sporządzanych na dzień 31.12.2020. Oto główne 
dane finansowe (w tys. CZK): Wynik gospodarczy po opodatkowaniu: - 1.436, Obroty netto za 
okres rozliczeniowy: 2. 

Paddock Drink s.r.o. - Firma została założona 24.10.2017 r. i koncentruje się na sprzedaży 
produktów szybkiego obrotu na rynku czeskim i słowackim.   Obecnie Paddock produkuje i 
sprzedaje bezalkoholowy napój energetyczny. Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu 
Podstawowego spółka posiada: kwota aktywów płynnych: 1093000,-- CZK, kwota środków 
zewnętrznych: 8.751.000,-- CZK, zadłużenie finansowe netto na dzień sporządzenia 
prospektu (obliczone jako suma zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych 
pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty): 7.658.000,-- CZK. Najnowsze dane 
finansowe spółki znane Emitentowi oparte są na regularnych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych na dzień 31.12.2020. Oto główne dane finansowe (w tys. CZK): Wynik 
gospodarczy po opodatkowaniu: -14.536, Obroty netto za okres rozliczeniowy: 6.049. 

Za najważniejsze obszary działalności spółek zależnych, mogące w istotny sposób wpłynąć na 
działalność jedynego wspólnika, Emitent postrzega następujące obszary: 

(i) Uprawa roślin akwaponicznych i hodowla ryb (działalność spółki zależnej Future Farming
s.r.o. poprzez jej spółki zależne) – budowa, prowadzenie farm akwaponicznych (hodowla ryb i
uprawa roślin).

Ryzyko konkurencji: 

Emitent nie przeprowadził żadnej analizy konkurencji w zakresie uprawy roślin 
akwaponicznych i hodowli ryb, ale Emitent nie dostrzegł jeszcze żadnej na terenie 
Republiki Czeskiej.  Nie można jednak 
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wykluczyć, że w przyszłości akwaponiką zainteresują się duże grupy inwestycyjne, 
które są w stanie kupić know-how z zagranicy.  W takim przypadku w Czechach może 
powstać szereg realnych i potencjalnych konkurentów, co może zawęzić obszar 
działania spółki zależnej jedynego wspólnika. W warunkach silnej konkurencji może się 
zdarzyć, że spółka zależna jedynego wspólnika nie będzie w stanie odpowiednio 
zareagować na otoczenie konkurencyjne, co może doprowadzić do pogorszenia 
sytuacji ekonomicznej spółki zależnej jedynego wspólnika, a w konsekwencji również 
samego jedynego wspólnika. W szczególności zwiększona konkurencja mogłaby 
oznaczać mniejsze zainteresowanie produktami spożywczymi z produkcji spółki 
zależnej jedynego wspólnika, co prowadziłoby do spadku sprzedaży, co z kolei mogłoby 
nie wystarczyć na pokrycie kosztów wykonywania działalności, gdy taka negatywna 
sytuacja znalazłaby odzwierciedlenie również w sytuacji finansowej jedynego 
wspólnika, którego pogorszenie sytuacji finansowej mogłoby następnie wpłynąć na 
spłatę kredytu/pożyczki udzielonej przez Emitenta. Grupa spółki dominującej  Emitenta 
zrealizowała już farmę akwaponiczną Kaly z powierzchnią krytą dla roślin 800 m2, 
powierzchnią krytą dla ryb 800 m2, sezonową zewnętrzną część roślinną 2000 m2 oraz 
całoroczną szklarnię 800 m2 , a także farmę akwaponiczną Brno Heršpice o 
powierzchni krytej dla ryb 1500 m2 i z całoroczną szklarnią o powierzchni 9000 m2. 
Grupa spółki dominującej Emitenta realizuje również farmę akwaponiczną Senica, gdzie 
planowana jest powierzchnia części krytej dla ryb 1500 m2 i szklarnia całoroczna o 
powierzchni 4000 m2 oraz farmę akwaponiczną Letonice, gdzie powierzchnia kryta dla 
ryb planowana jest na 2000 m2, a szklarnia całoroczna na 8000 m2. 

Ryzyko nieprzewidzianych zdarzeń: 

W ramach funkcjonowania farm akwaponicznych może dojść do pożaru, wypadków (np. 
warunki atmosferycznych, awaria maszyn itp.) lub działalności przestępczej, w wyniku 
których funkcjonowanie farmy akwaponicznej będzie zagrożone. W przypadku takich 
sytuacji może dojść do przestoju w działaniu farmy akwaponicznej, a w następstwie 
tego przestoju do niewystarczającej produkcji i sprzedaży produktów spożywczych. 
Taka przerwa miałaby ostatecznie wpływ na sprzedaż spółki zależnej jedynego 
wspólnika, która mogłaby nie być w stanie pokryć kosztów prowadzenia swojej 
działalności. Ostatecznie ta negatywna sytuacja mogła się odbić nawet na jedynym 
wspólniku, wpływając na zdolność do spłaty udzielonych przez Emitenta 
kredytów/pożyczek. Emitent oświadcza, że jest świadomy ograniczania tego ryzyka 
poprzez to, że każda farma akwaponiczna jest ubezpieczona od ryzyk związanych z 
pożarem, wypadkiem i działalnością przestępczą. Jednak ubezpieczenie nie eliminuje 
całkowicie danego ryzyka. 

Ryzyko zmniejszonego popytu: 

Może nastąpić spadek popytu na lokalną żywność wysokiej jakości (przyczyną może 
być np. pogorszenie sytuacji ekonomicznej w społeczeństwie, mniej osób 
zainteresowanych lokalną żywnością o wyższej cenie ), co może spowodować problem 
ze znalezieniem odpowiedniego klienta. W przypadku długotrwałego braku nabywców, 
fakt ten może negatywnie wpłynąć na wyniki ekonomiczne spółki zależnej jedynego 
wspólnika, a ostatecznie również na wyniki ekonomiczne jedynego wspólnika. Może 
więc zaistnieć sytuacja, że w wyniku pogorszenia się sytuacji finansowej jedynego 
wspólnika, ten ostatni nie będzie w stanie pokryć kosztów spłaty kredytów/pożyczek od 
Emitenta. 

 
 

(ii) Deweloper - kupno, wynajem i sprzedaż nieruchomości (działalność spółki zależnej 
Develoria s.r.o.): 

 
 

Ryzyko niskiej rentowności nieruchomości:  

Wartość nieruchomości zależy m.in. od jej lokalizacji. Jeżeli jedyny wspólnik lub spółka 
zależna jedynego wspólnika nie oszacuje prawidłowo potencjału przychodowego danej 
lokalizacji, może być trudno skutecznie wynająć lub sprzedać nabytą nieruchomość po 
korzystnej cenie, co mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną jedynego 
wspólnika , gdyż takie projekty nieruchomości nie byłyby wówczas w stanie ze względu na 
niską rentowność (wynajem lub sprzedaż) pokryć kosztów finansowych jedynego partnera, lub 
spółki zależnej jedynego wspólnika, które później nie byłaby w stanie wypełnić 
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swoich zobowiązań wobec jedynego wspólnika z tytułu udzielonych pożyczek/kredytów. 
Taka sytuacja mogłaby doprowadzić do ekonomicznej straty jedynego wspólnika i 
ostatecznie do jego upadłości. Strata ekonomiczna lub upadłość jedynego wspólnika 
spowoduje pogorszenie zdolności jedynego wspólnika do spłaty udzielonych przez 
Emitenta kredytów/pożyczek, 

Ryzyko wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych 

Obecnie ČNBwielokrotnie podnosi rynkowe stopy procentowe, na co instytucje bankowe 
reagują podnoszeniem stóp procentowych kredytów hipotecznych, które przeważnie 
wykorzystywane są na zakup nieruchomości znajdujących się w portfolio Emitenta. 
Obecnie rynkowa stopa procentowa ČNB wynosi 3,75%, podczas gdy na początku 2021 
r. wynosiła 0,25% i nie jest wykluczone, że w przyszłości będzie dalej rosnąć. Wskutek
wzrostu cen kredytów hipotecznych zmniejszy się oprocentowanie kredytów
hipotecznych, co wiąże się z mniejszym zainteresowaniem nieruchomościami.
Sprzedający będą wówczas musieli zareagować, prawdopodobnie obniżając ceny
sprzedawanych nieruchomości. W przypadku, gdy jedyny partner lub spółka zależna
jedynego wspólnika nie znajduje odpowiedniego nabywcy na swoją nieruchomość, a tym
samym nie sprzedaje takiej nieruchomości z wystarczającym zyskiem, może zaistnieć
sytuacja, w której jedyny wspólnik lub jego spółka zależna nie będą w stanie pokryć
kosztów jego działalności z dochodów, co może prowadzić do strat ekonomicznych i
ostatecznie do upadłości. Ta negatywna sytuacja wpłynie na zdolność jedynego
akcjonariusza do spłaty swoich zobowiązań z tytułu pożyczek/pożyczek wobec Emitenta.

Ryzyko zmian rynkowych cen nieruchomości i czynszu rynkowego: 

Na rynku nieruchomości dochodzi do nieprzewidzianego rozwoju rynkowych cen 
nieruchomości i czynszu rynkowego. Jeżeli jedyny wspólnik lub spółka zależna jedynego 
wspólnika nie oszacuje prawidłowo ceny rynkowej nieruchomości lub czynszu rynkowego za 
konkretną inwestycję, może zaistnieć sytuacja, w której odpowiednia nieruchomość zostanie 
sprzedana lub wydzierżawiona po niższej niż oczekiwana cena rynkowa, czyli zysk z danej 
nieruchomości może nie być wystarczający na pokrycie kosztów realizacji projektu 
deweloperskiego.   Taka sytuacja mogłaby doprowadzić do ekonomicznej straty jedynego 
wspólnika i ostatecznie do jego upadłości. Strata ekonomiczna lub upadłość jedynego 
wspólnika spowoduje pogorszenie zdolności jedynego wspólnika do spłaty udzielonych przez 
Emitenta kredytów/pożyczek, 

Ryzyko zmniejszonego popytu na nieruchomości: 

Negatywne skutki dla wyników ekonomicznych jedynego wspólnika lub spółki zależnej 
jedynego wspólnika (a w dalszej kolejności także sytuacji finansowej jedynego wspólnika) 
mogą wywołać ewentualny spadek popytu na nieruchomość, gdy zmniejszony popyt może 
spowodować problem ze znalezieniem odpowiedniego nabywcy/najemcy nieruchomości.   Na 
rynku nieruchomości w trakcie realizacji projektu deweloperskiego może nastąpić 
nieprzewidywalna zmiana zachowań mieszkańców, gdy w danej miejscowości, w której będzie 
realizowany projekt deweloperski, popyt na nieruchomość może ulec zmianie w trakcie 
realizacji z popytu na wynajem mieszkania na popyt na zakup własnego mieszkania (i 
odwrotnie), nawet jeśli dany projekt deweloperski jest od początku przeznaczony na określony 
cel. Jedyny wspólnik lub jego spółka zależna nie jest w stanie w pełni oszacować tych trendów 
na dzień rozpoczęcia realizacji projektu deweloperskiego. W przypadku, gdy jedyny wspólnik 
lub spółka zależna jedynego wspólnika nie znajdzie odpowiedniego nabywcy/najemcy na 
swoją nieruchomość, a tym samym nie sprzeda/nie wynajmie takiej nieruchomości z 
wystarczającym zyskiem, może zaistnieć sytuacja, w której jedyny wspólnik lub jego spółka 
zależna nie będzie w stanie pokryć kosztów swojej działalności z dochodów, co może 
prowadzić do strat ekonomicznych i ostatecznie do upadłości. Ta negatywna sytuacja wpłynie 
na zdolność jedynego akcjonariusza do spłaty swoich zobowiązań z tytułu pożyczek/pożyczek 
wobec Emitenta. 

Ryzyko wzrostu kosztów realizacji projektu deweloperskiego: 

Na rynku nieruchomości obserwuje się nieprzewidywalny rozwój cen kosztów budowy lub 
przebudowy (ceny robót, materiałów itp.). Emitent z własnego doświadczenia zdaje sobie 
sprawę, że doszło do na przykład śródrocznego wzrostu cen styropianu nawet o 80%, cen 
izolacji z włókna nawet o 60%, cen materiałów ściennych nawet o 20 % a cen wyrobów z 
drewna nawet o 100%, a wszystkie te materiały mają znaczenie w budownictwie. Jeśli w 
trakcie realizacji projektu deweloperskiego nastąpiły nieprzewidywalny wzrost cen tych pozycji  
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w stosunku do zakładanego budżetu dla projektu deweloperskiego, fakt ten może 
ostatecznie obniżyć zakładany zysk z projektu deweloperskiego lub spowodować stratę z 
tytułu projektu deweloperskiego. Niewystarczający zysk z projektu deweloperskiego 
mógłby doprowadzić do ekonomicznej straty jedynego wspólnika i ostatecznie do jego 
upadłości. Strata ekonomiczna lub upadłość jedynego wspólnika spowoduje pogorszenie 
zdolności jedynego wspólnika do spłaty udzielonych przez Emitenta kredytów/pożyczek, 

Ryzyko braku zgody na realizację projektu deweloperskiego: 

Wszelkie projekty deweloperskie (budowa lub przebudowa nieruchomości na dużą skalę) 
mogą być realizowane wyłącznie na podstawie ważnych pozwoleń. Brak pozwolenia 
może opóźnić lub zatrzymać projekt. Za sprawą tego faktu planowane przychody z 
nieruchomości mogą być zagrożone, co może mieć wpływ na sytuację ekonomiczną 
jedynego wspólnika lub spółki zależnej jedynego wspólnika (docelowo także na jedynego 
wspólnika). W przypadku nieotrzymania planowanych przychodów może zaistnieć 
sytuacja, w której jedyny wspólnik lub jego spółka zależna nie będą w stanie pokryć 
kosztów związanych z jego działalnością, a tym samym nastąpi jego strata ekonomiczna.  
W efekcie może dojść do sytuacji, w której jedyny wspólnik nie będzie w stanie spłacić 
swoich zobowiązań z tytułu kredytów/pożyczek wobec Emitenta. 

Wpływ rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 na rynek nieruchomości: 

Obecnie, choroba COVID-19 stopniowo się nasila, a środki ochrony przed 
rozprzestrzenianiem się tej choroby są ponownie zaostrzane, jest to bardzo trudny 
moment na oszacowanie rozwoju tej choroby i czeskiej gospodarki na najbliższe 
miesiące i kwartały.    W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 
wydawanych jest szereg państwowych środków/rozporządzeń, które mogą być 
wydawane w przyszłości, co może mieć bezpośredni wpływ na rynek nieruchomości. W 
szczególności działania te wpływają na dostępność kadr na rynku nieruchomości oraz 
dostępność materiałów budowlanych. Jednocześnie rozprzestrzenianie się choroby może 
wiązać się również z ogólnie zmniejszonym popytem na nieruchomości. Niedostępność 
siły roboczej lub materiałów mogą wydłużyć dany projekt nieruchomości lub uczynić go 
droższym. Niewystarczający popyt może wtedy zagrozić terminowemu i opłacalnemu 
wynajmowi/sprzedaży projektu nieruchomości. W takim przypadku spółka dominująca 
Emitenta (lub jego spółka zależna) realizująca projekt deweloperski może nie osiągnąć 
oczekiwanej rentowności, co w efekcie może prowadzić do straty ekonomicznej dla spółki 
dominującej i niemożności wywiązania się z jej zobowiązań z pożyczki/kredyty dla 
Emitenta. 

Ryzyko wynikające z członkostwa w grupie: 

Emitent jest członkiem grupy spółki dominującej GFF s.r.o, której właścicielem jest w 55% pan 
Ondřej Bartoš, ur. 15.11.1995, w 20 % pan Martin Podoba, ur. 19.9.1987, a w 25 
% pan Martin Luňák, ur. 30.3.1991. Pan Ondřej Bartoš faktycznie kontroluje spółkę dominującą 
Emitenta ze względu na wielkość posiadanego udziału, tj. jest osobą kontrolującą spółkę dominującą 
Emitenta. W przypadku zmiany strategii przez wspólników posiadających spółkę dominującą lub 
samą spółkę dominującą, Emitent może zostać sprzedany, a nowy właściciel spoza grupy spółek 
dominujących może nie zapewnić Emitentowi wystarczającego wsparcia jako spółka dominująca lub 
może zmienić przedmiot działalności Emitenta. Emitent korzysta również z usług Spółki dominującej, 
której zleca (outsourcing) obsługę księgową, podatkową i prawną oraz korzysta ze jej pracowników. 
Jest więc uzależniona od grupy macierzystej w tych obszarach i nie ma wpływu na jakość i sposób 
świadczenia tych usług oraz czynności pracowników. W związku z tym Emitent częściowo ponosi 
ryzyko niedostatecznej komunikacji oraz ryzyko zmniejszenia kontroli nad danym obszarem. W 
przypadku sprzedaży Emitenta lub niewystarczającego wsparcia w zakresie usług outsourcingowych 
(w tym kadrowych) Emitent może mieć problemy operacyjne. Problematyczne funkcjonowanie może 
wówczas prowadzić do niedostatecznego funkcjonowania Emitenta i niezapewnienia 
wystarczających przychodów na pokrycie kosztów Emitenta (w tym zobowiązań z tytułu Obligacji). 

Ryzyko konfliktu interesów: 

Spółka dominująca jako jedyny wspólnik Emitenta jest jego jedyną osobą kontrolującą. W ramach 
prowadzonej działalności spółka dominująca może priorytetowo traktować interesy innych członków 
grupy lub grupy jako całości kosztem Emitenta, co może skutkować negatywną sytuacją 
gospodarczą Emitenta i zmniejszeniem jego zdolności do spłaty swoich zobowiązań wynikających z 
Obligacji. 
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Ryzyko braku organu nadzorczego: 

Emitent posiada jeden organ wykonawczy i nie posiada rady nadzorczej. Zarządzanie 
przedsiębiorstwem Emitenta jest więc całkowicie uzależnione od podejmowania decyzji przez jedną 
osobę bez możliwości włączenia organu nadzorczego. W przypadku podejmowania błędnych lub 
niewłaściwych decyzji biznesowych ze strony osoby zarządzającej brak jest bieżącej kontroli 
prewencyjnej ze strony organów nadzoru, co może ostatecznie doprowadzić do niekorzystnej 
sytuacji ekonomicznej Emitenta i zmniejszenia jego zdolności do spłaty swoich zobowiązań 
wynikających z Obligacji. 

Ryzyko niewypełnienia obowiązku umieszczenia dokumentów w zbiorze dokumentów sądu 
rejestrowego 

Spółka dominująca Emitenta GFF s.r.o. oraz spółki siostrzane Emitenta Future Farming s.r.o. nie 
dopełniły swojego zobowiązania i nie złożyły sprawozdania finansowego za rok 2020 do zbioru 
dokumentów właściwego sądu rejestrowego. Tym spółkom grożą sankcje, jeśli nadal nie wypełniają 
tych zobowiązań. W przypadku dalszego niewypełniania tych obowiązków, na spółki te może zostać 
nałożona zgodnie z warunkami ustawy nr 304/2013 Dz. o rejestrach publicznych osób prawnych i 
osób fizycznych grzywna do 100 000 CZK lub może dojść do wszczęcia postępowania w sprawie 
rozwiązania spółki, jeżeli nie uda się im doręczyć wezwania do złożenia brakujących sprawozdań 
finansowych w celu umieszczenia w zbiorze dokumentów. W przypadku sankcji lub likwidacji tych 
spółek fakty te mogą mieć negatywny wpływ na zdolność tych spółek do wywiązywania się ze swoich 
zobowiązań, m.in. zdolność spółki dominującej do wywiązywania się z zobowiązań wobec Emitenta z 
tytułu udzielonych pożyczek/kredytów. W przypadku braku spłaty pożyczek/kredytów przez spółkę 
dominującą, zdolność Emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji może być 
zagrożona. 

CZYNNIKI RYZYKA DOTYCZĄCE OBLIGACJI 

Ryzyko przyjęcia przez Emitenta dodatkowego finansowania z zadłużenia: 

Warunki emisji pozwalają Emitentowi na przyjęcie dodatkowego finansowania z zadłużenia. 
Przyjęcie jakiegokolwiek dodatkowego (zabezpieczonego lub niezabezpieczonego) finansowania z 
zadłużenia może ostatecznie oznaczać, że w przypadku postępowania upadłościowego roszczenia 
Obligatariuszy zostaną zaspokojone w mniejszym stopniu, niż gdyby takie finansowanie z zadłużenia 
nie zostało przyjęte. Wraz ze wzrostem finansowania z zadłużenia Emitenta wzrasta również ryzyko 
niewywiązania się przez Emitenta z jego zadłużenia z Obligacji, co może skutkować całkowitą lub 
częściową utratą inwestycji w Obligacje ze strony Właściciela Obligacji. 

Emitent już na podstawie prospektu emisyjnego obligacji z dnia 25 stycznia 2021 r., który został 
zatwierdzony decyzją ČNB nr post. 2021/010200/570, która weszła w życie 30.01.2021 r., emituje i 
oferuje publicznie swoje obligacje oznaczone jako „GFF Invest Bond”, których wartość nominalna 
wyemitowanych obligacji wynosi 100 000 000,-- CZK. Prospekt obligacji z dnia 25.1.2021 r. jest 
publikowany w rejestrze prospektów emisyjnych na stronie internetowej ČNB lub na stronie 
internetowej Emitenta https://www.gffgroup.cz/emise. Subskrybując obligacje, Emitent staje się tym 
samym dłużnikiem posiadaczy obligacji i jest zobowiązany do wypłaty im przychodów odsetkowych 
oraz spłaty wartości nominalnej obligacji zgodnie z warunkami prospektu (w tym warunków emisji w 
nim zawartych), zwiększając tym samym obciążenie finansowe Emitenta.   Dochody Emitenta z 
działalności gospodarczej będą więc musiały pokryć zarówno zadłużenie Emitenta wynikające z już 
istniejącej emisji, jak i z Emisji wyemitowanej na podstawie niniejszego prospektu podstawowego. W 
przypadku niewystarczających przychodów może zaistnieć sytuacja, w której Emitent nie będzie w 
stanie pokryć wszystkich swoich zobowiązań (w tym zobowiązań wynikających z Emisji wydanej na 
podstawie niniejszego prospektu podstawowego), co może doprowadzić do jego straty ekonomicznej 
oraz, w ostateczności, do upadłości. Na dzień prospektu z dotychczasowej emisji subskrybowano 
2729 szt. obligacji o wartości nominalnej 10.000,-- CZK/1 szt., tj. obligacji o łącznej wartości 
nominalnej 27.290.000,-- CZK. Obligacje te są oprocentowane według stałej stopy procentowej 7,6% 
rocznie od 1.02.2021 do 31.01.2023, 8,1% rocznie od 1.02.2023 do 31.01.2025 i 8,6% rocznie od 
01.02.2025 do 31.01.2027 r. i zostaną spłacone jednorazowo (jeśli nie nastąpi wcześniejsza spłata) 
na dzień 31.01.2027 r. 

Ryzyko stopy procentowej z Obligacji: 

Posiadacz Obligacji o stałym oprocentowaniu jest narażony na ryzyko spadku ceny takiej obligacji w 
wyniku zmian rynkowych stóp procentowych. O ile nominalna stopa procentowa jest stała przez czas 
trwania Obligacji, to aktualna stopa procentowa na rynku kapitałowym („rynkowa stopa 
procentowa”) zwykle zmienia się codziennie. Wraz ze zmianą rynkowej stopy procentowej zmienia 
się również cena Obligacji o Stałym Oprocentowaniu, ale w przeciwnym kierunku. W związku z tym, 
jeśli rynkowa  

https://www.gffgroup.cz/emise
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stopa procentowa wzrośnie, cena Obligacji o Stałym Oprocentowaniu generalnie spadnie do 
poziomu, przy którym rentowność takiej Obligacji będzie w przybliżeniu równa rynkowej stopie 
procentowej. Jeżeli natomiast rynkowa stopa procentowa spadnie, cena Obligacji o stałym 
oprocentowaniu generalnie wzrośnie do poziomu, przy którym rentowność takiej Obligacji 
będzie w przybliżeniu równa rynkowej stopie procentowej. Fakt ten może mieć negatywny 
wpływ na wartość i rozwój inwestycji w Obligacje. 

Ryzyko płynności: 

Emitent nie będzie ubiegał się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub 
innym rynku papierów wartościowych. W przypadku Obligacji niedopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub innym, nie ma pewności, że rozwinie się rynek wtórny Obligacji lub, jeśli 
się rozwinie, że taki rynek wtórny będzie trwał lub będzie w jakikolwiek sposób płynny. 
Jednocześnie wycena takich Obligacji może być trudna, co może również mieć negatywny 
wpływ na ich płynność. Na potencjalnie niepłynnym rynku Właściciel Obligacji może w 
kiedykolwiek nie być w stanie sprzedać Obligacji po odpowiedniej cenie rynkowej. Fakt ten 
może mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji w Obligacje. 

Ryzyko niewypłacalności: 

Obligacje, jak każdy inny dług pieniężny, podlegają ryzyku niewypłacalności. W pewnych 
okolicznościach Emitent może nie być w stanie zapłacić odsetek od Obligacji lub spłacić 
wartości nominalnej Obligacji, a wartość dla Obligatariuszy w terminie wykupu Obligacji może 
być niższa niż kwota ich pierwotnej inwestycji, a w niektórych okoliczności wartość może nawet 
wynosić zero. Zdolność Emitenta do spłaty odsetek od Obligacji lub kapitału uzależniona jest od 
jego zarządzania oraz zdolności dłużników Emitenta do wywiązywania się ze swoich 
zobowiązań. 

Ryzyko Przedterminowego Wykupu: 

W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji przed terminem zapadalności, Obligatariusz 
narażony jest na ryzyko niższego niż oczekiwany zwrotu z tytułu takiego wcześniejszego 
wykupu. Emitent jest uprawniony do podjęcia decyzji o przedterminowej spłacie Obligacji 
według własnego uznania. 

Ryzyko opłat: 

Na całkowity zwrot z inwestycji w Obligacje może mieć wpływ wysokość opłat pobieranych 
przez maklera papierów wartościowych lub innego pośrednika za zakup i sprzedaż Obligacji.   
Taka osoba lub instytucja może pobierać opłaty za pośrednictwo w sprzedaży obligacji lub 
usługi związane z emisją. Dlatego Emitent zaleca przyszłym inwestorom zainteresowanym 
Obligacjami, aby zapoznali się z materiałami, na podstawie których będą naliczane opłaty w 
związku z Obligacjami. Fakt ten może mieć negatywny wpływ na wartość Obligacji. 

Ryzyko inflacji: 

Potencjalni nabywcy lub sprzedający nieruchomości powinni być świadomi, że Obligacje nie 
zawierają klauzuli antyinflacyjnej, a realna wartość inwestycji w Obligacje może spadać wraz ze 
spadkiem wartości waluty wskutek inflacji. Inflacja również powoduje spadek realnego 
przychodu z Obligacji. Jeżeli wysokość inflacji przekroczy nominalną rentowność Obligacji, 
wartość realnego zysku z Obligacji będzie ujemna. Średni roczny poziom inflacji w Republice 
Czeskiej wyniósł w roku 2019 2,8 %, w roku 2020 3,2 %, a w roku 2021 6,6 %. W roku 2022 
prognozuje się, że inflacja ponownie przekroczy 6%. 

Ryzyko legalności zakupu Obligacji: 

Potencjalni nabywcy Obligacji (w szczególności osoby zagraniczne) powinni mieć świadomość, 
że nabycie Obligacji może podlegać ograniczeniom prawnym wpływającym na ważność ich 
nabycia. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za legalność nabycia Obligacji przez 
potencjalnego nabywcę Obligacji, czy to zgodnie z prawem państwa (jurysdykcja) jego siedziby 
lub którego jest rezydentem lub państwa (jurysdykcja), w którym działa (jeśli jest inny). 
Potencjalny nabywca nie może powoływać się na Emitenta w związku z jego decyzją dotyczącą 
legalności objęcia Obligacji. W przypadku, gdyby potencjalny nabywca Obligacji nabył Obligację 
z naruszeniem ograniczeń prawnych mających do niej zastosowanie, mogłoby to ostatecznie 
spowodować nieważność takiego nabycia, a Emitent byłby zobowiązany do zwrotu temu 
nabywcy Obligacji kwoty, ya jaką ta osoba zamierzała nabyć Obligacje jako bezpodstawne 
wzbogacenie. Inne konsekwencje prawne mogą wynikać z różnych przepisów prawa, które 
mają zastosowanie do danego nabywcy. 
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III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROSPEKT I CHARAKTERYSTYKA EMITENTA

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE, DANE STRON TRZECICH, RAPORTY BIEGŁYCH I
ZATWIERDZENIE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN

1.1. OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ 

Osobą odpowiedzialną za prawidłowość i kompletność danych zawartych w Prospekcie 
Podstawowym jest Emitent, tj. spółka GFF Invest s.r.o., REGON: 094 94 324, z siedzibą pod 
adresem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, wpisana do rejestru handlowego 
prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie pod sygnaturą akt  C 119281. 

1.2. OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 

Osoba odpowiedzialna oświadcza, że według jej najlepszej wiedzy informacje zawarte w 
Prospekcie Podstawowym są zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Prospekcie 
Podstawowym nie zostały zatajone żadne fakty, które mogłyby zmienić jego znaczenie. 

W Pradze, dnia 9.3.2022 

GFF Invest s.r.o. 

Martin Podoba, 

dyrektor zarządzający 

1.3. OŚWIADCZENIA LUB RAPORTY EKSPERTÓW 

Z wyjątkiem raportu biegłego rewidenta w ramach weryfikacji zwykłego sprawozdania finansowego 
na dzień 31.12.2020 r. oraz w ramach weryfikacji śródrocznego sprawozdania finansowego na dzień 
30.09.2021 r. oświadczenie lub raport osoby występującej jako ekspert nie jest brane pod uwagę. 
Sprawozdania biegłego rewidenta zawarte są w Prospekcie Podstawowym za zgodą biegłego 
rewidenta. 

1.4. DANE OD STRON TRZECICH 

Emitent potwierdza, że informacje od osób trzecich oraz oświadczenia przypisywane danej osobie 
przez biegłego nie zostały wykorzystane, z wyjątkiem oświadczenia biegłego rewidenta o regularnym 
sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2020 r. oraz o śródrocznym sprawozdaniu 
finansowym sporządzonym na dzień 30.9.2021. Biegły rewident nie posiada istotnego interesu w 
Emitencie. 

1.5. OŚWIADCZENIE O ZATWIERDZENIU PROSPEKTU PODSTAWOWEGO 

Niniejszy Prospekt Podstawowy został zatwierdzony przez ČNB jako organ właściwy zgodnie z 
Rozporządzeniem w sprawie Prospektu na mocy decyzji nr 2022/025779/CNB/570 do sygn. akt S-
Sp-2021/00105/CNB/572 z dnia 9.3.2022 r., która stała się prawomocna w dniu 25.3.2022 r. Na 
mocy decyzji o zatwierdzeniu Prospektu Podstawowego papieru wartościowego, ČNB jedynie 
potwierdza, że zatwierdzony dokument spełnia standardy w zakresie kompletności, zrozumiałości i 
spójności wymagane na mocy Rozporządzenia o prospekcie. Zatwierdzenie niniejszego dokumentu 
przez ČNB nie powinno być rozumiane jako wsparcie lub potwierdzenie istnienia, jakości, 
działalności gospodarczej lub jakichkolwiek wyników Emitenta opisanych w niniejszym dokumencie, 
ani też potwierdzenia lub zatwierdzenia jakości Obligacji. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny 
korzyści płynących z inwestowania w Obligacje.   
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2. AUTORYZOWANI BIEGLI REWIDENCI

Emitent sporządził cykliczne sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2020 r. oraz śródroczne 
sprawozdania finansowe na dzień 30.09.2021 r., które zostały zweryfikowane przez biegłego 
rewidenta.  Nie sporządził żadnych innych sprawozdań finansowych, które mogłyby zostać 
przedłożone do weryfikacji przez audytora. Regularne sprawozdania finansowe i śródroczne 
sprawozdania finansowe zostały zweryfikowane przez audytora AUDIT MORAVA s.r.o., z siedzibą 
pod adresem Milotická 458/14, 155 21 Praga 5, numer ewidencyjny uprawnień 512, który upoważnił 
Ing. Pavla Halamíček, PhD., numer ewidencyjny uprawnień KA CR nr 1004 (dalej „Biegły 
Rewident”). Rewident zweryfikował roczne sprawozdanie finansowe oraz śródroczne sprawozdanie 
finansowe ze stwierdzeniem: „bez zastrzeżeń”. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta biegły rewident nie posiada istotnego interesu w Emitencie. Na 
potrzeby niniejszego oświadczenia Emitent uwzględnił m.in. następujące fakty w stosunku do 
Biegłego Rewidenta: ewentualne (i) posiadanie akcji wyemitowanych przez Emitenta lub akcji lub 
udziałów spółek wchodzących w skład grupy z Emitentem lub jakichkolwiek opcji upoważniających 
do nabycia lub objęcia takich akcji lub udziałów, (ii) zatrudnienie u Emitenta lub w grupie Emitenta 
lub jakiekolwiek wynagrodzenie od Emitenta 
(iii) członkostwo w organach Emitenta lub grupie Emitenta oraz (iv) relacje Audytora z pośrednikami
finansowymi uczestniczącymi w ofercie Obligacji.

3. CZYNNIKI RYZYKA

Są podane z góry w art. II. niniejszego Prospektu podstawowego „Czynniki ryzyka”. 

4. DANE O EMITENCIE

4.1. HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA 

Utworzenie i powstanie Emitenta 

Emitent został utworzony w dniu 27.08.2020 r. na podstawie aktu założycielskiego NZ 261/2020 
zgodnie z prawem Republiki Czeskiej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Emitent 
został utworzony przez wpis do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w 
Brnie w dniu 8.09.2020 r. Emitent jest wpisany do rejestru handlowego pod sygnaturą C 
119281, prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Brnie. Emitent został założony jako spółka 
zależna od GFF s.r.o., REGON: 07584644. Kapitał zakładowy i udział Emitenta 

Kapitał zakładowy i udział Emitenta 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.000.000,-- CZK (słownie milion czeskich koron) i został 
spłacony w pełnej wysokości przez założyciela - spółkę GFF s.r.o., REGON: 075 84 644. Na 
dzień sporządzenia niniejszego prospektu podstawowego jedynym wspólnikiem Emitenta jest 
spółka GFF s.r.o., REGON: 075 84 644, która w spółce Emitenta stanowi 100% udział w 
prawach do głosowania i prawach majątkowych. 

Podstawowe informacje o Emitencie 

LEI:

Firma handlowa: 

Miejsce rejestracji: 

REGON:

LEI:
Data powstania: 

Data założenia: Czas 

trwania Emitenta: 

Forma prawna: 

Prawo właściwe: 

Siedziba: 

Numer telefonu: 

GFF Invest s.r.o. 

Wpisana do rejestru handlowego 
prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie, 
sygn. akt C 119281

094 94 324 

3157004B6N9CNIJ89156 

8.9.2020 

27.8.2020 

na czas nieokreślony. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Czeskie 

Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 
Brno 

+420725858029
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Osoba kontaktowa: Martin Podoba – dyrektor zarządzający 

E-mail: klient@gffgroup.cz 

Strona internetowa: https://www.gffgroup.cz(informacje 
zamieszczone na stronie internetowej, z 
wyjątkiem zbadanych okresowych 
sprawozdań finansowych na dzień 
31.12.2020 r. oraz zbadanych śródrocznych 
sprawozdań finansowych na dzień 30.9.2021 
r. nie stanowią części Prospektu i nie zostały
poddane kontroli ani zatwierdzone przez
ČNB.)

Emitent kieruje się w swojej działalności czeskim porządkiem prawnym oraz przepisami prawa 
Republiki Czeskiej, w szczególności: 

- ustawą nr 89/2012 Dz., kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami;

- ustawą nr 80/2012 Dz. U., o spółkach handlowych i spółdzielniach (ustawa o spółkach
handlowych), z późniejszymi zmianami;

- ustawą nr 455/1991 Dz. U., o działalności gospodarczej (ustawa o działalności
gospodarczej), z późniejszymi zmianami;

- ustawą nr 256/2004 Dz. U., o prowadzeniu działalności na rynku kapitałowym, z późniejszymi
zmianami;

- ustawą nr 190/2004 Dz. U. o obligacjach, z późniejszymi zmianami;

- ustawą nr 586/1992 Dz. U. o podatku dochodowym, z późniejszymi zmianami;

- ustawą nr 235/2004 Dz. U. o podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami;

- ustawą nr 280/2009 Dz. U. ordynacja podatkowa, z późniejszymi zmianami;

- Ustawą nr 563/1991 Dz. U. o rachunkowości

- Ustawą Senatu nr 340/2013 Dz. U., o podatku od nabycia nieruchomości,

- Ustawą nr 125/2008 Sb. o przekształceniach spółek handlowych i spółdzielni,

- Ustawą nr 256/2013 Sb., prawo katastralne,

z poszanowaniem wszystkich innych właściwych przepisów prawa Republiki Czeskiej.

4.2. OSTATNIE ZDARZENIA SPECYFICZNE DLA EMITENTA 

Emitentowi nie są znane żadne niedawne specyficzne dla niego zdarzenia, które miałyby istotne 
znaczenie dla oceny wypłacalności Emitenta, z wyjątkiem emisji obligacji, jak wskazano w art. 
4.4. 4.4. Prospektu Podstawowego. 

4.3. OCENA KREDYTOWA 

Ani Emitentowi, ani jego papierom wartościowym nie nadano ratingu. 

4.4. STRUKTURA POŻYCZEK I KREDYTÓW 

Emitent już na podstawie prospektu emisyjnego obligacji z dnia 25 stycznia 2021 r., który został 
zatwierdzony decyzją ČNB nr post. 2021/010200/570, która weszła w życie 30.1.2021 r., 
emituje i oferuje publicznie swoje obligacje oznaczone jako „GFF Invest Bond”, łączna wartość 
nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 100 000 000,-- CZK. Na dzień sporządzenia 
Prospektu Podstawowego subskrybowane zostały obligacje o łącznej wartości nominalnej 27 
290 000 CZK. Obligacje te są oprocentowane według stałej stopy procentowej 7,6% rocznie od 
1.02.2021 do 31.1.2023, 8,1% rocznie od 1.02.2023 do 31.1.2025 i 8,6 
% rocznie od 01.02.2025 do 31.01.2027 r. i zostaną spłacone jednorazowo (jeśli nie nastąpi 
wcześniejsza spłata) na dzień 31.01.2027 r. 

Ponadto Emitent nie wyemitował żadnych instrumentów inwestycyjnych, nie zaciągał pożyczek i 
kredytów, jak również nie zaciągał innych podobnych długów finansowych na dzień 
sporządzenia Prospektu Podstawowego. 

mailto:klient@gffgroup.cz
https://www.gffgroup.cz/
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Na dzień sporządzenia Prospektu Podstawowego Emitent nie ma żadnych zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek. 

4.5. OPIS OCZEKIWANEGO FINANSOWANIA EMITENTA 

Emitent będzie finansował swoją działalność z wpływów z Emisji Obligacji na podstawie 
niniejszego Prospektu Podstawowego oraz z wpływów z dotychczasowej emisji obligacji, o 
której mowa w art. 4.4. Prospektu Podstawowego. 

5. PRZEGLĄD BIZNESOWY

5.1. GŁÓWNEJ DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest przekazywanie środków uzyskanych w wyniku 
emisji Obligacji jedynemu akcjonariuszowi tj. spółce GFF s.r.o., REGON: 109 07 726, z siedzibą pod 
adresem Vídeňská 188 / 119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, wpisanej do rejestru handlowego 
prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie pod sygnaturą akt 108959, w formie kredytów i/lub 
pożyczki. Wszelkie wpływy z dotychczasowych emisji obligacji Emitenta zostały przekazane w formie 
pożyczki/kredytu spółce dominującej, Emitent nie jest w stanie określić, na jaki konkretny cel spółka 
dominująca wykorzystała te środki. Na dzień sporządzenia Prospektu Podstawowego nie są znane 
Emitentowi szczegółowe warunki umowy kredytu i/lub umowy pożyczki, na podstawie których 
Emitent przekaże środki z tej emisji jednemu wspólnikowi.   Podobnie Emitent nie jest w stanie 
określić celu, na jaki środki zostaną przeznaczone przez spółkę dominującą. Jednak kredyt lub 
pożyczka zawsze zostanie udzielona zgodnie z warunkami wszelkich przepisów prawa. 

Jedyny wspólnik: 

Jedyny wspólnik GFF s.r.o. prowadzi działalność bezpośrednio lub poprzez spółki zależne w 
zakresie nowoczesnych technologii, produkcji, rolnictwa i rozwoju m.in. nabywanie udziałów 
biznesowych w strategicznych i odnoszących sukcesy firmach oraz udział w start-upach z 
potencjałem wzrostu. 

W segmencie rolniczym stawia na nowoczesne procedury technologiczne w ramach akwaponiki, 
czyli hodowli ryb i uprawy roślin bezglebowych. Dzięki tej innowacji jest w stanie produkować 
żywność wielokrotnie szybciej i wydajniej. W ten sposób dostarcza na sklepowe półki wysokiej 
jakości lokalnie produkowaną czeską żywność, której nie trzeba sprowadzać z zagranicy. 

W segmencie IT umożliwia poszczególnym firmom outsourcing opieki nad parkiem IT, a tym samym 
redukcję kosztów. Zapewnia kompleksową obsługę technologii, drukarek i komputerów wraz z 
zarządzaniem siecią. Jednocześnie dba o bezpieczeństwo w Internecie, zarządzanie chmurą i 
ochronę antywirusową. 

W segmencie deweloperskim koncentruje się na faktycznym budowaniu, kupnie i wynajmie 
nieruchomości, w celu renowacji zasobów mieszkaniowych i poprawy standardów życia w Czechach 
i za granicą. 

Na dzień sporządzenia niniejszego prospektu podstawowego jedyny 

wspólnik posiada aktywa płynne w wysokości: 3.292.000,-- CZK. 

kwota środków zewnętrznych: 259.855.000,-- CZK. 

zadłużenie finansowe netto na dzień sporządzenia prospektu (obliczone jako suma zobowiązań 
długoterminowych i krótkoterminowych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty): 
256.968.000,-- CZK. 

Najnowsze dane finansowe jedynego wspólnika znane Emitentowi opierają się na regularnych 
sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2020 r., bilans oraz rachunek zysków i 
strat stanowią załącznik do niniejszego Prospektu Podstawowego. Oto główne dane finansowe (w 
tys. CZK): 

Wynik gospodarczy po opodatkowaniu: - 20.805.000,-- CZK

Obroty netto za okres rozliczeniowy: 2.558.000,-- CZK 

Emitent nie przewiduje wpływu COVID-19 na działalność spółki dominującej, z wyjątkiem możliwego 
ryzyka wpływu COVID-19 na działalność deweloperską (por. art. II. CZYNNIKI RYZYKA Prospektu 
Podstawowego). Tym samym Emitentowi na dzień sporządzenia Prospektu Podstawowego nie są 
znane Emitentowi jakiekolwiek negatywne skutki rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 na 
działalność jedynego wspólnika Emitenta lub jego spółek zależnych. 
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Najważniejsze spółki zależne jedynego udziałowca, ich główna działalność oraz ostatnie znane 
główne dane finansowe: 

Frontman s.r.o. 

Spółka została założona 12 kwietnia 2017 roku i koncentruje się na świadczeniu usług z 
zakresu marketingu, doradztwa biznesowego i personalnego w segmencie spółek prawa 
handlowego. Głównymi klientami są średnie i duże firmy. 

W spółce spotykają się eksperci w wymienionych dziedzinach, którzy stale dokształcają się, 
posiadają wieloletnie doświadczenie w tych dziedzinach oraz śledzą aktualne trendy i ruchy 
rynkowe. Eksperci to w większości menedżerowie zespołów firmowych, którzy kierują zespołami 
innowacyjnie, aby pomagać innym firmom w osiąganiu pożądanych rezultatów, dzięki 
skutecznie ustawionym procesom i dogłębnej znajomości różnych rynków i środowisk 
biznesowych prowadzącej do prawidłowo postawionych celów. 

Spółka dodatkowo pomaga innym firmom w trzech różnych fazach: podczas początku firmy (i 
start-upów); w momencie, gdy firma już się nie rozwija; w sytuacji, gdy firma nie może 
dostosować się do nowych warunków i rynku pracy. 

Frontman s.r.o. profesjonalnie analizuje aktualną sytuację na rynku oraz w firmie i na podstawie 
danych proponuje optymalizacje w obszarach, którymi się zajmuje. Może całkowicie zastąpić 
dział firmy wraz z jego ekspertami i zespołami lub firmy do tworzenia systemów wewnętrznych, 
a tym samym przyczyniania się do dalszego funkcjonowania i rozwoju. 

W jednym lub kilku wymienionych wyżej obszarach współpracowała lub nadal współpracuje z 
Commerce Trade s.r.o., Future Farming s.r.o., Future Farming Kaly s.r.o., GFF s.r.o., Nastav.it 
s.r.o., Paddock Drink s.r.o., RVO Group s.r.o. Społka współpracowała również w jednym lub
kilku obszarach z wieloma firmami zewnętrznymi, ale ze względu na poufność i tajemnicę nie
można o nich wspomnieć.

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Podstawowego 

spółka posiada: kwota aktywów płynnych: 530,854,-- CZK. 

kwota środków zewnętrznych: 37.654.190,-- CZK. 

zadłużenie finansowe netto na dzień sporządzenia prospektu (obliczone jako suma zobowiązań 
długoterminowych i krótkoterminowych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty): 
37.123.336,-- CZK. 

Najnowsze dane finansowe spółki znane Emitentowi oparte są na regularnych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych na dzień 31.12.2020. Oto główne dane finansowe (w tys. CZK): 

Wynik gospodarczy po opodatkowaniu: -14.207

Obroty netto za okres rozliczeniowy: 23.242 

Commerce Trade s.r.o. 

Spółka powstała 3.8.2017 r. i koncentruje się na segmencie e-commerce oraz gastronomii na 
rynku detalicznym. Realizowane projekty obejmują Ignis Club i franczyzy Trdlokafe. 

Ignis Club to luksusowy klub dla palących fajkę w Brnie, który oferuje swoim klientom relaks z 
wysokiej jakości fajką wodną, napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi oraz przekąskami, 
zarówno w zaciszu saloniku, jak i w otwartym środowisku klubu. Spółka przekazała środki na 
realizację tego klubu, ale nie prowadzi bezpośrednio tego klubu. 

Klientami są często osoby z zaawansowaną wiedzą na temat fajek wodnych, którym klub jest w 
stanie zaoferować produkt szyty na miarę dzięki indywidualnemu podejściu, obsłudze klienta 
VIP i dbałości o szczegóły. Klub koncentruje się nie tylko na tworzeniu szerokiej gamy 
produktów wysokiej jakości. Oczywistym elementem jest również doznanie przyjemnej 
atmosfery, dzięki połączeniu odpowiednich architektonicznie elementów wystroju z 
ponadczasowym wyposażeniem i muzyką podkreślającą atmosferę lokalu. 

Franczyzy Trdlokafe są rozsiane po całym Brnie i oferują klientom napoje bezalkoholowe i 
trdelniki własnej produkcji. W Trdlokafe koncentrujemy się głównie na tworzeniu marki miłości, 
aby klienci wracali po swoje ulubione produkty dzięki ich zadowoleniu. 
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Towary tworzone są na podstawie zapotrzebowania klientów i rozszerzane dzięki informacjom 
zwrotnym od stałych klientów. Trdlokafe ze swoją ofertą reaguje elastycznie na porę roku i stara się 
być jak najbliżej klientów. Realizuje ten cel, dostarczając swoje towary w Brnie i okolicach, gdzie nie 
rezygnuje ze swoich standardów świeżości, jakości i przyjaznej obsługi. 

Wizja spółki rozciąga się na inne obszary, w których zamierza poświęcić się produkcji wysokiej 
jakości drewnianych stołów, akcesoriów fitness i suplementów diety. Powyższe jest w fazie 
przygotowań i ostatecznych optymalizacji, aby produkty mogły pojawić się na rynku i tym samym 
dotrzeć do klientów końcowych. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Podstawowego 

spółka posiada: kwota aktywów płynnych: 4.777.000,-- CZK. 

kwota środków zewnętrznych: 20.307.000,-- CZK. 

zadłużenie finansowe netto na dzień sporządzenia prospektu (obliczone jako suma zobowiązań 
długoterminowych i krótkoterminowych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty): 
15.530.000,-- CZK 

Najnowsze dane finansowe spółki znane Emitentowi oparte są na regularnych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych na dzień 31.12.2020. Oto główne dane finansowe (w tys. CZK): 

Wynik gospodarczy po opodatkowaniu: -+2.086 

Obroty netto za okres rozliczeniowy: +1.751

Future Farming s.r.o. 

Spółka powstała 1.11.2018 r. i poprzez swoje spółki zależne koncentruje się na budowie i 
prowadzeniu farm akwaponicznych oraz hodowli ryb i uprawie roślin w farmach akwaponicznych. 

Skupia ekspertów z dziedziny rolnictwa akwaponicznego i wdraża ich innowacyjne procedury w 
farmach akwaponicznych. Farmy są w trakcie budowy lub są w końcowej fazie budowy, gotowe do 
pierwszej produkcji. Spółka zrealizowała już bezpośrednio lub poprzez swoje spółki zależne farmę 
akwaponiczną Kaly na Morawach, na północ od Brna, z powierzchnią krytą dla roślin 800 m2, 
powierzchnią krytą dla ryb 800 m2, sezonową zewnętrzną część roślinną 2.000 m2 oraz całoroczną 
szklarnię 800 m2 , a także farmę akwaponiczną Brno Heršpice o powierzchni krytej dla ryb 
1500 m2 i z całoroczną szklarnią o powierzchni 9000 m2. Grupa podmiotu dominującego Emitenta 
realizuje również farmę akwaponiczną Senica na Słowacji, gdzie powierzchnia krytej części dla ryb 
to 1500 m2, a szklarnia całoroczna ma mieć 4000 m2 oraz farmę akwaponiczną Letonice do na 
wschód od Brna, gdzie powierzchnia części krytej dla ryb planowana jest na 2000 m2 a szklarni 
całorocznej na 8000 m2. 

Firma współpracuje ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Akwaponicznych, z którym m.in. uczestniczy 
w dalszych badaniach z zakresu akwaponiki. Natychmiast przekształca wyniki naukowców w 
praktyczne zastosowanie w gospodarstwach i dalej nadzoruje ich wkład. 

Spółka poszukuje innych możliwych placów budowy gospodarstw rolnych i inwestorów, którzy 
podzielają tę samą wizję i zaangażowanie w budowanie innowacyjnego rolnictwa. 

Wizją spółki jest dostarczanie produktów akwaponicznych klientom końcowym. Oferta będzie 
obejmowała zakup tych produktów bezpośrednio z gospodarstw lub ich dostawę do hurtowni i 
sklepów detalicznych poprzez spółkę zależną Farmia Food s.r.o.  

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Podstawowego 

spółka posiada: kwota aktywów płynnych: 7.811.000,-- CZK. 

kwota środków zewnętrznych: 392.511.000,-- CZK. 

zadłużenie finansowe netto na dzień sporządzenia prospektu (obliczone jako suma zobowiązań 
długoterminowych i krótkoterminowych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty): 
384.700.000,-- CZK. 

Najnowsze dane finansowe spółki znane Emitentowi oparte są na regularnych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych na dzień 31.12.2020. Oto główne dane finansowe (w tys. CZK): 

Wynik gospodarczy po opodatkowaniu: -11.292
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Obroty netto za okres rozliczeniowy: 43.874 

Develoria s.r.o. 

Spółka została założona 19.8.2019  r. Działalność firmy to projekty deweloperskie, 
długoterminowy i krótkoterminowy wynajem nieruchomości oraz tzw. house flipping (czyli zakup 
nieruchomości w celu ich późniejszej sprzedaży z zyskiem). 

Spółka prowadzi wieloletni monitoring rynku nieruchomości, na który elastycznie reaguje 
powyższymi działaniami. Jej eksperci regularnie oceniają możliwości rynkowe i dogłębnie 
analizują wybrane, a następnie wykorzystują je do działań projektowych. 

Spółka wyróżnia się na tle innych podmiotów w szczególności dywersyfikacją swojego portfolio i 
oferowaniem produktów bezpośrednio inwestorom końcowym. Spółka dąży do indywidualnego 
podejścia, dzięki czemu jest w stanie uwzględnić w finalnym projekcie wszystkie wymagania 
klienta oraz oczywisty wysoki standard projektu finalnych projektów. 

Wśród już zrealizowanych projektów znajdują się domy golfowe Kořenec, Villa Kořenec i 
Šestidomí Holubice. Spółka planuje realizację innych projektów deweloperskich Domy 
jednorodzinne Květnice i wielofunkcyjny dom Jihlavská, wszystkie te projekty są jeszcze w fazie 
przygotowania. Spółka realizowała wyżej wymienione projekty, zarówno w zakresie planowania, 
jak i realizacji budowy. Członkowie jej zespołu byli bezpośrednio zaangażowani w budowę, a 
Develoria s.r.o. posiada bogate doświadczenie zarówno w planowaniu jak i budowie domów 
projektowych o takich wymiarach. Oba projekty zostały zrealizowane w oparciu o świadczenie 
usług na rzecz właścicieli projektu oraz Develoria s.r.o. nigdy nie była właścicielem wyżej 
wymienionych projektów, co jest standardową procedurą w danej dziedzinie. Realizacja tych 
projektów miała miejsce głównie w 2020 roku, a dane finansowe z tych projektów znajdą 
odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych sporządzonych w 2021 roku, również dzięki 
wzajemnym porozumieniom wewnętrznym w zakresie realizacji projektów.   

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Podstawowego 

spółka posiada: kwota aktywów płynnych: 3.852.000,-- CZK. 

kwota środków zewnętrznych: 16.903.000,-- CZK. 

zadłużenie finansowe netto na dzień sporządzenia prospektu (obliczone jako suma zobowiązań 
długoterminowych i krótkoterminowych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty): 
13.051.000,-- CZK. 

Najnowsze dane finansowe spółki znane Emitentowi oparte są na regularnych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych na dzień 31.12.2020. Oto główne dane finansowe (w tys. CZK): 

Wynik gospodarczy po opodatkowaniu: -1.436

Obroty netto za okres rozliczeniowy: 2 

Paddock Drink s.r.o. 

Spółka została założona 24.10.2017 r. i koncentruje się na sprzedaży produktów szybkiego 
obrotu na rynku czeskim i słowackim.   Obecnie Paddock produkuje i sprzedaje bezalkoholowy 
napój energetyczny. 

Paddock jest sprzedawany poprzez dystrybucję do partnerskich hurtowni i sklepów 
detalicznych. Dociera również do klientów końcowych poprzez własny e-sklep. Marka kojarzona 
jest z życiową energią i sportem. Klienci są pod wrażeniem wyważonego smaku i oryginalnego 
designu, który obejmuje całkowicie czarny design puszki i największy dostępny rozmiar napoju 
energetycznego na czeskim rynku napojów energetycznych. 

Spółka wspiera aktywny tryb życia, dzięki czemu była głównym partnerem profesjonalnej 
czeskiej ligi futbolu amerykańskiego (Paddock League). Obecnie jest głównym partnerem ligi 
tenisowej. 

Krótkoterminowe cele spółki to zwiększenie dostępności napoju energetycznego w sklepach, 
przedostanie się na rynek słowacki i rozpoczęcie sprzedaży bezcukrowego napoju 
energetycznego Paddock, który jest obecnie przygotowywany. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Podstawowego spółka posiada: 
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kwota aktywów płynnych: 1093000,-

- CZK, kwota środków

zewnętrznych: 8.751.000,-- CZK. 

zadłużenie finansowe netto na dzień sporządzenia prospektu (obliczone jako suma zobowiązań 
długoterminowych i krótkoterminowych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty): 
7.658.000,-- CZK. 

Najnowsze dane finansowe spółki znane Emitentowi oparte są na regularnych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych na dzień 31.12.2020. Oto główne dane finansowe (w tys. CZK): 

Wynik gospodarczy po opodatkowaniu: -14.536

Obroty netto za okres rozliczeniowy: 6.049 

5.2. GŁÓWNE RYNKI 

W związku z zakładaną główną działalnością Emitent nie będzie bezpośrednio konkurował na 
żadnym rynku oraz nie posiada żadnych istotnych udziałów rynkowych ani pozycji. 

Emitent przekaże środki uzyskane z emisji Obligacji jedynemu wspólnikowi, tj. spółce GFF s.r.o., 
REGON: 109 07 726, z siedzibą pod adresem Vídeňská 188 / 119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, 
wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie pod sygnaturą akt 
108959, w formie kredytów i/lub pożyczki. Jedyny wspólnik GFF s.r.o. prowadzi działalność 
bezpośrednio lub poprzez spółki zależne (w formie pożyczki lub kredytu) w zakresie nowoczesnych 
technologii, produkcji, rolnictwa i rozwoju m.in. nabywanie udziałów biznesowych w strategicznych i 
odnoszących sukcesy firmach oraz udział w start-upach z potencjałem wzrostu. Emitent będzie 
zatem pośrednio konkurował na tych rynkach jedynego wspólnika. 

Na dzień sporządzenia Prospektu Podstawowego Emitentowi nie są znane żadne konkretne cele, na 
jakie środki z kredytu/pożyczki zostaną wykorzystane przez spółkę dominującą.  

Najważniejszymi rynkami, na których działa jedyny wspólnik, to obszary akwaponiki i rozwoju. 

W segmencie rolniczym jedyny wspólnik stawia na nowoczesne procedury technologiczne w ramach 
akwaponiki, czyli hodowli ryb i uprawy roślin bezglebowych. Dzięki tej innowacji jest w stanie 
produkować żywność wielokrotnie szybciej i wydajniej. W ten sposób dostarcza na sklepowe półki 
wysokiej jakości lokalnie produkowaną czeską żywność, której nie trzeba sprowadzać z zagranicy. 

W segmencie deweloperskim koncentruje się na faktycznym budowaniu, kupnie i wynajmie 
nieruchomości mieszkaniowych, w celu renowacji zasobów mieszkaniowych i poprawy standardów 
życia w Czechach i za granicą. 

Bardziej szczegółowy opis tych najważniejszych rynków znajduje się w rozdziale 7.2. „Informacje o 
wszelkich znanych trendach, niepewności, popycie, długach lub zdarzeniach”. 

6. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

6.1. OPIS GRUPY, W KTÓREJ EMITENT JEST CZŁONKIEM ORAZ POZYCJA EMITENTA W 
GRUPIE 

Emitentem jest członkiem grupy, w której spółką dominującą jest spółka GFF Invest s.r.o., REGON: 
075 84 644, z siedzibą Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, wpisana w Sądzie 
Okręgowym w Brnie pod sygn. akt C 108959 ze subskrybowanym i spłaconym kapitałem 
zakładowym o wartości 6.001.000,- 
- CZKč (słownie: sześć milionów tysiąc czeskich koron)

Spółka dominująca posiada 100% udziałów i praw głosu w spółce Emitenta. 

Emitent jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem subskrybowanym i wpłaconym w 
wysokości 1 000 000 CZK (słownie: jeden milion koron czeskich). 

Wspólnikami spółki dominującej są: 

- p. Ondřej Bartoš, ur. 15.11.1995, mający jako wspólnik 55% udział w prawach głosu i prawach

majątkowych spółki dominującej, udział ten odpowiada wkładowi do kapitału zakładowego w
wysokości 6.000.550 CZK; 
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- p. Martin Podoba, ur. 19.9.1987, mający jako wspólnik 20% udział w prawach głosu i 
prawach majątkowych spółki dominującej. Udział ten odpowiada wkładowi do kapitału 
zakładowego w wysokości 200 CZK; 

- p. Martin Luňák, ur. 30.3.1991, mający jako wspólnik 25% udział w prawach głosu i 
prawach majątkowych spółki dominującej. Udział ten odpowiada wkładowi do kapitału 
zakładowego w wysokości 250 CZK; 

Emitent korzysta z usług spółki dominującej, której zleca (outsourcing) obsługę księgową, 
podatkową i prawną oraz korzysta ze jej pracowników. 

Powiązanie osób w grupie wynika z następującego schematu (gdzie wielkość udziału nie jest 
określona, stosuje się 100 %)   
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HZ Prague s.r.o. 

35 % FNK s.r.o. 

50 % STUFED Distribution s.r.o. 60 % Fitness Commerce 

s.r.o. 30 % Digital Factory s.r.o. 50 % Silver Clothes s.r.o. 

Commerce Trade s.r.o. 60 % Ignis Club s.r.o. 

Frontman s.r.o. WoodMay s.r.o. 

GFF Capital s.r.o GFF Equity s.r.o. 40 % Baka Production s.r.o. 

GFF Asset s.r.o. 

70 % Invest Media s.r.o. 

Develoria s.r.o. Develoria A Project s.r.o., 

Ondřej Bartoš 55 % 50 % TWATA Factory s.r.o. 60 % VARIO FACTORY s.r.o. 

GFF s.r.o Paddock Drink s.r.o. 

Martin Podoba    20 % 40 % RVO Group s.r.o. 99% AUDIT MORAVA s.r.o 

100 % GFF Invest s.r.o. RVO Accounting s.r.o. 

Martin Luňák 25 % 50 % Nastav.it s.r.o. Future Mining s.r.o. 

GFF Private s.r.o. Future Mining Asset s.r.o. 

40 % Red Medic s.r.o. ACCISS CR s.r.o. 

20 % TK Holding s.r.o. 

44 % BodyHunters, s.r.o. 

GFF Forest Asset s.r.o. 50 % České Stromy s.r.o. 

40 % BRAMARTRANS s.r.o. 

GFF Senice Projekt s.r.o. 

Future Farming s.r.o. Future Farming Asset s.r.o. 

50 % Future Farming Private s.r.o. 

50 % Future Farming Kaly s.r.o. 

Future Farming Business s.r.o. 

Future Farming Business II. s.r.o. 

Future Farming Business III. s.r.o. 

Future Farming Business IV. s.r.o. 

Aquaponic Farming Technology s.r.o. 

Future Farming Development s.r.o. 

Bc. Michal Fojtík 100 % AQUAPONICS s.r.o. Farmia Food s.r.o. 

Future Farming Venture s.r.o. 

Future Farming Invest s.r.o. 

Future Farming Invest II. s.r.o. 

Future Farming Invest III. s.r.o. 

30 % Organta, s.r.o. 

30 % Farming Technology Slovakia s.r.o. 

Future Farming Finance s.r.o. 

Future Farming Capital s.r.o. 

6.2. ZALEŻNOŚĆ EMITENTA OD INNYCH CZŁONKÓW GRUPY 

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na udostępnienie uzyskanych środków w formie 
pożyczki i/lub pożyczki jedynemu wspólnikowi GFF s.r.o., REGON:    075 84 644. Na spłatę 
długów Emitenta istotny wpływ będzie zatem miała zdolność jedynego wspólnika do spłaty swoich 
długów wobec Emitenta, co powoduje uzależnienie źródeł dochodów Emitenta od jednego 
wspólnika i jego wyników ekonomicznych. Na dzień 

. 
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sporządzenia Prospektu Podstawowego Emitent nie wie, na jaki konkretny cel spółka dominująca 
wykorzysta środki przekazane przez Emitenta w formie pożyczki lub kredytu. 

7. DANE DOTYCZĄCE TRENDÓW

7.1. OŚWIADCZENIE O TYM, ŻE NIE DOSZŁO DO ŻADNEJ ZNACZĄCEJ ZMIANY W 
PERSPEKTYWACH EMITENTA I WYNIKACH FINANSOWYCH GRUPY 

Od dnia publikacji ostatnich poddanych audytowi wyników finansowych, tj. 30 września 2021 r., 
do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu Podstawowego nie doszło do żadnych istotnych 
negatywnych zmian w perspektywach Emitenta ani istotnych zmian w wynikach Emitenta lub 
grupy, której Emitent jest częścią. 

7.2. INFORMACJE O WSZELKICH ZNANYCH TRENDACH, NIEPEWNOŚCI, POPYCIE, DŁUGACH 
LUB ZDARZENIACH 

Emitent jest spółką założoną celowo do udzielania kredytów i pożyczek spółce dominującej. Na 
Emitenta mogą oddziaływać te same trendy, co na spółkę dominującą, która działa w obszarze 
nowoczesnych technologii, produkcji, rolnictwa i rozwoju m.in. nabywanie udziałów 
biznesowych w strategicznych i odnoszących sukcesy firmach oraz udział w start-upach z 
potencjałem wzrostu. Jednak najważniejszymi obszarami, które mają wpływ na pojedynczego 
udziałowca są obszar rolnictwa – akwaponika oraz obszar deweloperski. 

Pośredni wpływ mają również trendy uprawy akwaponicznej i rynek nieruchomości w Czechach. 

Trendy dotyczące uprawa akwaponicznych: 

Jedyny wspólnik w branży akwaponiki produkuje wysokiej jakości żywność lokalną, przy 
minimalnym śladzie ekologicznym, przy pomocy nowoczesnych, krytych farm akwaponicznych.  
Cała produkcja odbywa się bez użycia agrochemikaliów. 

Główną motywacją jest przede wszystkim obecny trend zdrowego stylu życia, rosnące 
zainteresowanie jakością żywności oraz nacisk konsumentów na ich pochodzenie. Popyt na tę 
żywność na ogół przewyższa podaż. W miesiącach zimowych, zdaniem Emitenta, na terenie 
Czech występują całkowite niedobory dostaw lokalnych i zdrowych produktów. 

Obecny system rolnictwa jest bardzo wymagający pod względem zasobów naturalnych i 
obejmuje obecnie około 43% światowej powierzchni gleby. Zużycie wody pitnej stale wzrasta, 
konkretnie dwie trzecie wody słodkiej przeznaczone jest na nawadnianie, co prowadzi do jej 
niedoboru. Farma zapewnia przyjazne dla środowiska rozwiązanie w zakresie zużycia wody, 
która przechodzi automatyczny proces detoksykacji za pomocą bakterii nitryfikacyjnych (usuwa 
azot i inne toksyny) a jej zużycie jest minimalne.  

W opinii Emitenta rozwiązanie to daje możliwość zastosowania nawet na terenach suchszych, 
gdzie tradycyjne rolnictwo nie zadomowiło się. Spożycie wody pitnej wzrasta w alarmującym 
tempie, głównie z powodu ciągłego powiększania się światowej populacji, której większość 
zużywana jest w rolnictwie. Już w 2019 r. około jedna czwarta ludności świata doświadczyła 
skrajnego braku wody (zdroj: https://www.flowee.cz/planeta/7027-nedostatkem-vody-trpi-
ctvrtina-sveta-nejhur-je-na-tom-17- zemi). W ocenie Emitenta akwaponiczna metoda rolnictwa 
jest w stanie zapobiec tej katastrofalnej sytuacji i zapewnić rozwiązanie zrównoważone 
ekologicznie i ekonomicznie. 

Import warzyw do Czech wciąż rośnie, a ujemne saldo handlu zagranicznego w tej kategorii 
przekroczyło już 12 mld koron w 2019 i 2020 roku (zdroj: zemedelskytydenik.cz/dovoz- 
zeleniny-do-ceska-stale-roste-loni-prevysil-jeji-export-o-12-mld-kc/). W ocenie Emitenta ten 
trend ujemnego salda handlu zagranicznego jest taki sam dla owoców. W ocenie Emitenta ten 
trend ma swoje uzasadnienie w postaci niesprzyjającego klimatu. Klimat w Czechach nie 
pozwala na wydajną uprawę niektórych gatunków owoców i warzyw lub jest to możliwe tylko 
przy bardzo wysokich kosztach produkcji. 

Podobnie ujemne saldo handlu zagranicznego widoczne jest w towarze mięsnym (zdroj: 
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zemedelstvi-3-ctvrtleti-2020). 

W 2016 roku 51% konsumentów kupowało już odżywczą świeżą i wysokiej jakości żywność od 
lokalnych producentów z dużą regularnością i całkowicie straciło zainteresowanie 
importowanymi warzywami i owocami (źródło: Raport AMSP, wrzesień 2016, konkr. 17). 
Zainteresowanie produktami regionalnymi rośnie z roku na rok, ponieważ 

http://www.flowee.cz/planeta/7027-nedostatkem-vody-trpi-ctvrtina-sveta-nejhur-je-na-tom-17-
http://www.flowee.cz/planeta/7027-nedostatkem-vody-trpi-ctvrtina-sveta-nejhur-je-na-tom-17-
http://www.flowee.cz/planeta/7027-nedostatkem-vody-trpi-ctvrtina-sveta-nejhur-je-na-tom-17-
http://www.flowee.cz/planeta/7027-nedostatkem-vody-trpi-ctvrtina-sveta-nejhur-je-na-tom-17-
http://www.flowee.cz/planeta/7027-nedostatkem-vody-trpi-ctvrtina-sveta-nejhur-je-na-tom-17-
http://www.czso.cz/csu/czso/cri/zemedelstvi-3-ctvrtleti-2020)
http://www.czso.cz/csu/czso/cri/zemedelstvi-3-ctvrtleti-2020)
http://www.czso.cz/csu/czso/cri/zemedelstvi-3-ctvrtleti-2020)
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międzynarodowe sieci włączają w swojej oferty również produkty lokalne i regionalne (źródło: 
https://www.zboziaprodej.cz/2021/10/21/lokalni-potraviny-maji-duveru-zakazniku /) 

Wyniki agencji STEM/MARK dla Państwowego Funduszu Interwencji Rolnej pokazują, że Czesi 
coraz bardziej dbają o to, co dostarczają swojemu organizmowi, a pochodzenie odgrywa dużą rolę 
przy zakupie żywności. Zainteresowanie czeskimi produktami wzrosło o 6% w trakcie roku. Pod 
pojęciem jakość Czesi rozumieją  głównie świeżość, dojrzałość, żywność bez chemikaliów, 
sztucznych substytutów i dodanych substancji ://www.novinky.cz/komercni-clanky/clanek/zajem-o-
kvalitni-vyrobky-roste-dejte-jim- sanci-i-vy-a-vyhrajte-hodnotne-ceny-40379906) 

Wielu małych i średnich rolników twierdzi, że dużym problemem jest nieurodzaj spowodowany złą 
pogodą (mróz, grad), a zatem produkcja nie jest stabilna (źródło: Raport AMSP, wrzesień 2016, 
konkr. 46). Dla farmy akwaponicznej nie stanowi to jednak, zdaniem Emitenta, zagrożenia, a wręcz 
szansę na zaspokojenie popytu, przeważającego nad ofertą lokalnych hodowców. 

W opinii Emitenta farma akwaponiczna jest odpowiednim rozwiązaniem zarówno dla konsumentów 
indywidualnych, jak i restauracji, bazując na świeżości, lokalnym pochodzeniu i smaku składników. 

Według własnych ustaleń Emitenta uprawa akwaponiczna w USA, Brazylii i wielu rozwiniętych 
krajach Europy jest szeroko stosowanym źródłem wysokiej jakości, świeżej i zdrowej produkcji 
warzyw i ryb, przy minimalnych wymaganiach dotyczących powierzchni produkcyjnej i zużycia wody. 
W Republice Czeskiej, zgodnie z doświadczeniem Emitenta, akwaponika ma około 10-letnią tradycję 
w mniejszych mocach produkcyjnych. 

Trendy na rynku nieruchomości: 

W opinii Emitenta założenie spadku cen nieruchomości w Czechach nie zostało jeszcze 
potwierdzone. Choć ceny ofertowe mieszkań spadały na krótko w 2020 roku, ich wzrost rozpoczął 
się ponownie pod koniec 2020 roku i trwał przez cały 2021 rok. Na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych w Czechach obserwuje się trend przerostu popytu nad podażą nieruchomości. 
Wynika to z kilku czynników, m.in. dostępności kredytów hipotecznych, czy zmniejszonego tempa 
budowy w dużych miastach i większego popytu na nieruchomości inwestycyjne. 

ČNB zgodnie z ustaleniami własnymi Emitenta, w 2021 roku 2021 częściowo złagodził limity 
hipoteczne, kiedy to ustalił wymagany stosunek kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości 
obciążonej hipoteką na poziomie 90% oraz zniósł limit miesięcznej spłaty zadłużenia do dochodu 
netto, ale od 1.4.2022 r. limity DTI zostaną ponownie ustalone (całkowite zadłużenie wnioskodawcy 
wyrażone jako wielokrotność dochodu netto) na 8,5 (9,5 dla wnioskodawców poniżej 36 roku życia), 
DSTI (stosunek całkowitej kwoty miesięcznych rat zadłużenia wnioskodawcy i jego miesięcznego 
dochodu netto) na 45% (50% dla wnioskodawców poniżej 36 roku życia), LTV (stosunek kredytu do 
wartości nieruchomości obciążonej hipoteką) do 80% (90% dla wnioskodawców poniżej 36 roku 
życia) (źródło: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-nove-nastavi-limity-ukazatelu-
LTV-DTI-a- DSTI-u-hypotecnich-uveru-zvysi-i-proticyklickou-kapitalovou-rezervu-na-2-/) . 

Obecnie ČNB wielokrotnie podnosi rynkowe stopy procentowe, na co instytucje bankowe reagują 
podnoszeniem stóp procentowych kredytów hipotecznych.  Obecnie rynkowa stopa procentowa ČNB 
wynosi 3,75%, podczas gdy na początku 2021 r. wynosiła 0,25% i nie jest wykluczone, że w 
przyszłości będzie dalej rosnąć. 

W wyniku wzrostu cen kredytów hipotecznych i ich mniejszej dostępności Emitent przewiduje niższe 
oprocentowanie kredytów hipotecznych, przy czym możemy również założyć spadek 
zainteresowania nieruchomościami i stopniowy spadek ich cen, co może mieć negatywny wpływ na 
wynik finansowy spółki dominującej realizującej projekt deweloperski.   

W ocenie Emitenta średnie ceny nieruchomości w Czechach od kilku lat rosną, przy czym najwyższe 
ceny nieruchomości w dużych miastach. Jednak tempo wzrostu cen mieszkań nadal przewyższa 
tempo wzrostu płac, a dostępność mieszkań stale się pogarsza. 

W ocenie Emitenta na sytuację na rynku nieruchomości w Republice Czeskiej dodatkowo wpływa 
rozprzestrzenianie się choroby COVID-19, choroba ta obecnie ponownie się nasila i zaostrzane są 
środki przeciwko jej rozprzestrzenianiu się, nie można przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji i 
wpływu na rynek nieruchomości. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, jak obecny kryzys wpłynie na 
ceny nieruchomości. Jednak z doświadczenia Emitenta wynika, że spadek cen jeszcze się nie 

ujawnił. Emitent nie przewiduje również obniżek cen sprzedaży, a raczej wydłużenia sprzedaży i 
presji na rabaty od cen ofertowych. Popyt na nieruchomości może jednak osłabnąć, ponieważ 
ludzie z powodu obaw i niepewności odkładają zakup nieruchomości na jakiś czas. Spadek popytu 
na nieruchomości może doprowadzić do spowolnienia realizacji projektów deweloperskich przez 
spółkę dominującą i osiągnięcia rentowności niewystarczającej 
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do wywiązywania się ze zobowiązań wobec Emitenta. Jednak zgodnie z dostępnymi informacjami 
Emitent nie spodziewa się, że ewentualny spadek będzie trwały. 

W związku z chorobą COVID-19 firmom budowlanym również brakuje pracowników, zwłaszcza z 
zagranicy, wielu pracowników wróciło do ojczyzny, a w związku z epidemią i zamknięciem granic 
napływ tej siły roboczej do Czech ustał. Fakt ten może również spowolnić realizację projektów 
deweloperskich, ich rentowność, a docelowo zdolność jedynego akcjonariusza do wywiązywania się 
z zobowiązań wobec Emitenta. 

W ocenie Emitenta na wynik ekonomiczny spółki dominującej realizującej projekt deweloperski może 
mieć również wpływ ewentualny spadek cen ofertowych nieruchomości. Spadek ten oznaczałby 
zmniejszenie oczekiwanego zysku ze sprzedaży danej nieruchomości w stosunku do pierwotnych 
założeń. Przyszłe zmiany cen na rynku nieruchomości, w tym mieszkaniowych, będą więc zależeć 
głównie od rozwoju pandemii koronawirusa, oczekiwań gospodarstw domowych co do dalszego 
wzrostu cen nieruchomości, rozwoju warunków kredytowych oraz tempa budowy. 

8. PROGNOZY LUB OSZACOWANIE ZYSKU

Na dzień publikacji niniejszego Prospektu Podstawowego Emitent nie sporządził prognozy ani 
oszacowania zysków. 

9. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE

9.1. DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 

Emitent jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem Republiki 
Czeskiej. Organy spółki to: 

Dyrektor zarządzający: 

Dyrektor zarządzający jest organem statutowym Emitenta, który samodzielnie reprezentuje Emitenta. 
Dyrektor zarządzający odpowiada za zarządzanie przedsiębiorstwem Emitenta. Dyrektora 
zarządzającego wybiera walne zgromadzenie lub jedyny wspólnik Emitenta – spółka dominująca GFF 
s.r.o.

Dyrektor zarządzający odpowiada przede wszystkim za sporządzanie sprawozdań finansowych, 
prowadzenie wszelkich spraw spółki, o ile nie są one zastrzeżone dla walnego zgromadzenia (jedynego 
wspólnika) oraz podejmowanie decyzji o zbyciu majątku spółki. Jedynym członkiem zarządu Emitenta 
na dzień sporządzenia Prospektu jest: 

Martin Podoba, urodzony 19.9.1987, miejsce zamieszkania Srbská 2639/46, Královo Pole, 612 00 Brno 
Data powstania funkcji: 8.9.2020. Adres miejsca pracy to Frontman s.r.o, Vídeňská 188/119d, Dolní 
Heršpice, 619 00 Brno. 

Martin Podoba posiada ponad 6-letnie doświadczenie w zakresie zakładania, rozwoju i zarządzania 
firmami. Występuje jako wspólnik lub na stanowisku organu statutowego kilku spółek z grupy i spoza 
grupy. 

Martin Podoba działa w organach następujących spółek: 

GFF Capital s.r.o. - dyrektor zarządzający 

Develoria s.r.o.- dyrektor zarządzający 

Future Farming Kaly s.r.o. - dyrektor 

zarządzający Nastav.it s.r.o. – 

dyrektor zarządzający 

GFF Equity s.r.o. – dyrektor 

zarządzający GFF Asset s.r.o. – 

dyrektor zarządzający qfood a.s. 

– członek zarządu

Future Farming Heršpice a.s. – członek zarządu 

Frontman s.r.o. – dyrektor zarządzający 

Future Farming s.r.o. - dyrektor zarządzający 

Farming Technologie Slovakia s.r.o. - dyrektor zarządzający 
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9.2. RADA NADZORCZA 

Akt założycielski Emitenta nie zakłada utworzenia rady nadzorczej. 

9.3. KONFLIKT INTERESÓW NA POZIOMIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I 
NADZORCZYCH 

Emitentowi nie są znane ewentualne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami członka organu 
statutowego wobec Emitenta a jego interesami prywatnymi lub innymi obowiązkami..   

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego: 

Emitent na bieżąco przestrzega i przestrzega wszystkich wymogów dotyczących ładu 
korporacyjnego określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne Republiki Czeskiej, 
w szczególności Ustawę o korporacjach handlowych. 

Emitent nie przestrzega żadnego szczególnego reżimu ładu korporacyjnego (corporate governance), 
z wyjątkiem ustawowych zasad prawidłowego ładu korporacyjnego, uregulowanych w szczególności 
w ustawie nr 89/2012 Dz.U. Kodeks cywilny oraz ustawie nr 90/2012, ustawie 
o spółkach handlowych i spółdzielniach (ustawa o korporacjach handlowych), z późniejszymi
zmianami). Emitent nie przestrzega żadnych szczególnych kodeksów ładu korporacyjnego, ponieważ
uważa, że zasady obowiązującego ustawodawstwa Republiki Czeskiej są wystarczające do
zapewnienia prawidłowego zarządzania i administrowania Emitentem.

Sprawozdania finansowe Emitenta za poszczególne okresy obrachunkowe będą badane przez 
audytorów zewnętrznych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i rachunkowości. 

10. JEDYNY WSPÓLNIK

Spółką dominującą Emitenta jest GFF s.r.o. REGON: 075 84 644. Spółka dominująca posiada 100 

% udziałów i praw głosu w spółce Emitenta. Charakter kontroli nad Emitentem przez jedynego 
wspólnika wynika z praw i obowiązków jedynego akcjonariusza związanych z udziałem Emitenta, 
ponieważ jedyny akcjonariusz wykonuje uprawnienia najwyższego organu Emitenta. Emitent nie 
podjął żadnych działań przeciwko nadużywaniu kontroli przez jedynego wspólnika. Przeciwko 
nadużyciom kontroli i kontrolującemu wpływowi osoby kontrolującej Emitent posługuje się 
ustawowym instrumentem raportu o stosunkach pomiędzy osobą kontrolującą a kontrolowaną. 

Emitent jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem subskrybowanym i wpłaconym w 
wysokości 1 000 000 CZK (słownie: jeden milion koron czeskich). 

Wspólnikami spółki dominującej są: 

- p. Ondřej Bartoš, ur. 15.11.1995, mający jako wspólnik 55% udział w prawach głosu i prawach

majątkowych spółki dominującej, z wkładem do kapitału zakładowego w wysokości 6.000.550

CZK;

- p. Martin Podoba, ur. 19.9.1987, mający jako wspólnik 20% udział w prawach głosu i prawach

majątkowych spółki dominującej, z wkładem do kapitału zakładowego w wysokości 200 CZK;

- p. Martin Luňák, ur. 30.3.1991, mający jako wspólnik 25% udział w prawach głosu i prawach

majątkowych spółki dominującej, z wkładem do kapitału zakładowego w wysokości 250 CZK;

Emitentowi nie są znane żadne ustalenia, które mogłyby doprowadzić do zmiany kontroli nad 
Emitentem. Pan Ondřej Bartoš jest, z uwagi na wielkość posiadanego udziału w prawach głosu i 
prawach majątkowych Emitenta, de facto osobą kontrolującą.   

11. DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW, SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ
ZYSKÓW I STRAT

11.1. ZWERYFIKOWANE HISTORYCZNE DANE FINANSOWE ZA OSTATNIE DWA LATA 
FINANSOWE 

Emitent powstał w dniu 8.9.2020 r. Emitent sporządził zbadane okresowe sprawozdanie finansowe 
na dzień 31.12.2020 r. oraz zbadane śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2021 r., 
sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi czeskimi standardami 
rachunkowości i zostały zweryfikowane przez audytorów. 
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Powyższe sprawozdanie finansowe i śródroczne sprawozdanie finansowe wraz ze 
sprawozdaniem Biegłego rewidenta podane są w art. IX. „Historyczne dane finansowe” 
Prospektu Podstawowego. 

Biegły rewident Emitenta wydał opinię „bez zastrzeżeń” dla zwykłego sprawozdania finansowego 
i śródrocznego sprawozdania finansowego. 

WYBRANE DANE FINANSOWEZE ZWYKŁEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA 
DZIEŃ 31. 12. 2020 

Rachunek zysków i strat (w tys. CZK) 

Za rok 2020 

Całkowite dochody za okres obrachunkowy -167

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. CZK) 

Na dzień 31.12.2020 

Zadłużenie finansowe netto (obliczane 
jako suma zobowiązań długoterminowych i 
bieżących pomniejszona o środki 
pieniężne i ich ekwiwalenty) 

-26

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. CZK) 

Za rok 2020 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej

24 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

0 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

0 

11.2. DANE OKRESOWE I INNE DANE FINANSOWE 

Emitent sporządził podlegające audytowi śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 
30.9.2021 (za okres 1.1.2021 do 30.9.2021). 

Rachunek zysków i strat (w tys. CZK) 

Od 1.1.2021 do 30.9.2021 

Całkowite dochody za okres obrachunkowy -1683
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. CZK) 

Na dzień 30.9.2021 

Zadłużenie finansowe netto (obliczane 
jako suma zobowiązań długoterminowych i 
bieżących pomniejszona o środki 
pieniężne i ich ekwiwalenty) 

6197 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. CZK) 

Od 1.1.2021 do 30.9.2021 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej

-1530

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej

-4536

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej

6082 

11.3. ZMIANA OSTATECZNEGO DNIA KSIĘGOWEGO 

U Emitenta nie nastąpiła zmiana daty rozstrzygnięcia w okresie, za który wymagane są 
historyczne dane finansowe. 

11.4. STANDARDY KSIĘGOWE 

Emitent sporządził zbadane okresowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. oraz 
śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30.9.2021 r., sprawozdania te zostały 
sporządzone zgodnie z obowiązującymi czeskimi standardami rachunkowości i zostały 
zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta.. 

11.5. ZMIANA RAM KSIĘGOWYCH 

U Emitenta nie nastąpiła zmiana  ram księgowych. 

11.6. WERYFIKACJA HISTORYCZNYCH DANYCH FINANSOWYCH 

Historyczne dane finansowe zostały zweryfikowane przez Biegłego rewidenta  Niniejszy 
Prospekt Podstawowy nie pochodzi z żadnych innych źródeł, które zostałyby zweryfikowane 
przez Biegłego Rewidenta.   

11.7. POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE, SĄDOWE I ARBITRAŻOWE 

Emitent oświadcza, że nie jest i nie był od początku swojego istnienia stroną żadnych 
postępowań administracyjnych, sądowych lub arbitrażowych, które mogłyby mieć lub miały 
wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta i/lub grupy spółki dominującej, której 
Emitent jest częścią.   

11.8. ZNACZĄCA ZMIANA POZYCJI FINANSOWEJ GRUPY 

W okresie od ostatniego zbadanego śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego 
w dniu 30.09.2021 r. do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu Podstawowego nie wystąpiły 
istotne negatywne zmiany perspektyw Emitenta ani istotne zmiany sytuacji finansowej lub 
biznesowej grupy kapitałowej której Emitent jest częścią. 
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W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi przedstawionymi w Prospekcie 
Podstawowym lub od dnia sporządzenia ostatniego zbadanego śródrocznego sprawozdania 
finansowego do dnia sporządzenia Prospektu Podstawowego nie wystąpiło zdarzenie 
specyficzne dla Emitenta, które powinno lub mogłoby mieć istotne znaczenie dla oceny 
wypłacalności Emitenta, z wyjątkiem emisji obligacji zgodnie z art. 4.4. Prospektu 
Podstawowego. 

12. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

12.1. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Podstawowego 
wynosi 1.000.000,-- CZK i jest w pełni spłacony. 

12.2. AKT ZAŁOŻYCIELSKI 

Emitent został utworzony w dniu 27.08.2020 r. na podstawie aktu założycielskiego NZ 261/2020 
zgodnie z prawem Republiki Czeskiej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka 
powstała poprzez wpis do rejestru handlowego w dniu 8.9.2020. Spółka została wpisana do 
rejestru handlowego pod sygnaturą C 119281, prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Brnie. 

Przedmiotem działalności gospodarczej zgodnie z Artykułem 2.1. Aktu założycielskiego 
Emitenta jest „Produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1 do 3 Ustawy o 
działalności gospodarczej” a przedmiotem działalności jest na podstawie Artykułu 2.2. Aktu 
założycielskiego Emitenta „Zarządzanie majątkiem własnym”. 

13. ISTOTNE UMOWY

Na dzień sporządzenia Prospektu Podstawowego Emitent nie zawarł żadnych znaczących 
umów wykraczających poza jego zwykłą działalność gospodarczą, które mogłyby prowadzić do 
powstania zobowiązania lub roszczenia któregokolwiek z członków Grupy o charakterze 
istotnym dla zdolności Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wobec Obligatariuszy. 

14. DOSTĘPNE DOKUMENTY

Przez okres ważności niniejszego Prospektu Podstawowego Emitent udostępni bezpłatnie do 
wglądu na żądanie w normalnym czasie pracy w siedzibie Emitenta następujące dokumenty 
(lub ich kopie): Akt założycielski Emitenta NZ 261/2020. 

Prospekt podstawowy, jego ewentualne aneksy oraz Ostateczne Warunki, a także inne 
publikowane dokumenty będą dostępne do wglądu w siedzibie Emitenta w dni robocze w 
godzinach od 9:00 do 15:00.  Zapoznanie się z Programem Obligacji i Ostatecznymi Warunkami 
będzie dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta 
https://www.gffgroup.cz/emise. Prospekt podstawowy, jego ewentualne zmiany oraz Ostateczne 
Warunki zostaną opublikowane w sposób wskazany powyżej, min. przez okres 10 lat 

Pełny tekst obowiązkowego zbadanego sprawozdania finansowego Emitenta wraz z 
załącznikami oraz opiniami biegłego rewidenta dostępny jest w siedzibie Emitenta. 

https://www.gffgroup.cz/emise
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IV. WSPÓLNE WARUNKI EMISJI

Obligacje wyemitowane w ramach niniejszego Programu Obligacji, które podlegają prawu czeskiemu 
(zwane dalej łącznie „Obligacjami”), są emitowane zgodnie z Ustawą nr 190/2004 Sb. o 
Obligacjach, z późniejszymi zmianami (zwane dalej „Ustawa o obligacjach”) przez GFF Invest 
s.r.o., IČ   094 94 324, z siedzibą pod adresem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno,
wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie pod sygnaturą akt C
119281 (dalej „Emitent”) Niniejszy Program obligacji jest pierwszym programem obligacji Emitenta i
został ustanowiony w roku 2021

Obligacje podlegają niniejszym wspólnym warunkom emisji (zwanym dalej „Warunkami Emisji”) 
oraz odpowiednim aneksie do programu obligacji dla każdej indywidualnej emisji Obligacji 
emitowanych w ramach Programu Obligacji (zgodnie z definicją tego terminu poniżej) (dalej 
„Suplement do Programu obligacji”). 

Czynności administratora związane z naliczeniem i wypłatą odsetek lub innych dochodów 
związanych z Obligacjami oraz spłatą wartości nominalnej Obligacji zostaną zapewnione przez 
Emitenta własnymi środkami. 

ČNB sprawuje nadzór nad Emisją Obligacji i Emitenta w zakresie przepisów prawa regulujących 
ofertę publiczną papierów wartościowych (Obligacje). 

ČNB ocenił Prospekt Podstawowy wyłącznie z punktu widzenia kompletności zawartych w nim 
danych. Zatwierdzając Prospekt Podstawowy, ČNB nie ocenia wyników ekonomicznych ani sytuacji 
finansowej Emitenta.   ČNB zatwierdzając Prospekt Podstawowy nie gwarantuje przyszłej 
rentowności Emitenta ani jego zdolności do spłaty przychodów lub wartości nominalnej 
zabezpieczenia Obligacji. 

Niniejsze Warunki Emisji zostaną określone dla każdej konkretnej emisji Obligacji emitowanej w 
ramach Programu Obligacji w Suplemencie do Programu Obligacji. W Suplemencie programu 
obligacji określona zostanie w szczególności wartość nominalna i liczba Obligacji składających się na 
daną Emisję, data emisji Obligacji i sposób ich emisji, rentowność Obligacji danej Emisji oraz ich 
stopa emisyjna, terminy wypłaty środków z Obligacji oraz terminy lub termin wykupu ich wartości 
nominalnej, a także inne warunki Obligacji danej Emisji, które nie są uregulowane we wspólnych 
warunkach emisji Programu Obligacji lub które będą dla takiej emisji uregulowane odmiennie od 
Warunków Emisji. 

W przypadku oferty publicznej Suplement Programu Obligacji będzie częścią specjalnego 
dokumentu przygotowywanego dla każdej emisji Obligacji (dalej „Ostateczne Warunki”). Właściwe 
Warunki Końcowe mogą z jednej strony regulować, który z wariantów przewidzianych Warunkami 
Emisji ma zastosowanie w odniesieniu do danej emisji, a z drugiej strony dodatkowo uzupełniać i 
precyzować regulację zawartą w Warunkach Emisji.   Ostateczne warunki będą ponadto zawierać 
szczegółowe warunki oferty publicznej. 

Emisji Obligacji zostanie na wniosek Emitenta  przydzielony przez spółkę Centrální depozitář 
cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, REGON: 250 81 489, wpisaną do Rejestru 
Handlowego prowadzonego przez Sąd Grodzki w Pradze, sygn. akt B 4308 (dalej „Centralny 
depozytariusz”), ewentualnie inną osobę uprawnioną, identyfikator ISIN. Informacje o nadawanych 
identyfikatorach ISIN lub inne dane identyfikujące w odniesieniu do Obligacji zostaną podane w 
odpowiednim Suplemencie do programu obligacji. 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI

1.1. Postać, forma, wartość nominalna, waluta, rodzaj 

Obligacje w ramach niniejszego Programu obligacji będą emitowane w formie papierowej w formie 
na nazwisko. 

Dla każdej emisji w ramach Programu Obligacji we właściwym Suplemencie Programu Obligacji 
zostaną ustalone kod ISIN, wartość nominalna Obligacji, oczekiwana łączna wartość nominalna 
Obligacji, liczba i numeracja (jeśli dotyczy), waluta Obligacji. 

Nazwa każdej emisji Obligacji emitowanej w ramach Programu Obligacji będzie podana we 
właściwym Suplemencie programu obligacji. 

Na podstawie swojej decyzji Emitent jest uprawniony do wyemitowania tzw. obligacji zbiorczej 

zastępującej poszczególne Obligacje. Obligacja zbiorcza będzie zawierać, z wyjątkiem oznaczenia 
liczbowego, wszystkie dane, które zawierają poszczególne Obligacje, a także liczbę i numery 
Obligacji, które  
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zastępuje. Każda obligacja zbiorowa daje takie same prawa jak Obligacje, które zastępuje.  
Prawa związane z obligacją zbiorową nie mogą być dzielone przez przeniesienie. 
Obligatariuszowi przysługuje prawo do zamiany tej obligacji zbiorowej na pojedyncze Obligacje, 
które są zastąpione obligacją zbiorczą, na podstawie pisemnego wniosku o zamianę, który 
obligatariusz ma obowiązek dostarczyć na adres siedziby Emitenta. Wraz  tym wnioskiem 
obligatariusz posiadający obligację zbiorową zobowiązany jest do przekazania Obligacji 
zbiorowej Emitentowi.  Po otrzymaniu pisemnego wezwania do zamiany oraz Obligacji 
zbiorowej, Emitent wyśle pojedyncze Obligacje w terminie 30 dni roboczych przesyłką pocztową 
lub, na wniosek subskrybenta w ramach wniosku w sprawie zamiany, poprzez wydanie Obligacji 
osobiście w siedzibie Emitenta w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00  Emitent 
poinformuje subskrybenta drogą mailową, że Obligacje są gotowe do odbioru lub zostały 
wysłane za pośrednictwem usługi pocztowej.  

Z Obligacjami w ramach niniejszego Programu Obligacji nie będą związane żadne prawa 
pierwokupu, wymiany ani szczególne uprawnienia w rozumieniu postanowień § 6 ust. b) Ustawy 
o obligacjach.

1.2. Obligatariusze 

Pierwszy właściciel (subskrybent) nabywa Obligację zawierając z Emitentem pisemną umowę 
objęcia Obligacji lub w przypadku zawarcia umowy na odległość: podpisuje i doręcza 
Emitentowi (lub wyznaczonemu pośrednikowi) formularz zamówienia z żądaniem objęcia 
Obligacji, z chwilą wysłania przez Emitenta subskrybentowi Potwierdzenia, na mocy którego 
dochodzi do zawarcia umowy objęcia Obligacji. Umowy będą zawierane w kolejności, w jakiej 
poszczególne zainteresowane strony skontaktują się z Emitentem. Nie ma innego kryterium 
przydziału Obligacji niż pierwszeństwo czasowe. Subskrybent zapłaci Emitentowi wartość 
nominalną Obligacji w terminie pięciu (5) dni od dnia zawarcia umowy objęcia.   Obligacja nie 
będzie wydana wcześniej, niż Emitent otrzyma płatność. 

Następnie Obligacja (lub obligacja zbiorowa w rozumieniu art. 1.1. Warunków Emisji) zostanie 
subskrybowana pierwszemu właścicielowi poprzez uzupełnienie jego danych na Obligacji i 
przekazanie jej. Obligacje zostaną dostarczone nie później niż piętnaście (15) dni roboczych od 
dnia ważnego i skutecznego objęcia Obligacji za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych 
lub, na żądanie Subskrybenta, osobiście w siedzibie Emitenta/pośrednika. 

1.3. Zbywalność Obligacji i ich przenoszenie 

Przenoszenie obligacji nie jest 

ograniczone. 

Przedmiotowe Obligacje nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku zorganizowanym i 
Emitent tego nie planuje.   Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 ustawy nr 190/2004 Dz. U., 
ustawy o obligacjach, prawo własności obligacji w postaci na nazwisko przechodzi za sprawą 
indosu i umowy w momencie przeniesienia.   Kolejne transfery Obligacji są uzależnione od 
przedłożenia Obligacji w postaci nieprzerwanej serii indosów lub innego dowodu, że dana 
osoba jest właścicielem Obligacji. 

Osoby, które staną się nowym Obligatariuszem, zobowiązane są do niezwłocznego 
poinformowania Emitenta o tym fakcie oraz o tytule objęcia Obligacji, w tym do przekazania 
wszelkich danych posiadanych przez Emitenta w Liście Obligatariuszy za pośrednictwem 
zawiadomienia doręczonego do siedziby Emitenta. 

1.4. Oddzielenie prawa do zysku 

Wyklucza się oddzielenie prawa zysku Obligacji od Obligacji. Z Obligacjami nie są związane 
żadne prawa pierwokupu ani wymiany. 

1.5. Obowiązek zapłaty odsetek i spłaty wartości nominalnej 

Emitent zobowiązuje się do wypłacania odsetek od przychodu z Obligacji oraz wykupu wartości 
nominalnej Obligacji zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji. 

1.6. Ocena zdolności finansowej (rating) 

Ani Emitent, ani Obligacje nie otrzymały ratingu finansowego przez żadną agencję ratingową, 
ani nie oczekuje się, że Emitent lub Obligacje otrzymają rating. 

2. DATA I SPOSÓB OBJĘCIA EMISJI OBLIGACJI, STOPA EMISYJNA
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2.1. Data emisji, Termin składania zapisów na obligacje, Stopa emisyjna 

Dzień emisji każdej emisji Obligacji oraz Termin zapisywania się na emisję obligacji zostaną 
określone w odpowiednim Aneksie do programu obligacji. 

Na potrzeby Warunków Emisji „Data Emisji” oznacza datę wskazującą pierwszy dzień, w którym 
Obligacje danej emisji mogą zostać wyemitowane na rzecz pierwszego nabywcy i która jest 
określona w odpowiednim Suplemencie do programu obligacji a „Termin do objęcia emisji 
Obligacji” oznacza termin zapisania się na emisję Obligacji, określony w odpowiednim Suplemencie 
do programu obligacji. 

Jeżeli Emitent nie wyemituje wszystkich Obligacji w Terminie przyjmowania zapisów na emisję 
obligacji, może wyemitować pozostałe Obligacje nawet po upływie Terminu przyjmowania zapisów 
na emisję obligacji w trakcie dodatkowego terminu przyjmowania zapisów na emisję obligacji, który 
Emitent może ustalić i ogłosić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa („Dodatkowy termin 
przyjmowania zapisów na emisję obligacji”). 

Emitent jest uprawniony do stopniowej emisji Obligacji, zarówno w terminie przyjmowania zapisów 
na emisję obligacji, jak i w Dodatkowym terminie przyjmowania zapisów na emisję obligacji (jeżeli 
Dodatkowy termin przyjmowania zapisów na emisję obligacji został wyznaczony przez Emitenta). 

Emitent jest uprawniony do wielokrotnego wyznaczenia Dodatkowego terminu przyjmowania zapisów 
na emisję obligacji, zawsze postępując tak, aby każdy taki Dodatkowy termin przyjmowania zapisów 
na emisję obligacji zakończył się nie później niż w dniu bezpośrednio poprzedzającym Ostateczny 
Dzień Wykupu Obligacji danej emisji. 

Stopa emisji („Stopa emisji”) Obligacji dla poszczególnych dni emisji będzie wynosiła 100% wartości 
nominalnej. Stopa emisyjna po Dniu Emisji zostanie obliczona jako 100% wartości nominalnej 
Obligacji powiększonej o odsetki naliczonej do danej Obligacji za okres odpowiedniego okresu 
dochodowego (na dzień zawarcia umowy subskrypcji). 

2.2. Szacunkowa łączna wartość nominalna emisji Obligacji; Dodatkowy okres na subskrypcję emisji 
obligacji 

Oczekiwana łączna wartość nominalna danej emisji Obligacji zostanie określona w odpowiednim 
Suplemencie do programu obligacji.   Emitent jest uprawniony do emitowania Obligacji nawet o 
łącznej wartości nominalnej niższej niż przewidywana łączna wartość nominalna danej emisji 
Obligacji. 

Emitent nie jest uprawniony do emitowania Obligacji o łącznej wartości nominalnej większej niż 
łączna przewidywana wartość emisji Obligacji. 

Obligacje będą emitowane sukcesywnie w Okresie Subskrypcji Emisji Obligacji lub w Okresie 
Subskrypcji Emisji Dodatkowej (jeżeli zostanie określona przez Emitenta) 

W przypadku subskrypcji całej odpowiedniej Emisji Emitent poinformuje o tym najpóźniej w ciągu 15 
(piętnastu) dni na swojej stronie internetowej https://www.gffgroup.cz/emise. Wszyscy potencjalni 
kandydaci, którzy zostali odrzuceni, zostaną poinformowani na piśmie, pocztą elektroniczną lub w 
inny sposób drogą elektroniczną. 

W terminie 15 (piętnastu) dni po upływie Okresu Subskrypcji Emisji Obligacji i/lub Okresu Subskrypcji 
Dodatkowej Emisji Obligacji, Emitent opublikuje na stronie internetowej  
https://www.gffgroup.cz/emise dane o całkowitej wartości nominalnej wszystkich wydanych Obligacji 
stanowiących daną emisję Obligacji. 

2.3. Sposób i miejsce subskrypcji Obligacji  

Oferta publiczna Emitenta na subskrypcję Obligacji zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Emitenta https://www.gffgroup.cz/emise. Do inwestorów może również zwrócić się bezpośrednio 
Emitent lub odpowiedni pośrednik. W ramach oferty publicznej inwestorzy zostaną zaproszeni do 
złożenia zamówienia na subskrypcję Obligacji („Zamówienie”). 

Zamówienie subskrypcji Obligacji może zostać złożone (i) w formie pisemnej lub (ii) przy 
wykorzystaniu środków komunikacji na odległość w przypadkach, gdy pozwala na to stosunek 
prawny łączący subskrybenta z Emitentem. Pisemne Zamówienie należy dostarczyć do Emitenta na 
adres jego siedziby. Skan podpisanego Zamówienia można dostarczyć również na adres e-mail 
Emitenta klient@gffgroup.cz. 

W związku ze złożeniem Zamówieniai rozliczeniem subskrypcji Obligacji subskrybenci mogą zostać 
poproszeni przez Emitenta (pośrednika) o podanie niezbędnych danych i informacji identyfikacyjnych 
lub o podpisanie dokumentów potwierdzających te informacje i dane identyfikacyjne.   Chodzi przede 
wszystkim o: (i) wylegitymowanie się ważnym dowodem tożsamości, (ii) wypełnienie kwestionariusza 
inwestycyjnego 

https://www.gffgroup.cz/emise
https://www.gffgroup.cz/emise
https://www.gffgroup.cz/emise
mailto:klient@gffgroup.cz
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w rozumieniu ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku kapitałowym, (iii) 
wypełnienie oświadczenia w rozumieniu ustawy nr 253/2008 Dz. U. o niektórych środkach przeciwko 
legalizacji dochodów z działalności przestępczej oraz finansowaniu terroryzmu , z późniejszymi 
zmianami („Oświadczenie AML”), (iv) wypełnienie oświadczenia zgodnie z umową nr 72/2014 Dz. 
U. M.. między Republiką Czeską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie poprawy
przestrzegania przepisów podatkowych w skali międzynarodowej oraz w odniesieniu do
ustawodawstwa Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie informacji i ich notyfikacji oraz ustawy nr
330/2014 Dz. U., o wymianie informacji o rachunkach finansowych ze Stanami Zjednoczonymi
Ameryki dla celów administracji podatkowej, z późniejszymi zmianami („FATCA”), (v) wypełnienie
oświadczenia zgodnie z ustawą nr 164/2013 Dz. U. o współpracy międzynarodowej w zakresie
administracji podatkowej („GATCA”).

Minimalna kwota, na jaką indywidualny subskrybent będzie uprawniony do zapisu i kupna Obligacji, 
będzie odpowiadać wartości nominalnej Obligacji. Maksymalny wolumen wartości nominalnej 
Obligacji żądany przez pojedynczego subskrybenta w Zamówieniu jest ograniczony przez łączną 
przewidywaną wartość nominalną danej emisji.   

Aby doszło do ważnej i skutecznej subskrypcji Obligacji, Subskrybent musi: 

a) Na Dzień Emisji lub przez okres trwania oferty publicznej Obligacji zawrzeć z Emitentem
(bezpośrednio lub przez właściwego pośrednika) umowę subskrypcji, a jeśli umowa będzie
zawierana na odległość: doręczyć Emitentowi bezpośredniona adres e-mail klient@gffgroup.cz lub
adres e-mail wskazanego przez Emitenta pośrednika (tj. zawierający wszelkie wymogi, informacje i
dokumenty, których udostępnienie jest wymagane przez Emitenta).

b) w przypadku zawarcia umowy subskrypcji na odległość otrzymać od Emitenta potwierdzenie
przyjęcia lub częściowego przyjęcia zamówienia („Potwierdzenie”). W przypadku zwierania
umowy subskrypcji na odległość umowa subskrypcji zostanie zawarta, kiedy subskrybent otrzyma
skan podpisanego przez Emitenta Potwierdzenia. Abonent otrzyma skan podpisanego przez
Emitenta Potwierdzenia na e-mail wskazany w zamówieniu lub e-mail, z którego zamówienie
zostało doręczone.

c) najpóźniej do 5 (pięciu) dni po zawarciu umowy subskrypcji zapłacić stopę emisyjną zamówionych
Obligacji na rachunek bankowy Emitenta nr 64012/5500 lub w przypadku danej emisji
indywidualnej wyemitowanej w walucie innej niż CZK (np. EUR) zgodnie z niniejszymi szczegółami
płatności: rachunek bankowy Emitenta IBAN: CZ5055000000000000064012, kod SWIFT:
RZBCCZPP („Rachunek Bankowy”), gdzie środki finansowe inwestora zostaną zablokowane do
czasu emisji Obligacji.

Przedmiotem umowy subskrypcji będzie zobowiązanie subskrybenta do objęcia Obligacji zgodnie z 
warunkami umowy subskrypcji („Umowa subskrypcji”).  Ważna i skuteczna subskrypcja Obligacji 
nie nastąpi do momentu spełnienia wszystkich powyższych warunków zgodnie z literą a), b) i c). 

W przypadku zawierania Umowy Subskrypcji na odległość Emitent jest uprawniony do skrócenia 
zapisów na emisję Obligacji według własnego uznania.  Ostateczna wartość nominalna Obligacji 
przydzielonych każdemu subskrybentowi zostanie podana w Potwierdzeniu.  Jeżeli subskrybent 
wpłacił już na rachunek bankowy wartość nominalną wszystkich pierwotnie wymaganych w 
zamówieniu Obligacji, ewentualna nadpłata subskrybenta zostanie odblokowana i na podstawie 
dyspozycji subskrybenta Emitent zwróci nadpłatę na rachunek z którego zostały wysłane środki. 
Obligacje nie mogą być przedmiotem obrotu przed niniejszym Potwierdzeniem. 

Obligacje zostaną wysłane subskrybentom nie później niż 15 (piętnaście) dni roboczych po ważnej i 
skutecznej subskrypcji Obligacji poprzez wskazanie właściciela Obligatariusza za pośrednictwem 
usługi pocztowej lub, na żądanie subskrybenta, przez przekazanie Obligacji osobiście w siedzibie 
Emitenta w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.   Emitent poinformuje subskrybenta drogą 
mailową, że Obligacje są gotowe do odbioru lub zostały wysłane za pośrednictwem usługi pocztowej. 

Na podstawie swojej decyzji Emitent jest uprawniony do wyemitowania i wydania/wysyłania 
subskrybentom, zamiast poszczególnych Obligacji subskrybowanych, tzw. zbiorowej obligacji, która 
będzie zawierać, z wyjątkiem oznaczenia numerycznego, wszystkie elementy, które zawierają 
poszczególne Obligacje, liczbę i numery Obligacji, które zastępuje. Te same warunki dotyczą 
dostarczenia Obligacji zbiorowej, o której mowa w niniejszym paragrafie.  Każda obligacja zbiorowa 
daje takie same prawa jak Obligacje, które zastępuje.  Prawa związane z obligacją zbiorową nie 
mogą być dzielone przez przeniesienie. 

Obligatariuszowi przysługuje prawo do zamiany tej obligacji zbiorowej na pojedyncze Obligacje, które 
są zastąpione obligacją zbiorczą, na podstawie pisemnego wniosku o zamianę, który obligatariusz 
ma obowiązek dostarczyć na adres siedziby Emitenta. 

mailto:klient@gffgroup.cz
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Wraz  tym wnioskiem obligatariusz posiadający obligację zbiorową zobowiązany jest do przekazania 
Obligacji zbiorowej Emitentowi.  Po otrzymaniu pisemnego wezwania do zamiany oraz Obligacji 
zbiorowej, Emitent wyśle pojedyncze Obligacje w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych przesyłką 
pocztową lub, na wniosek subskrybenta w ramach wniosku w sprawie zamiany, poprzez wydanie 
Obligacji osobiście w siedzibie Emitenta w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 Emitent 
poinformuje subskrybenta drogą mailową, że Obligacje są gotowe do odbioru lub zostały wysłane za 
pośrednictwem usługi pocztowej.  

W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że Emitent nie będzie miał wobec żadnego 
subskrybenta obowiązku wykupu Obligacji. 

W związku z nabyciem Obligacji Emitent nie będzie pobierał od subskrybenta żadnych opłat. 

3. STATUS

3.1. Stan zadłużenia Emitenta

Obligacje, które są wydawane w ramach niniejszego Programu Obligacji ustanawiają bezpośrednie,
ogólne, bezwarunkowe, niezabezpieczone **i niepodporządkowane zadłużenie Emitenta, które jest i
będzie równe (pari passu) pod względem ich zaspokojenia zarówno wobec siebie nawzajem, jak i co
najmniej równe wszystkim innym niepodporządkowanym i niezabezpieczonym wierzytelnościom
Emitenta, z wyjątkiem tych wierzytelności Emitenta, co do których przepisy prawa stanowią inaczej.

Emitent zobowiązuje się do równego traktowania wszystkich Obligatariuszy na tych samych
warunkach.

4. PRZYCHODY ODSETKOWE

4.1. Metoda oprocentowania

Obligacje wydawane w ramach niniejszego Programu Obligacji będą oprocentowane stałą stopą
procentową ustaloną we właściwym Suplemencie Programu Obligacji.

Poszczególne subskrybowane Obligacje są oprocentowane od Daty emisji do (i) Dnia ostatecznej
wymagalności obligacji (włącznie),
do (ii) dnia wyznaczonego przez Emitenta jako dzień przedterminowego wykupu Obligacji w
zawiadomieniu na podstawie art. 5.2. Warunków Emisji lub do (iii) Dnia przedterminowego wykupu
Obligacje, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Pierwszy okres przychodowy Obligacji rozpoczyna się w Dniu Emisji, a każdy kolejny okres 
przychodowy po nim zawsze rozpoczyna się w dniu (z tym dniem włącznie) bezpośrednio 
następującym po zakończeniu poprzedniego okresu przychodowego, data zakończenia każdego 
okresu przychodowego (wraz z tą datą) zostanie określona w Suplemencie do programu obligacji. 
Ostatni okres przychodowy kończy się w dniu ostatecznego terminu zapadalności obligacji 
(włącznie), określonym przez Emitenta w zawiadomieniu zgodnie z art.   5.2. Warunków Emisji 
(włącznie) lub data wcześniejszego wykupu obligacji (włącznie), w zależności od tego, który z tych 
dni nastąpi jako pierwszy („Okres rentowności”). 

Wysokość przychodu z odsetek przypadająca na jedną Obligację za okres rentowności 
odpowiadający jednemu kwartałowi kalendarzowemu ustalana jest jako wielokrotność wartości 
nominalnej Obligacji i odpowiedniej stopy procentowej (wyrażonej jako liczba dziesiętna). Przy 
obliczaniu rentowności Obligacji w okresie krótszym niż jeden rok kalendarzowy przyjmuje się, że 
jeden rok zawiera 360 (trzysta sześćdziesiąt) dni z podziałem na 12 (dwanaście) miesięcy po 30 
(trzydziestu) ) dni, na podstawie liczby dni, które faktycznie upłynęły naliczanie odsetek „BCK 
Standard 30E/360”). Wysokość dochodu odsetkowego przypadającego na jedną Obligację za każdy 
okres krótszy niż jeden rok kalendarzowy jest określana jako wielokrotność wartości nominalnej 
takiej Obligacji i odpowiedniej stopy procentowej określonej w Suplemencie do Programu Obligacji 
(wyrażonej w postaci liczby dziesiętnej) oraz odpowiedniego ułamka dni obliczonego zgodnie z 
konwencją naliczania podanych odsetek. 

Przy obliczaniu zysku z każdej pojedynczej Obligacji dla każdego okresu rentowności, zysk ten jest 
zaokrąglany matematycznie do części setnych (tj. do pełnych halerzy) z dokładnością do trzeciego 
miejsca po przecinku.  Łączna kwota zysku ze wszystkich Obligacji wypłacana jednemu 
Obligatariuszowi jest zaokrąglana matematycznie do części setnych (tj. do pełnych halerzy) z 
dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.  

Dochód z Obligacji będzie zawsze wypłacany nie później niż piętnastego (15.) dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego bezpośrednio po upływie Okresu Przychodowego, który właśnie 
upłynął („Dzień Płatności Odsetek”). 



Strona 41 z 99 
 

Prawo do wypłaty przychodu z Obligacji za dany Okres Rentowności przysługuje osobie, która 
jest wpisana jako Obligatariusz na liście właścicieli Obligatariuszy, prowadzonej zgodnie z 
Warunkami Emisji, zawsze 10 dni kalendarzowych przed ostatnim dniem odpowiedniego 
Okresu Rentowności. 

 
Prawo do zysku z Obligacji nie może być oddzielone od Obligacji. 

 
Obligacje zostaną spłacone, a przychód z Obligacji zostanie wypłacony na rachunek bankowy, 
który w takim celu Obligatariusz przekaże Emitentowi w formie pisemnej. Pierwszy 
Obligatariusz wskaże numer konta w umowie o zapisie w formularzu zamówienia (patrz art. 2.3. 
Warunków Emisji). Jeśli dojdzie do zmiany obligatariusza, Nowy obligatariusz ma obowiązek 
przekazać Emitentowi właściwy numer rachunku maksymalnie dziesięć (10) dni przed wypłatą 
uzysku z Obligacji, w drodze pisemnego zawiadomienia własnoręcznie podpisanego przez 
Obligatariusza w przypadku osób fizycznych lub organ statutowy w przypadku osób prawnych. 
Osoba prawna ma obowiązek załączyć do tego zawiadomienia oryginał wypisu z rejestru 
handlowego lub innego rejestru poświadczający, że podpisana osoba jest uprawniona do 
wykonywania czynności prawnych w imieniu Obligatariusza. W przypadku, jeśli Obligatariusz 
nie poda Emitentowi numeru konta, po stronie Emitenta nie dochodzi do zwłoki z wypłaceniem 
przychodu. Emitent ma w takim przypadku obowiązek dokonania właściwej wypłaty w ciągu 10 
(dziesięciu dni ) od otrzymania numeru rachunku w wymaganej formie. Jeśli obligatariusz ma 
zamiar zmienić numer rachunku, ma obowiązek poinformować o zmianie maksymalnie dziesięć 
(10) dni przed wypłaceniem uzysku z Obligacji, w przeciwnym wypadku Emitent może wypłacić 
uzysk na pierwotny rachunek. 

 
Listę Obligatariuszy obligacji prowadzi zgodnie z ustawą Emitent. 

 
5. WYKUP OBLIGACJI I NABYCIE WŁASNYCH OBLIGACJI 

5.1. Końcowy wykup 

Jeśli nie dojdzie do przedterminowego wykupu Obligacji lub do ich wykupienia przez Emitenta oraz 
wygaśnięcia w sposób określony poniżej, cała nominalna wartość Obligacji zostanie wykupiona 
jednorazowo na dzień Ostatecznego terminu wykupu obligacji, tak, jak oznaczono go we właściwym 
Suplemencie Programu Obligacji (dalej „Ostateczny termin wykupu obligacji”), zgodnie z 
artykułem 6 Warunków Emisji. 

5.2. Przedterminowy wykup właściwej emisji na podstawie decyzji Emitenta 

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu Obligacji w dowolnym dniu, na podstawie swojej 
decyzji, o której należycie zawiadomi Właścicieli obligacji co najmniej 60 (dwadzieścia) dni przed 
wskazaną datą, na stronie internetowej Emitenta https://www.gffgroup.cz/emise. 

Każda zawiadomienie Emitenta o przedterminowej wymagalności Obligacji dokonane na podstawie 
niniejszego artykułu 5.2 jest nieodwołalne i zobowiązuje Emitenta do przedterminowego wykupu 
wszystkich Obligacji zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji. W takim przypadku Emitent zwróci 
Obligatariuszom wartość nominalną wszystkich posiadanych przez nich Obligacji oraz 
proporcjonalne niezapłacone odsetki narosłe od tych Obligacji od dnia określonego w decyzji 
zgodnie z poprzednim paragrafem (ten dzień, oprócz innych dni tak oznaczonych w niniejszych 
Warunkach Emisji, również „Dzień Przedterminowej Zapadalności Obligacji””).   Obligatariusz ma 
obowiązek udzielenia Emitentowi wszelkiego współdziałania, jakie Emitent może wymagać w 
związku z taką przedterminową spłatą. 

Prawo do wykupu Obligacji ma w takim przypadku osoba, która znajduje się na Liście Obligatariuszy, 
prowadzonej zgodnie z Warunkami Emisji, wpisana jako Obligatariusz danej Obligacji na  koniec 
dnia, który o 30  dni poprzedza Dzień przedterminowej spłaty obligacji. W celu wyłączenia 
wątpliwości nie bierze się pod uwagę przeniesień wykonanych po tym dniu. Osoba wpisana na Liście 
Obligatariuszy ma podczas wykupu Obligacji obowiązek przekazania wszystkich Obligacji (lub 
obligacji zbiorowych) Emitentowi, co najmniej dwa (2) dni robocze przed dniem ich wymagalności. W 
przypadku zwłoki z przekazaniem Obligacji, Emitent ma prawo według własnego uznania albo (i) nie 
wykupić Obligacji aż do ich przekazania albo (ii) wykupić Obligacje bez względu na to, że dotychczas 
nie zostały przekazane Emitentowi. 

 
W przypadku przedterminowej spłaty odpowiednio stosuje się postanowienia art. 5 Warunków Emisji. 

https://www.gffgroup.cz/emise
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5.3. Przedterminowy wykup na podstawie decyzji Obligatariuszy 

Posiadacze Obligacji są uprawnieni do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji bez podania 
przyczyny przed Ostatecznym Dniem Wykupu Obligacji, o ile jest to dozwolone w ramach 
właściwego Suplementu do Programu Obligacji, w określonym terminie (w Suplemencie do 
Programu Obligacji), oraz pod warunkiem dostarczenia przez właściwego właściciela Obligacji 
pisemnego wniosku o przedterminową spłatę posiadanych przez Emitenta Obligacji (na adres 
siedziby) najpóźniej w tym terminie.   Pisemny wniosek musi zawierać identyfikację 
wnioskodawcy w zakresie przedterminowej spłaty i oznaczenia ilości Obligacji, których 
wcześniejszej spłaty wymaga właściciel Obligacji („Wniosek w sprawie przedterminowej 
spłaty”). Obligatariusz posiadający Obligacje, o których przedterminowy wykup wnioskuje jest 
zobowiązany do wydania Emitentowi Obligacji, których wykup jest wnioskowany co najmniej na 
dwa dni robocze przed Terminem Przedterminowego Wykupu W przypadku zwłoki z 
przekazaniem Obligacji, Emitent ma prawo według własnego uznania albo (i) nie spłacić 
Obligacji aż do ich przekazania albo (ii) spłacić Obligacje bez względu na to, że dotychczas nie 
zostały przekazane Emitentowi. W przypadku jeśli wyemitowano obligację zbiorową, a 
Obligatariusz zażądał przedterminowego wykupu wszystkich Obligacji objętych daną obligacją 
zbiorową, Obligatariusz zwróci Emitentowi obligację zbiorową zamiast poszczególnych Obligacji 
na warunkach niniejszego paragrafu.  Jeżeli Posiadacz posiada obligację zbiorową i zażąda 
przedterminowego wykupu tylko kilku Obligacji objętych obligacją zbiorową, zwróci również tę 
obligację zbiorową na warunkach określonych w niniejszym paragrafie Emitentowi, który prześle 
Obligatariuszowi nie później niż 30 (piętnaście) dni roboczych po terminie przedterminowego 
wykupu obligację zbiorową dla Obligacji, które nie zostały spłacone, przesyłką pocztową lub, na 
żądanie subskrybenta, poprzez osobiste wydanie Obligacji zbiorowej w siedzibie Emitenta w dni 
robocze od godz. 9: 00 do 16:00  Emitent poinformuje subskrybenta e-mailem, że Obligacje 
zbiorowe są gotowe do odbioru lub o ich wysłaniu za pośrednictwem poczty.  

Wartość nominalna Obligacji oraz naliczone i niezapłacone przychody z odsetek od tych 
Obligacji, za które właściciel Obligacji żąda zapłaty zgodnie z niniejszym paragrafem Wniosku o 
przedterminową spłatę, stają się wymagalne w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca 
następującego po miesiącu w którym właściciel Obligacji doręczył Emitentowi na adres siedziby 
wniosek o przedterminową spłatę (w takim dniu, oprócz innych dni tak oznaczonych w 
niniejszych Warunkach Emisji, również 
„Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji”), chyba że Obligacje staną się wymagalne 
wcześniej na podstawie bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa (w takim przypadku 
procedura jest prowadzona zgodnie z właściwymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami 
prawa) lub takie Żądanie przedterminowej spłaty nie jest następnie wycofane przez 
odpowiedniego właściciela. 

Do przedterminowej spłaty Obligacji na podstawie Wniosku w sprawie przedterminowej spłaty 
stosuje się zgodnie artykuły 8.3. i 8.4. niniejszych Warunków Emisji. 

5.4. Prawo Emitenta w zakresie nabywania własnych Obligacji 

Emitent ma prawo w dowolnym momencie nabywać na własność Obligacje, w jakikolwiek 
sposób, a przypadku nabycia odpłatnego za dowolną cenę. 

W przypadku jeśli Emitent odkupi na własność od określonego Obligatariusza tylko niektóre 
Obligacje, które są zastąpione obligacjami zbiorowymi, Właściciel obligacji ma obowiązek w 
ramach przekazania Obligacji przekazać Emitentowi całe obligacje zbiorowe, których częścią są 
odkupione Obligacji, które następnie zostaną przez Emitenta zastąpione obligacjami zbiorowymi 
zastępującymi Obligacje, które nie zostały odkupione przez Emitenta. Te Obligacje zbiorowe 
Emitent ma obowiązek przekazać na warunkach określonych z właściwym Obligatariuszem. 

5.5.  Wygaśnięcie własnych Obligacji 

Obligacje Własne nabyte przez Emitenta przed Dniem ostatecznej zapadalności obligacji nie 
wygasają, o ile Emitent nie postanowi inaczej. Na podstawie własnego uznania Emitent ma 
prawo zadecydować, czy zachowa własne Obligacje w swoich aktywach, czy ponownie je 
sprzeda, czy też zdecyduje się je umorzyć. Obligacje Własne nabyte przez Emitenta wygasają z 
Dniem ostatecznej zapadalności obligacji lub z dniem określonym przez Emitenta, jeśli wypada 
wcześniej niż Dzień ostatecznej zapadalności obligacji. Skutki takiej decyzji nastąpią z chwilą 
zawiadomienia o takiej decyzji na stronie internetowej Emitenta https://www.gffgroup.cz/emise, 
ewentualnie z późniejszym dniem wskazanym w takiej decyzji. Z wejściem w życie takie decyzji 
wygasają prawa i obowiązki z tytułu takich Obligacji. 

5.6. Wykonywanie praw z Obligacji własnych 

https://www.gffgroup.cz/emise
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Na potrzeby postanowień niniejszych Warunków Emisji regulujących zgromadzenie właścicieli 
Obligacji (dalej „Zgromadzenie”) nie są brane pod uwagę Obligacje własne będące własnością 
Emitenta. 

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1. Waluta płatności

Emitent zobowiązuje się do wypłacania dochodu z odsetek oraz spłaty wartości nominalnej Obligacji
wyłącznie w walucie, w której denominowana jest dana emisja na podstawie Suplementu Programu
Obligacji. Przychód z odsetek zostanie wypłacony, a wartość nominalna Obligacji zostanie zwrócona
Obligatariuszom na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Emisji oraz w przepisach
podatkowych, dewizowych i innych właściwych przepisach prawnych Republiki Czeskiej,
obowiązujących w czasie wykonania danej płatności i zgodnie z nimi.

W przypadku, gdy jakakolwiek waluta lub jednostka waluty krajowej, w której denominowane są
Obligacje i/lub w której płatności z tytułu Obligacji mają być dokonywane zgodnie z odpowiednim
Suplementem do Programu Obligacji, zostanie zastąpiona przez walutę EUR, (i ) denominacja takich
Obligacji zostanie zmieniona na EUR zgodnie z obowiązującym prawem, oraz (ii) wszystkie
zobowiązania pieniężne wynikające z takich Obligacji będą automatycznie i bez dalszego
powiadamiania Obligatariuszy wymagalne w EUR, przy czym jako kurs wymiany przedmiotowej
waluty luv jednostki waluty krajowej na EUR zastosowany zostanie oficjalny kurs wymiany (tj. stały
współczynnik przeliczeniowy) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   Takie zastąpienie
właściwej waluty lub krajowej jednostki walutowej (i) w żadnym przypadku nie dotyczy istnienia
zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji lub ich wymagalności i (ii) w celu wyłączenia
wątpliwości nie będzie uważane ani za zmianę niniejszych Warunków Emisji lub Suplementu
Programu Obligacji właściwych Obligacji ani za przypadek niespłacenia zadłużenia zgodnie z
niniejszymi Warunkami Emisji.

6.2. Dzień wypłaty

Wypłaty przychodów z odsetek oraz wykup wartości nominalnej Obligacji lub ich części będą
dokonywane za pośrednictwem Emitenta w terminach określonych w niniejszych Warunkach Emisji
(każdy taki dzień zgodnie z rozumieniem dalej również zwany „Dniem Płatności Odsetek” lub
„Ostatecznym Dniem Wymagalności Obligacji” lub „Dniem Przedterminowej Wymagalności
Obligacji” lub każdy z tych dni również zwany „Dniem Wypłaty”). Jeśli Dzień Wypłaty wypada w
innym dniu niż Dzień roboczy, w stosunku do Emitenta powstaje obowiązek zapłacenia niniejszej
kwoty w najbliższym następnym Dni roboczym, bez płacenia odsetek lub jakiejkolwiek innej
dodatkowej kwoty z tytułu takiego opóźnienia.

Przez „Dzień roboczy” dla celów niniejszych Warunków Emisji rozumie się jakikolwiek dzień
kalendarzowy (z wyjątkiem soboty i niedzieli), w którym banki w Republice Czeskiej są otwarte i w
którym wykonywane jest rozliczanie płatności międzybankowych w CZK, ewentualnie w innej walucie
ustawowej Republiki Czeskiej, która zastąpiłaby CZK.

6.3. Określenie prawa do otrzymania wypłat związanych z Obligacjami 

6.3.1. Przychody z obligacji 

O ile niniejsze Warunki Emisji nie stanowią inaczej (np. art.  8.4. Warunków Emisji), osoby 
uprawnione, którym Emitent będzie wypłacał odsetki z tytułu Obligacji to osoby, które widnieją na 
Liście Obligatariuszy jako Obligatariusze zgodnie z warunkami art. 4.1.  3.1 Warunków Emisji (dalej 
„Dzień decydujący dla wypłaty odsetek”, każda taka osoba to dalej 
„Osoba uprawniona”). 

6.3.2. Wartość nominalna 

Osoby uprawnione, którym Emitent spłaci wartość Obligacji to osoby, które widnieją na Liście 
Obligatariuszy, jako Obligatariusze pod koniec właściwego dnia kalendarzowego, który o 10 
(dziesięć) dni poprzedza Dzień przedterminowej wymagalności obligacji lub Dzień końcowej 
wymagalności obligacji (dalej „Dzień decydujący dla wykupu wartości nominalnej”, każda taka 
osoba dalej również „Osoba uprawniona” W celu wyłączenia wątpliwości nie bierze się pod uwagę 
przeniesień wykonanych w terminie 10 dni poprzedzających przedterminowy wykupu ani Dnia 
ostatecznej wymagalności obligacji. O ile nie będzie to sprzeczne z ogólnie obowiązującymi 
przepisami prawa, przeniesienie wszystkich Obligacji może być wstrzymane w tym 
dziesięciodniowym terminie, przy czym na wezwanie Emitenta, przekazane Obligatariuszom 
Obligatariusz ma obowiązek w zakresie takiego wstrzymania przeniesienia udzielić niezbędnego 
współdziałania. 



Strona 44 z 99 

6.4. Wykonanie płatności 

Wartość nominalna Obligacji zostanie wykupiona, a przychód z Obligacji zostanie wypłacony na 
rachunek bankowy, który w takim celu Obligatariusz przekaże Emitentowi w formie pisemnej. 
Pierwszy Obligatariusz wskaże numer konta w umowie o zapisie w formularzu zamówienia zgodnie z 
art. 2.3. Warunków Emisji. Jeśli dojdzie do zmiany obligatariusza, Nowy obligatariusz ma obowiązek 
przekazać Emitentowi właściwy numer rachunku maksymalnie dziesięć (10) dni przed Dniem wypłaty 
odsetek lub przed Dniem decydującym dla wykupu wartości nominalnej, w drodze pisemnego 
zawiadomienia własnoręcznie podpisanego przez Obligatariusza w przypadku osób fizycznych lub 
organ statutowy w przypadku osób prawnych. Osoba prawna ma obowiązek załączyć do tego 
zawiadomienia oryginał wypisu z rejestru handlowego lub innego rejestru poświadczający, że 
podpisana osoba jest uprawniona do wykonywania czynności prawnych w imieniu Obligatariusza. W 
przypadku, jeśli Obligatariusz nie poda Emitentowi numeru konta, po stronie Emitenta nie dochodzi 
do zwłoki z wypłaceniem przychodu lub wartości nominalnej. Emitent ma w takim przypadku 
obowiązek dokonania właściwej wypłaty w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania numeru rachunku 
w wymaganej formie. Jeśli obligatariusz ma zamiar zmienić numer rachunku, ma obowiązek 
poinformować o zmianie maksymalnie dziesięć (10) dni przed wypłaceniem uzysku lub wartości 
nominalnej Obligacji, w przeciwnym wypadku Emitent może wypłacić uzysk lub wartość nominalną 
na pierwotny rachunek. 

6.5. Zmiana sposobu i miejsca wykonania płatności 

Emitent ma prawo rozstrzygnąć o zmianie sposobu i miejsca dokonywania wypłat, przy czym taka 
zmiana nie może wpływać na pozycję ani interesy Obligatariuszy (w przeciwnym wypadku o takiej 
zmianie będzie rozstrzygało Zgromadzenie). Niniejsza decyzja zostanie przekazana Obligatariuszom 
w sposób wskazany w art. 11 niniejszych Warunków Emisji. 

7. DANE O OPODATKOWANIU PRZYCHODU Z OBLIGACJI

Spłata wartości nominalnej Obligacji oraz wypłata dochodu z odsetek od Obligacji nastąpi bez
potrącania podatków lub opłat jakiegokolwiek rodzaju, chyba że takie potrącenie podatków lub opłat
jest wymagane przez odpowiednie przepisy prawa Republiki Czeskiej obowiązujące na dzień takiej
płatności. Jeżeli takie potrącenie podatku lub opłat jest wymagane przez prawo Republiki Czeskiej
obowiązujące w dniu dokonania takiej płatności, Emitent nie będzie zobowiązany do zapłaty
Obligatariuszom jakichkolwiek dodatkowych kwot tytułem rekompensaty z tytułu takiego potrącenia
podatków lub opłat.

Emitent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podatek u źródła, jeśli takie odliczenie jest istotne.

Informacje na temat opodatkowania Obligacji znajdują się w rozdziale Prospektu Podstawowego
„Opodatkowanie i regulacja dewizowa w Republice Czeskiej”.

8. PRZEDTERMINOWA WYMAGALNOŚĆ OBLIGACJI

8.1. Przypadki niewykonania zobowiązań

Jeśli wystąpi i będzie trwać którekolwiek z poniższych zdarzeń (każde z tych zdarzeń będzie również
określane jako „Przypadek Naruszenia”):

a. Zwłoka ze świadczeniem finansowym

Wszelkie płatności związane z Obligacjami nie zostaną wypłacone później niż 20 (dwadzieścia)
Dni Roboczych po terminie wymagalności; lub

b. Naruszenie innych zobowiązań wynikających z Warunków Emisji

Emitent w sposób zasadniczy naruszy swoje zobowiązania (inne niż wskazane powyżej pod lit.
a. niniejszego artykułu 8.1 wynikające z niniejszych Warunków Emisji, a takie naruszenie
pozostanie nienaprawione przez okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od daty pisemnego
zawiadomienia Emitenta o tym fakcie przez dowolnego Obligatariusza (który nie został
spłacony, umorzony lub anulowany w tym terminie) listem doręczonym Emitentowi; lub

c. Niewypłacalność, likwidacja itp.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń, które trwają dłużej niż 30
(trzydzieści) Dni Roboczych: (i) Emitent staje się niewypłacalny, przestaje spłacać swoje długi
i/lub nie jest w stanie zaspokajać wymagalnych długów wobec wierzycieli przez dłuższy okres,
lub (ii) wyznaczony zostaje syndyk masy upadłościowej lub likwidator w stosunku do Emitenta
lub jakiejkolwiek części jego majątku, aktywów lub dochodów, lub (iii) Emitent złoży wniosek w
sprawie uznania niewypłacalności lub wniosek w sprawie memorandum lub (iv) wniosek w
zostanie stwierdzony stan upadłości lub zagrożenie upadłością Emitenta przez jakikolwiek sąd,
lub (v) wniosek w sprawie niewypłacalności Emitenta zostanie oddalony przez właściwy sąd
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z powodu braku aktywów dłużnika lub (vi) właściwy sąd wyda prawomocną decyzję lub zostanie 
przyjęte ważne postanowienia w sprawie rozwiązania Emitenta wraz z likwidacją lub (vii) 
zostanie przeprowadzone postępowanie egzekucyjne lub sądowe wykonanie orzeczenia 
dotyczącego majątku Emitenta w celu egzekucji wierzytelności, której łączna wartość 
przekracza kwotę 50 000 000 CZK (słownie: pięćdziesiąt milionów koron czeskich) lub 
równowartość w innej walucie; lub 

d. Przekształcenie

W wyniku przekształcenia Emitenta, w którym Emitent będzie występował jako uczestnik (w
szczególności fuzja w formie połączenia, przeniesienie majątku na wspólnika, podział w formie
podziału lub odłączenia), długi z Obligacji zostaną przeniesione na osobę, która nie zaakceptuje
w sposób wyraźny (prawnie ważny i wykonalny) wszystkich długów Emitenta wynikających z
Obligacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy (i) takie przejęcie długów Emitenta z tytułu Obligacji wynika z
przepisów prawa (nie ma uzasadnionych wątpliwości co do skutku takiego połączenia,
przeniesienia majątku na wspólnika lub podziału); lub (ii) Zgromadzenie wyrazi zgodę na takie
przekształcenie Emitenta z wyprzedzeniem; lub

e. Decyzje sądowe i inne

Emitent nie wywiązuje się z nałożonego przez sąd, sąd arbitrażowy lub organ administracyjny
obowiązku zapłaty kwoty pieniężnej, która pojedynczo lub łącznie przekracza kwotę 100 000
000 CZK (słownie: sto milionów koron czeskich) lub równowartość tej wartości w dowolnej innej
walucie, nawet w terminie 30 (trzydziestu) dni od doręczenia Emitentowi takiej ostatecznej
decyzji lub w terminie dłuższym niż określony w decyzji;

następnie:

którykolwiek Obligatariusz może, według własnego uznania, w drodze pisemnego zawiadomienia 
skierowanego do Emitenta na adres siedziby („Zawiadomienie o Przedterminowym Wykupie”) 
zażądać przedterminowego wykupu wartości nominalnej wszystkich posiadanych Obligacji oraz 
niewypłaconego zysku z odsetek naliczonych na podstawie niniejszych Warunków Emisji. 

Obligatariusz posiadający Obligacje, o których przedterminowy wykup wnioskuje jest zobowiązany 
do wydania Emitentowi Obligacji, których wykup jest wnioskowany co najmniej na dwa dni robocze 
przed Terminem Przedterminowego Wykupu W przypadku zwłoki z przekazaniem Obligacji, Emitent 
ma prawo według własnego uznania albo (i) nie wykupić Obligacji aż do ich przekazania albo (ii) 
wykupić Obligacje bez względu na to, że dotychczas nie zostały przekazane Emitentowi. W 
przypadku jeśli wyemitowano obligację zbiorową, a Obligatariusz zażądał przedterminowego wykupu 
wszystkich Obligacji objętych daną obligacją zbiorową, Obligatariusz zwróci Emitentowi obligację 
zbiorową zamiast poszczególnych Obligacji na warunkach niniejszego paragrafu.  Jeżeli Posiadacz 
posiada obligację zbiorową i zażąda przedterminowego wykupu tylko kilku Obligacji objętych 
obligacją zbiorową, zwróci również tę obligację zbiorową na warunkach określonych w niniejszym 
paragrafie Emitentowi, który prześle Obligatariuszowi nie później niż 30 (piętnaście) dni roboczych 
po terminie przedterminowego wykupu obligację zbiorową dla Obligacji, które nie zostały spłacone, 
przesyłką pocztową lub, na żądanie subskrybenta, poprzez osobiste wydanie Obligacji zbiorowej w 
siedzibie Emitenta w dni robocze od godz. 9: 00 do 16:00  Emitent poinformuje subskrybenta e-
mailem, że Obligacje zbiorowe są gotowe do odbioru lub o ich wysłaniu za pośrednictwem poczty.  

8.2. Termin wymagalności Obligacji przedterminowo wymagalnych 

Wszelkie kwoty żądane przez Obligatariusza zgodnie z art. 8.1 niniejszych Warunków Emisji w 
ramach Zawiadomienia o Przedterminowym wykupie staną się wymagalne w ostatnim Dniu 
Roboczym miesiąca następującego po miesiącu, w którym Obligatariusz dostarczył Emitentowi na 
adres siedziby Zawiadomienie o przedterminowym wykupie (ten dzień, oprócz innych dni 
oznaczonych w ten sposób w niniejszych Warunkach Emisji, określany również, jako „Terminie 
Przedterminowego Wykupu Obligacji”), chyba że Obligacje staną się wymagalne wcześniej na 
podstawie bezwzględnie obowiązującego przepisu ustawowego (w takim przypadku należy 
postępować według właściwych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) lub chyba że takie 
Zawiadomienie o przedterminowym wykupie zostanie następnie wycofane przez odpowiedniego 
Obligatariusza. 

8.3. Wycofanie Zawiadomienia o Przedterminowym Wykupie 

Zawiadomienie o Przedterminowym Wykupie zgodnie z art. 8.1. Warunków Emisji może zostać 
wycofane przez danego Obligatariusza, ale tylko w odniesieniu do posiadanych przez niego Obligacji 
i tylko w przypadku, gdy wycofanie to jest skierowane do Emitenta i doręczone na adres siedziby 
przed wymagalnością odpowiednich kwot zgodnie z poprzednim artykułem 8.2 niniejszych 
Warunków Emisji.  Wycofanie 
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Wycofanie Zawiadomienia o Przedterminowym Wykupie nie ma jednak wpływu na 
Zawiadomienie o Przedterminowym Wykupie pozostałych Obligatariuszy.  

8.4. Inne warunki przedterminowego wykupu Obligacji  

Dla przedterminowego wykupu Obligacji zgodnie z niniejszym artykułem 8 będą miały 
zastosowanie odpowiednio postanowienia artykułu 6 niniejszych Warunków Emisji. 

Osoby uprawnione, którym Emitent zwróci proporcjonalne niezapłacone odsetki za dany okres 
dochodowy w przypadku wcześniejszej spłaty zgodnie z art.   8.1. Warunków Emisji, to osoby, 
które widnieją na Liście Obligatariuszy, jako Obligatariusze pod koniec właściwego dnia 
kalendarzowego, który o 10 (dziesięć) dni poprzedza Termin przedterminowej wymagalności 
obligacji. 

9. PRZEDAWNIENIE 

Prawa wynikające z Obligacji wygasają po upływie 3 (trzech) lat od dnia, w którym mogły zostać 
po raz pierwszy wykonane.  

 
 

10. OSOBY ZAANGAŻOWANE W ZABEZPIECZENIE EMISJI OBLIGACJI, WYKUPU 
OBLIGACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOCHODU Z OBLIGACJI - ADMINISTRATOR 

Czynności administratora związane z wypłatami odsetek lub innych przychodów w związku ze 
spłatą wartości nominalnej Obligacji Emitent zapewni własnymi siłami. 

 
 

11. ZAWIADOMIENIE 

Wszelkie zawiadomienia skierowane do Obligatariuszy będą ważne i skuteczne, jeżeli zostaną 
opublikowane w języku czeskim na Stronie Internetowej Emitenta, https://www.gffgroup.cz/emise 
(„Strona Internetowa“). Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Warunki Emisji 
przewidują inny sposób publikacji któregokolwiek z zawiadomień wynikających z Warunków Emisji, 
zawiadomienie takie uważa się za prawidłowo opublikowane w ten inny sposób. W przypadku 
publikacji zawiadomienia na więcej niż jeden sposób, za datę zawiadomienia uważa się datę jego 
pierwszej publikacji. 

Wszelkie zawiadomienia skierowane do Emitenta zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji będą 
dokonane prawidłowo, jeżeli zostaną doręczone Emitentowi na adres siedziby. 

12. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY 

12.1. Kompetencje i zwołanie Zgromadzenia  

12.1.1. Prawo do zwołania Zgromadzenia  

Emitent lub Obligatariusz lub Obligatariusze mogą zwołać Zgromadzenie, jeżeli jest to konieczne do 
rozstrzygnięcia o wspólnych interesach Obligatariuszy, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. Koszty organizacji i zwołania Zgromadzenia ponosi zwołujący, 
chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.  Zwołujący, jeżeli jest nim Obligatariusz lub 
Obligatariusze, jest zobowiązany najpóźniej w dniu zawiadomienia o Zgromadzeniu (patrz artykuł 
12.1.3 niniejszych Warunków Emisji) (i) doręczyć Emitentowi wniosek o nabycie dokumentu o liczbie 
wszystkich Obligacji uprawniających do udziału w zwoływanych przez niego lub nich Zgromadzeniu, 
tj. wypis z właściwej ewidencji emisji Obligacji; prawidłowe i terminowe doręczenie takiego żądania 
oraz wpłacenie tej zaliczki jest warunkiem prawidłowego zwołania Zgromadzenia.  W przypadku 
zwołania Zgromadzenia przez Obligatariusza lub Obligatariuszy, Emitent zobowiązany jest zapewnić 
wszelką niezbędną współpracę.  

12.1.2. Zgromadzenie zwołane przez Emitenta  

Emitent jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Zgromadzenia i zasięgnięcia opinii 
Obligatariuszy w przypadku proponowanej zmiany Warunków Emisji, jeżeli wymagana jest zgoda 
Zgromadzenia na taką zmianę Warunków Emisji zgodnie z prawem (zwana dalej „Zmianą o 
charakterze zasadniczym”). 

Jeżeli zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa 
wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego ma miejsce reorganizacja lub inne 
porównywalne rozwiązanie upadłości Emitenta, Emitent nie musi zwoływać Zgromadzenia.  

12.1.3. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia i jego odwołaniu  

https://www.gffgroup.cz/emise
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Zwołujący zawiadamia o odbyciu Zgromadzenia w sposób określony w artykule 11 niniejszych 
Warunków Emisji, co najmniej 15 (piętnaście) dni przed terminem jego odbycia.  Jeżeli zwołującym 
jest Obligatariusz lub Obligatariusze, są oni zobowiązani doręczyć Emitentowi zawiadomienie o 
zwołaniu Zgromadzenia na adres siedziby nie później niż 30 dni kalendarzowych przed 
proponowanym terminem Zgromadzenia, aby Emitent mógł zapewnić publikację ogłoszenia w 
sposób określony w art. 11 niniejszych Warunków Emisji, w terminie co najmniej 15 (piętnaście) dni 
przed terminem odbycia Zgromadzenia. 

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia musi zawierać co najmniej (i) dane niezbędne do 
jednoznacznej identyfikacji Emitenta, (ii) nazwę Obligacji, Datę Emisji, (iii) miejsce, datę i godzinę 
Zgromadzenia, oprzy czym miejscem spotkania może być tylko Praga, data Spotkanie musi odbyć 
się w dniu, który jest Dniem Roboczym, a godzina Spotkania nie może przypadać przed godziną 
11:00, (iv) program odbycia Zgromadzenia, w tym ewentualny wniosek w sprawie zmiany Warunków 
Emisji i ich uzasadnienie wraz z kompletnymi projektami uchwał dotyczących poszczególnych 
punktów porządku obrad oraz (v) dzień, który jest Decydującym Dniem dla obecności na 
Zgromadzeniu. Sprawy nie objęte proponowanym porządkiem obrad Zgromadzenia mogą być 
rozstrzygane na tym Zgromadzeniu wyłącznie przy udziale i za zgodą wszystkich Obligatariuszy.  W 
przypadku ustania przyczyny zwołania Zgromadzenia, zwołujący je odwołuje w taki sam sposób, w 
jaki zostało zwołane 

12.2. Osoby uprawnione do uczestniczenia i głosowania na Zgromadzeniu 

12.2.1. Decydujący termin uczestnictwa w Zgromadzeniu 

Do uczestniczenia i oddania głosu na Zgromadzeniu uprawnieni są wyłącznie Obligatariusze 
znajdujący się na Liście Obligatariuszy (taka osoba dalej jako „Osoba Uprawniona do 
Uczestnictwa w Zgromadzeniu”) jako Obligatariusze wpisani do ewidencji na koniec dnia 
kalendarzowego poprzedzającego dzień właściwego Zgromadzenia o 7 (siedem) dni 
kalendarzowych („Dzień Decydujący o Uczestnictwie w Zgromadzeniu”), Przeniesienie Obligacji 
dokonane po Dniu Decydującym o Uczestnictwie w Zgromadzeniu nie będzie brane pod uwagę dla 
potrzeb uczestnictwa w Zgromadzeniu. 

12.2.2. Prawo głosu 

Osoba uprawniona do udziału w Zgromadzeniu dysponuje liczbą głosów odpowiadającą jej udziałowi 
w łącznej wartości nominalnej niespłaconej części Emisji (na Dzień Decydujący o uczestnictwie w 
Zgromadzeniu).  W przypadku podejmowania przez Zgromadzenie decyzji o odwołaniu Wspólnego 
Przedstawiciela (zgodnie z definicją poniżej w pkt. 12.2.3 niniejszych Warunków Emisji), Wspólny 
Przedstawiciel nie może (jeśli jest Osobą Uprawnioną do Uczestnictwa w Zgromadzeniu) wykonywać 
prawa głosu związanego z Obligacjami, które posiada, a jego prawa głosu nie są wliczane do 
całkowitej liczby głosów wymaganych do uzyskania kworum na zgromadzeniu.  

12.2.3. Uczestnictwo innych osób w Zgromadzeniu 

Emitent ma obowiązek wziąć udział w Zgromadzeniu, osobiście lub za pośrednictwem 
pełnomocnika. Prawo do udziału w Zgromadzeniu ma również Wspólny Przedstawiciel oraz inni 
goście zaproszeni przez Emitenta. 

12.3. Przebieg Zgromadzenia, podejmowanie decyzji na Zgromadzeniu 

12.3.1. Kworum 

Zgromadzenie ma kworum, jeżeli biorą w nim udział Osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu, 
które w Dniu Decydującym o Uczestnictwie były Obligatariuszami, których łączna wartość nominalna 
przekracza 30 % (trzydzieści procent) wartości nominalnej nieopłaconej części Emisji.  

Jeżeli Zgromadzenie mające na celu podjęcie decyzji o zmianie Warunków Emisji nie będzie w 
stanie podjąć uchwały, zwołujący zwołuje, w razie potrzeby, alternatywne Zgromadzenie, które 
odbędzie się w ciągu 6 (sześciu) tygodni od dnia zwołania pierwotnego Zgromadzenia. O odbyciu 
kolejnego Zgromadzenia w niezmienionym porządku obrad Obligatariusze zostaną powiadomieni nie 
później niż 15 (piętnaście) dni od dnia zwołania pierwszego Zgromadzenia. Zgromadzenie ma 
kworum niezależnie od warunku określonego w poprzednim akapicie. 

Przed rozpoczęciem Zgromadzenia, w celu kontroli udziału w Zgromadzeniu, zwołujący zobowiązany 
jest udzielić informacji o liczbie wszystkich Obligacji uprawniających do udziału w tym Zgromadzeniu. 
Obligacje posiadane przez Emitenta w Dniu Decydującym dla uczestnictwa w zgromadzeniu nie 
będą liczone dla celów niniejszego Artykułu 12.3.1.  

12.3.2. Przewodniczący Zgromadzenia 

Posiedzeniu zwołanemu przez Emitenta przewodniczy wyznaczony przez Emitenta Przewodniczący. 
Zgromadzeniu zwołanemu przez Obligatariusza lub Obligatariuszy przewodniczy przewodniczący 
wybrany zwykłą większością głosów osób obecnych na zgromadzeniu, przy czym do czasu wybrania 
przewodniczącego 
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Zgromadzeniu przewodniczy osoba wyznaczona przez zwołującego, a wybór przewodniczącego 
musi być pierwszy punktem programu Zgromadzenia, którego nie zwołuje Emitent.  

12.3.3. Wspólny przedstawiciel 

Zgromadzenie może w drodze uchwały wybrać osobę fizyczną lub prawną na wspólnego 
przedstawiciela. Zgodnie z Ustawą o obligacjach, Wspólny Przedstawiciel jest uprawniony (i) do 
wykonywania na rzecz wszystkich Obligatariuszy praw związanych z Obligacjami w zakresie 
określonym przez Zgromadzenie, (ii) do kontrolowania przestrzegania przez Emitenta Warunków 
Emisji oraz (iii) do wykonywania innych czynności w imieniu Obligatariuszy oraz ochrony ich 
interesów, w sposób i w zakresie ustalonym przez Zgromadzenie.  Wspólny Przedstawiciel może 
zostać usunięty ze Zgromadzenia w taki sam sposób, w jaki został wybrany lub zastąpiony przez 
innego Wspólnego Przedstawiciela. Ewentualna umowa o powołaniu wspólnego przedstawiciela 
Obligatariuszy będzie dostępna publicznie na Stronie Internetowej Emitenta podanej w artykule 11 
Warunków Emisji. 

12.3.4. Podejmowanie decyzji na Zgromadzeniu 

Zebranie rozstrzyga w sprawach poruszonych w formie uchwały.  Do przyjęcia uchwały, która (i) 
zatwierdza projekt zgodnie z art. 12.1.2 niniejszych Warunków Emisji lub (ii) ustanawia lub odwołuje 
wspólnego przedstawiciela, wymagana jest zgoda co najmniej ¾ (trzech czwartych) głosów 
obecnych Osób uprawnionych do udziału w zgromadzeniu. O ile obowiązujące przepisy nie stanowią 
inaczej, do podjęcia innych uchwał wystarczy zwykła większość głosów Osób obecnych na 
zgromadzeniu. 

12.4. Niektóre inne uprawnienia Obligatariuszy 

12.4.1. Skutki głosowania przeciw uchwale Zgromadzenia wyrażającej zgodę na zmianę zasadniczego 
charakteru 

Jeżeli Zgromadzenie wyraziło zgodę na zmianę zasadniczego charakteru, wówczas Osoba 
uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu, która głosowała przeciwko projektowi uchwały 
Zgromadzenia, na mocy której została wyrażona zgoda na Zmianę zasadniczego charakteru lub nie 
wzięła udziału w Zgromadzeniu („Wnioskodawca”) może żądać spłaty wartości nominalnej, w tym 
części proporcjonalnej części dochodu z odsetek od Obligacji, które posiadał do Dnia Decydującego 
o uczestnictwie i których od tego czasu nie zbyła.

Prawo to musi zostać zastosowane przez wnioskodawcę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 
udostępnienia uchwały Zgromadzenia zgodnie z art. 12.5 niniejszych Warunków Emisji w drodze 
pisemnego wniosku („Wniosek”) skierowanego do Emitenta i przesłanego do Emitenta na adres 
siedziby, w przeciwnym wypadku wygasa.  Powyższe kwoty stają się wymagalne po upływie 30 
(trzydziestu) dni od dnia doręczenia Wniosku do Emitenta (ten dzień, oprócz innych dni tak 
oznaczonych w niniejszych Warunkach Emisji, również jako „Dzień Przedterminowego Wykupu 
Obligacji”) oraz zostaną wypłacone zgodnie z Artykułem 6.4 niniejszych Warunków Emisji.  

Jeżeli na Zgromadzeniu omawiana była Zmiana o charakterze zasadniczym, należy sporządzić 
notarialny protokół udziału w Zgromadzeniu i decyzji Zgromadzenia. Jeżeli Zgromadzenie wyraziło 
zgodę na zmianę o charakterze zasadniczym, w protokole notarialnym należy podać nazwiska tych 
Obligatariuszy, którzy głosowali przeciwko projektowi uchwały Zgromadzenia zatwierdzającej zmianę 
o charakterze zasadniczym oraz liczbę sztuk Obligacji, które każdy z tych Obligatariuszy posiadał w
Dniu Decydującym o udziale w zgromadzeniu.

12.4.2. Wymogi Wniosku o Przedterminowy Wykup 

W każdym Wniosku zgodnie z artykułem 12.4.1 niniejszych Warunków Emisji należy podać liczbę 
sztuk Obligacji, których wykupu dotyczy wniosek zgodnie z Artykułem 12.4.1. Wniosek musi mieć 
formę pisemną, musi być podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do 
reprezentowania Wnioskodawcy, a podpisy muszą być urzędowo poświadczone. Wnioskodawca 
musi również dostarczyć Emitentowi na adres siedziby w tym samym terminie również wszystkie 
dokumenty wymagane do zapłaty zgodnie z art. 6 niniejszych Warunków Emisji 

12.5. Protokół z posiedzenia 

Zwołujący samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionej przez siebie osoby sporządza protokół 
ze zgromadzenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty Zgromadzenia, w którym podaje wnioski z 
posiedzenia, w szczególności uchwał podjętych przez takie Zgromadzenie.  W przypadku, gdy 
zwołującym Zgromadzenie jest Obligatariusz lub Obligatariusze, protokół Zgromadzenia należy 
również doręczyć Emitentowi na adres jego siedziby nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty 
Zgromadzenia. Emitent obowiązany jest udostępnić wszelkie decyzje Zgromadzenia w terminie 30 
(trzydziestu) dni od dnia Zgromadzenia, w sposób, w jaki udostępnił niniejsze 
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Warunki Emisji. Emitent jest zobowiązany do przechowywania protokołów ze Zgromadzenia do 
czasu wygaśnięcia praw z tytułu Obligacji.  Protokół ze Zgromadzenia jest dostępny do wglądu 
Obligatariuszom w normalnych godzinach pracy pod adresem siedziby Emitenta. Nie narusza to 
postanowień art. 12.4.1 niniejszych Warunków Emisji dotyczących obowiązku sporządzania 
aktów notarialnych.  

12.6. Wspólne zgromadzenie 

Jeżeli Emitent wyemitował więcej niż jedną emisję Obligacji w ramach Programu Obligacji, 
może zwołać wspólne zgromadzenie posiadaczy Obligacji wszystkich emisji Obligacji w celu 
omówienia Zmiany o charakterze zasadniczym. Postanowienia o Zgromadzeniu stosuje się 
analogicznie do Wspólnego Zgromadzenia, z tym że kworum, liczba głosów Osób 
uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz podjęcie uchwały takiego Zgromadzenia będą 
oceniane odrębnie według indywidualnych emisje Obligacji jak w przypadku Zgromadzenia 
każdej takiej emisji. W protokole notarialnym ze wspólnego Zgromadzenia, na którym podjęto 
uchwałę o zmianie zasadniczego charakteru, liczba Obligacji przypadająca na każdą Osobę 
uprawnioną do uczestnictwa w Zgromadzeniu musi być zróżnicowana w zależności od 
poszczególnych emisji Obligacji.   

13. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, JĘZYK I ROZSTRZYGANIE SPORÓW  

Obligacje emitowane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawnych Republiki 
Czeskiej, w szczególności na podstawie Ustawy o obligacjach oraz Ustawy o działalności na 
rynku kapitałowym.  Prawa i obowiązki wynikające z Obligacji będą regulowane i interpretowane 
zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.  Ewentualne spory wynikające z Obligacji, niniejszych 
Warunków Emisji lub z nimi związane będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo i miejscowo 
sądy Republiki Czeskiej. 

 
V. UDZIELENIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE PROSPEKTU 

Emitent zamierza samodzielnie oferować Obligacje do objęcia w ramach oferty publicznej, 
ewentualnie we współpracy z podmiotami trzecimi uprawnionymi do takiej działalności w Republice 
Czeskiej (dealer papierów wartościowych, pośrednik inwestycyjny). Na dzień sporządzenia 
Prospektu Podstawowego żadna osoba nie złożyła wobec Emitenta wiążącego zobowiązania do 
subskrypcji lub nabycia Obligacji. 

Emitent wyraża zgodę na wykorzystanie przygotowanego przez siebie prospektu dla wszelkich 
Obligacji w kolejnej ofercie lub plasowania takich Obligacji przez wybranych pośredników 
finansowych i ponosi odpowiedzialność za treść prospektu również w związku z późniejszą 
odsprzedażą lub ostatecznym umieszczeniem papierów wartościowych przez dowolnego pośrednika 
finansowego, któremu udzielono zgodę na wykorzystanie prospektu. 

Warunkiem udzielenia tej zgody jest upoważnienie właściwego pośrednika finansowego lub 
pośredników finansowych do późniejszego oferowania lub plasowania jakichkolwiek Obligacji, w 
ramach pisemnej umowy zawartej pomiędzy Emitentem a właściwym pośrednikiem finansowym. 

Na dzień niniejszego Prospektu Podstawowego nie ma pośredników upoważnionych do korzystania 
z Prospektu Podstawowego. 

Lista i tożsamość (nazwa i adres) pośrednika finansowego lub pośredników upoważnionych do 
korzystania z prospektu właściwych Obligacji zostaną określone w odpowiednich Warunkach 
Końcowych. 

Wszelkie nowe informacje o pośrednikach finansowych, które nie były znane w momencie 
zatwierdzenia niniejszego Prospektu Podstawowego lub, w stosownych przypadkach, przedłożenia 
Ostatecznych Warunków zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta 
https://www.gffgroup.cz/emise 

Zgoda na wykorzystanie prospektu jest udzielana na okres 12 miesięcy od ostatecznego 
zatwierdzenia Prospektu Podstawowego przez ČNB, tj. na okres od 25.3.2022 do 24.3.2023. Zgoda 
jest udzielana wyłącznie na oferowanie i plasowanie Obligacji w Republice Czeskiej. 

Okres ofertowy, w którym upoważnieni pośrednicy finansowi mogą dokonać późniejszej odsprzedaży 
lub ostatecznego plasowania Obligacji, wynosi 12 miesięcy od ostatecznego zatwierdzenia 
Prospektu Podstawowego przez ČNB, tj. od 25.03.2022 do 24.03.2023. 

 

W przypadku złożenia oferty przez pośrednika finansowego, pośrednik finansowy 
przekaże inwestorom informacje o warunkach oferty Obligacji w momencie jej złożenia. 

https://www.gffgroup.cz/emise
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Wszyscy pośrednicy finansowi korzystający z prospektu Obligacji muszą oświadczyć na 
swoich stronach internetowych, że korzystają z prospektu zgodnie z załączoną do niego 
zgodą i warunkami. 
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VI. FORMULARZ OSTATECZNYCH WARUNKÓW OBLIGACJI

Poniżej znajduje się formularz Ostatecznych Warunków zawierający ostateczne warunki oferty 
Obligacji, które zostaną sporządzone dla każdej wyemitowanej Emisji w ramach niniejszego 
Programu Ofertowego, dla którego konieczne będzie sporządzenie prospektu papieru 
wartościowego. 

Ostateczne warunki oferty zostaną przekazane do CNB zgodnie z prawem i opublikowane w taki 
sam sposób jak Prospekt Podstawowy. 

Ważna uwaga: Poniższy tekst przedstawia formularz Warunków Ostatecznych (bez strony tytułowej, 
którą będą zawierać wszystkie Warunki Ostateczne), zawierających ostateczne warunki oferty danej 
emisji Obligacji, tj. warunki, które będą specyficzne dla danego Emisji. Jeżeli w nawiasach 
kwadratowych podano jedną lub więcej danych, to jedna z podanych danych zostanie wykorzystana 
do konkretnej emisji. Jeżeli symbol „●” jest umieszczony w nawiasach kwadratowych, brakujące 
dane zostaną uzupełnione w odpowiednich Warunkach Końcowych.  Korekta zastosowana w 
odpowiednich Warunkach Końcowych będzie zawsze decydująca. 

OSTATECZNE WARUNKI Emisji obligacji 

Niniejsze ostateczne warunki Emisji Obligacji (zwane dalej „Ostatecznymi Warunkami”) stanowią 
ostateczne warunki oferty w rozumieniu art. 8, ust. 5 Rozporządzenia (UE) nr 2017/1129 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego, który ma zostać opublikowany przy ofercie 
publicznej lub przyjęcia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia 
dyrektywy 2003/71/WE (dalej „Rozporządzenie 2017/1129” ) dotyczącego emisji obligacji 
określonych bardziej szczegółowo poniżej (dalej 
„Obligacje“). Pełny prospekt Obligacji składa się z (i) niniejszych Warunków Ostatecznych oraz (ii) 
Prospektu Podstawowego GFF Invest s.r.o., z siedzibą pod adresem Vídeňská 188/119d, Dolní 
Heršpice, 619 00 Brno, numer identyfikacyjny 094 94 324, zarejestrowanej w rejestrze handlowym 
prowadzony przez Sąd Okręgowy w Brnie sp. z o.o. sygn. C 119281, LEI 3157004B6N9CNIJ89156 
(dalej „Emitent”), zatwierdzonego na mocy decyzji Czeskiego Banku Narodowego nr 
2022/025779/CNB/570 z dnia 9.3.2022 r., która weszła w życie dnia 25.3.2022 r., [w brzmieniu 
aneksu nr [●] zatwierdzonego na mocy decyzji ČNB nr post.. [●] z dnia [●], która uprawomocniła się 
[●]] (dalej „Prospekt Podstawowy”). Na mocy decyzji zatwierdzenie Prospektu Podstawowego
papieru wartościowego, ČNB jedynie potwierdza, że zatwierdzony Prospekt Podstawowy spełnia
standardy w zakresie kompletności, zrozumiałości i spójności wymagane na mocy Rozporządzenia
2017/1129 i innych właściwych przepisów prawa, tj. zawiera niezbędne informacje, które są istotne
dla inwestora, aby w poinformowany sposób ocenił Emitenta i papiery wartościowe będące
przedmiotem oferty publicznej. Inwestor powinien zawsze oceniać rentowność inwestycji na
podstawie znajomości całej treści prospektu.

ČNB nie ocenia wyników ekonomicznych ani sytuacji finansowej Emitenta, a zatwierdzenie 
Prospektu Podstawowego nie gwarantuje przyszłej rentowności Emitenta ani jego zdolności do 
spłaty przychodów lub wartości nominalnej zabezpieczenia. 

[Na potrzeby oferty publicznej prospekt podstawowy jest ważny przez okres 12 
(dwunastu) miesięcy od jego ostatecznego zatwierdzenia przez ČNB , tj. do 24.03.2023 r. 
włącznie. Jeżeli najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania Prospektu Podstawowego, tj. 
w dniu 24.03.2023 r., nastąpi zatwierdzenie i publikacja prospektu podstawowego 
następującego po Prospekcie Podstawowym („Kolejny Prospekt Podstawowy”), Emitent, 
z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków określonych w niniejszych 
Ostatecznych Warunkach będzie miał prawo kontynuowania oferty publicznej Obligacji. 
Kolejny prospekt podstawowy i jego ewentualne zmiany będą publikowane na stronie 
internetowej www.gffgroup.cz/emise. Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub 
objęcie Obligacji w okresie ważności Prospektu Podstawowego, przysługuje w takim 
przypadku prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 8 ust. 11 lub art. 23 ust. 2 
Rozporządzenia o Prospekcie. Prawo do wycofania zgody mają wyłącznie inwestorzy, 
którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję Obligacji w okresie ważności 
Prospektu Podstawowego, jeżeli papiery wartościowe nie zostały im wyemitowane w 
chwili publikacji Kolejnego Prospektu. Inwestorom przysługuje prawo do wycofania 
zgody na nabycie lub subskrypcję Obligacji w terminie trzech dni roboczych po 
opublikowaniu Kolejnego Prospektu. 

Warunki Ostateczne zostały sporządzone dla celów Rozporządzenia 2017/1129 i należy je 
czytać łącznie z Prospektem Podstawowym oraz wszelkimi jego zmianami w celu 
uzyskania wszystkich istotnych informacji. 

Podsumowanie każdej emisji jest dołączone do Warunków Ostatecznych. 

http://www.gffgroup.cz/emise
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Zgodnie z Rozporządzeniem 2017/1129 niniejsze Ostateczne Warunki zostały 
opublikowane w taki sam sposób jak Prospekt Podstawowy i jego ewentualne zmiany, tj. 
na stronie internetowej Emitenta https://www.gffgroup.cz/emise  oraz zostały przekazane 
do wiadomości ČNB zgodnie z przepisami prawa. 

Obligacje są emitowane jako [uzupełnić kolejność] emisja w ramach programu obligacji 
Emitenta w maksymalnej wartości wyemitowanych obligacji w wysokości 250.000.000 CZK, z 
czasem trwania programu wynoszącym 10 lat (zwanym dalej „Programem Obligacji”). Treść 
wspólnych warunków emisji, które są jednakowe dla poszczególnych Emisji Obligacji w ramach 
Programu Obligacji, znajduje się w rozdziale Części IV. 
„Wspólne Warunki Emisji” w zatwierdzonym przez CNB i opublikowanym przez Emitenta 
Prospekcie Podstawowym (dalej „Warunki Emisji”). 

Terminy pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jakie zostało im przypisane w 
Prospekcie Podstawowym, chyba że w niniejszym dokumencie określono inaczej. 

Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje, 
które są wymienione w części „Czynniki Ryzyka” Prospektu Podstawowego. 

Niniejsze Warunki Końcowe zostały sporządzone w dniu 24.03.2022 r. i zawarte w nim 
informacje są aktualne wyłącznie na ten dzień. 

Po dacie niniejszych Ostatecznych Warunków osoby zainteresowane nabyciem Obligacji 
powinny oprzeć swoje decyzje inwestycyjne nie tylko na podstawie niniejszych Ostatecznych 
Warunków i Prospektu Podstawowego, ale także na podstawie innych informacji, które Emitent 
mógł opublikować po dacie niniejszych Warunków Końcowych lub innych publicznie dostępnych 
informacji. 

Dystrybucja niniejszych Warunków Ostatecznych i Prospektu Podstawowego oraz oferta, 
sprzedaż lub zakup Obligacji są ograniczone przepisami prawa w niektórych krajach. 

https://www.gffgroup.cz/emise
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PODSUMOWANIE EMISJI OBLIGACJI 

W tej części Ostatecznych Warunków zostanie wskazane podsumowanie właściwej Emisji 
Obligacji w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129. 

[●]
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ANEKS DO PROGRAMU OBLIGACJI 

Niniejszy aneks do programu obligacji przygotowywanego dla Obligacji (dalej „Aneks do 
Programu Obligacji”) stanowi aneks do Warunków Emisji jako wspólne warunki emisji 
Programu Obligacji w rozumieniu § 11 ust. 3. ustawy nr 190/2004 Dz. U. o obligacjach, z 
późniejszymi zmianami (dalej „Ustawa o obligacjach”). 

Niniejszy Aneks wraz z Warunkami Emisji stanowi warunki emisji Obligacji określonych poniżej, 
które są emitowane przez GFF Invest s.r.o. z siedzibą pod adresem Vídeňská 188/119d, Dolní 
Heršpice, 619 00 Brno, REGON 094 94 324, zarejestrowana w rejestrze handlowym 
prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sp. z o.o. sygn. akt C 119281, LEI 
3157004B6N9CNIJ89156, w ramach programu obligacji. Zapoznanie się z Programem Obligacji 
będzie możliwe w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta 
https://www.gffgroup.cz/emise. Niniejszy Aneks do programu obligacji nie może być oceniany 
oddzielnie, a jedynie łącznie z Warunkami Emisji. Wymienione poniżej parametry Obligacji 
doprecyzowują i uzupełniają Warunki Emisji opublikowane wcześniej w sposób opisany powyżej 
w związku z niniejszą Emisją Obligacji. Warunki, które nie dotyczą Obligacji określonych 
poniżej, zostały oznaczone w poniższej tabeli wyrażeniem „nie dotyczy”. 

Obligacje są emitowane jako [uzupełnić kolejność] emisja w ramach programu obligacji 
Emitenta w maksymalnej wartości wyemitowanych obligacji w wysokości 250.000.000 CZK, z 
czasem trwania programu wynoszącym 10 lat (zwanym dalej „Programem Obligacji”). 

Terminy pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jakie zostało im przypisane w 
Warunkach emisji. Obligacje emitowane są zgodnie z Ustawą o obligacjach. 

[Ważna uwaga: Poniższa tabela zawiera przykładowy Suplement do programu obligacji dla 
danej Emisji Obligacji, tj. próbkę tej części warunków emisyjnych danej Emisji, która będzie 
specyficzna dla tej Emisji. Jeżeli w nawiasach kwadratowych podano jedną lub więcej danych, 
to jedna z podanych danych zostanie wykorzystana do konkretnej emisji. Jeżeli symbol „●” jest 
umieszczony w nawiasach kwadratowych, brakujące dane zostaną uzupełnione w 
odpowiednich Warunkach Końcowych.  Numeracja poszczególnych sekcji Suplementów 
programu obligacji wychodzi z numeracji 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBLIGACJI

Nazwa obligacji: [●]

ISIN obligacji: [●]

Postać obligacji: papierowe 

Postać obligacji: na nazwisko 

Numeracja obligacji: [●]

Wartość nominalna Obligacji: [●]

Łączna zakładana wartość nominalna [●]

Liczba obligacji: [●] szt.

Waluta, w której 
denominowane są 
Obligacje:

[Czeska korona (CZK)/ [●]] 

Dokonano oceny zdolności finansowej 
emisji Obligacji (rating) 

nie dotyczy (emisji Obligacji nie nadano 
ratingu). 

2. DATA I SPOSÓB OBJĘCIA EMISJI OBLIGACJI, STOPA EMISYJNA

Data emisji: [●]

Termin subskrypcji emisji obligacji: [●]

Stopa emisyjna na Dzień emisji: 100% wartości nominalnej 

https://www.gffgroup.cz/emise
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Stopa emisyjna po Dniu emisji: Do kwoty odpowiadającej 100% wartości 
nominalnej Obligacji wyemitowanych po 
Dacie Emisji zostanie doliczony odpowiedni 
dochód z tytułu odsetek od danego dochodu 
zostanie dodany okres (do czasu zawarcia 
umowy subskrypcji)

Sposób i miejsce subskrypcji Obligacji / 
dane osób zaangażowanych w 
zabezpieczenie emisji Obligacji: 

Inwestorzy będą mogli składać zapisy na 
Obligacje na warunkach określonych w art. 
2.3. Warunków Emisji. Emisję Obligacji 
zapewnia Emitent własnymi staraniami. 

Sposób i termin dostarczenia Obligacji: Obligacje zostaną wysłane subskrybentom 
nie później niż 15 (piętnaście) dni roboczych 
po ważnej i skutecznej subskrypcji Obligacji 
poprzez wskazanie 

właściciela 
Obligatariusza za pośrednictwem usługi 
pocztowej lub, na żądanie subskrybenta, 
przez przekazanie Obligacji osobiście w 
siedzibie Emitenta w dni robocze w 
godzinach od 9:00 do 16:00.   Emitent 
poinformuje subskrybenta drogą mailową, że 
Obligacje są gotowe do odbioru lub zostały
wysłane za pośrednictwem usługi pocztowej. 

Sposób spłaty stopy emisyjnej: Stopa emisyjna będzie płatny w danej emisji 
pojedynczej wyemitowanej w CZK 
bezgotówkowo na rachunek bankowy 
Emitenta numer 64012/5500 lub w przypadku 
danej emisji indywidualnej wyemitowanej w 
walucie innej niż CZK (np. EUR) zgodnie z 
niniejszymi szczegółami płatności: IBAN: 
CZ5055000000000000064012, kod SWIFT: 

RZBCCZPP, najpóźniej w terminie pięciu (5) 
dni od dnia zawarcia umowy subskrypcji.

4. ZYSKI

Nominalna stopa procentowa: [ [●] % p.a.]

Data rozpoczęcia pierwszego okresu 
rentowności (tj. Data emisji) 

[●]

Data zakończenia pierwszego okresu 
rentowności: 

[●]

5. SPŁATA OBLIGACJI:

Ostateczny termin wykupu obligacji: [●]

Przedterminowa spłata na wniosek 
Obligatariusza 

[tak, w terminie od [●] do [●] / nie] (patrz art. 
5.3. Warunków Emisji. 

12. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY

Wspólny przedstawiciel Obligatariuszy: [ [●] / nie ustanowiono]

SZCZEGÓŁY OFERTY 

1. Warunki oferty publicznej papierów wartościowych
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1.1 Warunki oferty 
obowiązujące dla 
oferty 

Do warunków oferty mają zastosowanie warunki 
określone w art. 2.3. Warunków Emisji. 

Emitent zaoferuje Obligacje do łącznej oczekiwanej 
wartości nominalnej Emisji krajowym i zagranicznym 
inwestorom kwalifikowanym i niekwalifikowanym w 
ramach rynku pierwotnego. 

Łączny 
wolumen oferty 
publicznej 

[●] 

Kraj, w którym 
przeprowadzan
a jest oferta 
publiczna 

Obligacje będą dystrybuowane w drodze oferty 
publicznej w Republice Czeskiej. 

[Emitent planuje również oferowanie Obligacji 

publicznych pod warunkiem spełnienia wszystkich 
warunków takiej oferty (np. zawiadomienie o 
prospekcie podstawowym w danym kraju) w 

następujących państwach UE: [ [●] / nie stosuje 

się] 
1.2 Termin oferty 

publicznej 

[●] 

1.3 Możliwość 
zmniejszenia 
subskrybowanych 
kwot 

Patrz art. 2.3. Warunków Emisji. W przypadku 
zawierania Umowy Subskrypcji na odległość Emitent 
jest uprawniony do skrócenia zapisów na emisję 
Obligacji według własnego uznania.  Ostateczna 
wartość nominalna Obligacji przydzielonych 
każdemu subskrybentowi zostanie podana w 
Potwierdzeniu.  Jeżeli subskrybent wpłacił już na 
Rachunek Bankowy cenę wszystkich pierwotnie 
wymaganych w Zamówieniu Obligacji, ewentualna 
nadpłata subskrybenta zostanie odblokowana i na 
podstawie dyspozycji subskrybenta Emitent zwróci 
nadpłatę na rachunek z którego zostały wysłane 
środki.  Obligacje nie mogą być przedmiotem obrotu 
przed niniejszym Potwierdzeniem. 

1.4 Procedura 
składania wniosków 

patrz art. 2.3. Warunków Emisji. Subskrypcja 
Obligacji nastąpi pod warunkiem spełnienia 
następujących warunków: 

W Dniu Emisji lub na czas trwania oferty publicznej 
Obligacji zostanie zawarta umowa subskrypcji 
pomiędzy subskrybentem a Emitentem (lub 
odpowiednim pośrednikiem ). 

W przypadku zawarcia umowy o subskrypcję na 
odległość zostanie ona zawarta w taki sposób, że 
subskrybent doręczy skan podpisanego zamówienia 
w kompletnej formie w Dniu Emisji lub przez okres 
trwania oferty publicznej Obligacji bezpośrednio 
Emitentowi na adres e-mail klient@gffgroup.cz lub 
adres e-mail wskazanego przez Emitenta pośrednika 
(tj. zawierający wszelkie wymogi, informacje i 
dokumenty, których udostępnienie jest wymagane 
przez Emitenta), gdy w takim przypadku zawarcia 
umowy subskrypcji na odległość, umowa subskrypcji  
zostanie zawarta dopiero po otrzymaniu przez 
subskrybenta skanu potwierdzenia zamówienia 
podpisanego przez Emitenta (lub właściwego 
pośrednika). Abonent otrzyma skan podpisanego 
przez Emitenta Potwierdzenia na e-mail wskazany w 
zamówieniu lub e-mail, z którego zamówienie 
zostało doręczone. 



Strona 57 z 99 
 

1.5 Minimalna i 
maksymalna kwota 
wniosku o 
subskrypcję 

Minimalna kwota, na jaką indywidualny subskrybent 
będzie uprawniony do zapisu na Obligacje, będzie 
odpowiadać cenie jednej Obligacji. Maksymalna 
kwota, za jaką indywidualny nabywca będzie 
uprawniony do objęcia Obligacji, będzie ograniczona 
przez przewidywaną łączną wartość nominalną 
danej Emisji Obligacji. 

1.6 Sposób i terminy 
wykupu papierów 
wartościowych i ich 
doręczenie 

Patrz art. 2.3. Warunków Emisji. Zobowiązanie 
subskrybenta do zapłaty ceny zamówionych 
Obligacji na rachunek bankowy Emitenta nr 
64012/5500 nie później niż 5 (pięć) dni po zawarciu 
umowy subskrypcji (w przypadku zawarcia umowy 
na odległość możliwe jest dokonać płatności zaraz 
po dostarczeniu kompletnego zamówienia), a w 
przypadku emisji w walucie obcej (np. EUR) IBAN:  
CZ5055000000000000064012, kod SWIFT 

: RZBCCZPP, środki pieniężne inwestora zostaną 
zablokowane aż do wydania Obligacji; Obligacje 
zostaną wysłane do subskrybentów nie później niż 
15 (piętnaście) dni roboczych od momentu ważnej i 
skutecznej subskrypcji Obligacji za pośrednictwem 
poczty lub na żądanie subskrybenta, przekazane 
osobiście w siedzibie Emitenta poinformuje 
subskrybenta drogą mailową w dni robocze w 
godzinach od 9:00 do 16:00  Emitent poinformuje 
subskrybenta drogą mailową, że Obligacje są 
gotowe do odbioru lub zostały wysłane za 
pośrednictwem usługi pocztowej.  

1.7 Publikacja 
wyników oferty  

W przypadku subskrypcji całej odpowiedniej Emisji 
Emitent poinformuje o tym najpóźniej w ciągu 15 
(piętnastu) dni na swojej stronie internetowej 
https://www.gffgroup.cz/emise. 

 

W terminie 15 (piętnastu) dni po upływie Okresu 
Subskrypcji Emisji Obligacji i/lub Okresu Subskrypcji 
Dodatkowej Emisji Obligacji, Emitent opublikuje na 
stronie internetowej  https://www.gffgroup.cz/emise 

dane o całkowitej wartości nominalnej 
wszystkich wydanych Obligacji stanowiących 
daną emisję Obligacji. 1.8 Wykonanie prawa 

pierwokupu, 
zbywalność praw 
subskrypcji i 
postępowanie 

z niezrealizowanymi 
prawami subskrypcji 

Nie stosuje się. Z Obligacjami nie będzie związane 
prawo pierwokupu ani prawo pierwszeństwa 
subskrypcji. 

2. Harmonogram dystrybucji i przydziału papierów wartościowych 

2.1 Kategoria 
potencjalnych 
inwestorów 

Emitent zaoferuje Obligacje krajowym i 
zagranicznym inwestorom kwalifikowanym i 
niekwalifikowanym. 

2.2 Procedura 
powiadamiania 
wnioskodawców o 
przyznanej kwocie  

Patrz art. 2.3. Warunków Emisji. Ostateczna wartość 
nominalna Obligacji przydzielonych każdemu 
subskrybentowi zostanie podana w Potwierdzeniu.  
Obligacje nie mogą być przedmiotem obrotu przed 
niniejszym Potwierdzeniem. 

3. Ustalanie ceny 

3.1 Cena za 
oferowane 
Obligacje 

Cena na Dzień emisji: 100% wartości nominalnej 
nabytych Obligacji. 
Cena po Dniu emisji: 100% wartości nominalnej 
nabytych Obligacji z doliczeniem skumulowanych 
odpowiednich odsetek 

https://www.gffgroup.cz/emise
https://www.gffgroup.cz/emise
https://www.gffgroup.cz/emise
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 za dany okres przychodowy do momentu zawarcia 
umowy subskrypcji. 

3.2 Koszty i podatki 
obciążające 
inwestorów 

Inwestor nie zostanie obciążony żadnymi kosztami 
przez Emitenta. 

Jeżeli Emitent korzysta z Pośredników przy 
sprzedaży Obligacji, Pośrednicy ci mogą pobierać od 
subskrybentów określone opłaty związane z 
subskrypcją Obligacji. 
Na dzień sporządzenia Ostatecznych Warunków 
opłaty te [są znane Emitentowi i wynoszą u 
pośrednika finansowego [●] kwotę [●] / nie są znane] 

4. Plasowanie i subskrybowanie 

4.5 Identyfikacja 
pośredników 
finansowych, 
którzy mają zgodę 
na wykorzystanie 
prospektu 
emisyjnego 
Obligacji w 
kolejnej ofercie lub 
ostatecznej emisji 
Obligacji 

Wszelkie inne 
jasne i obiektywne 
warunki dołączone 
do zgody, które są 
istotne dla 
wykorzystania 
prospektu. 

[ [●] /nie stosuje się] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
[ [●] /nie stosuje się] 

5. Dopuszczenie do obrotu i metoda handlowania 

5.1 Dopuszczenie 
obligacji na rynek 
regulowany, rynek 
rozwoju małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 
lub wielostronny 
system obrotu 

Ani Emitent, ani żadna inna osoba za jego wiedzą 
lub zgodą nie wystąpiła o dopuszczenie Obligacji do 
obrotu na rynku rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw, regulowanym lub innym rynku 
papierów wartościowych w Republice Czeskiej ani 
za granicą czy też wielostronnym systemie obrotu. 

5.2 Rynki regulowane, 
rynki krajów 
trzecich, rynki 
rozwoju małych i 
średnich 
przedsiębiorstw lub 
wielostronne 
systemy obrotu, na 
których 
akceptowane są 
papiery 
wartościowe tej 
samej klasy co 
oferowane 
Obligacje 

Żadne papiery wartościowe tej samej klasy, co 
oferowane Obligacje nie zostały dopuszczone do 
rynków regulowanych, rynków krajów trzecich, 
rynków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
ani wielostronnych systemów obrotu.   

5.3 Wtórny pośrednik 
handlowy 

Żadna osoba nie podjęła się pośredniczenia w 
obrocie wtórnym w celu zapewnienia płynności przy 
użyciu stawek ofert kupna i sprzedaży. 

6. Dane uzupełniające 

6.1. Doradcy nie stosuje się 
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6.2 Inne informacje 
zweryfikowane lub 
poddane kontroli 
przez 
upoważnionych
audytorów

[ [●] /nie stosuje się]

6.3 Ratingi kredytowe 
przyznane papierom 
wartościowym 

Nie dotyczy (emisji Obligacji nie nadano ratingu). 

6.5 Interes osób 
fizycznych i 
prawnych 
uczestniczących 
w Emisji/Ofercie 

[Według najlepszej wiedzy Emitenta żadna z osób 

fizycznych lub prawnych biorących udział w Emisji 
lub ofercie Obligacji nie ma interesu w takiej Emisji 
lub ofercie, która byłaby istotna dla takiej Emisji lub 
oferty Obligacji, z wyjątkiem interesu pośredników, 
którzy otrzymają wynagrodzenie z tytułu dystrybucji 
Obligacji, którego kwota zostanie ustalona 

indywidualnie w umowie z pośrednikiem./ [●]] 
6.6 Przyczyny 

Oferty, 
Wykorzystanie 
Dochodów i 
Koszty 
Emisji/Oferty 

Obligacje emitowane są w celu zabezpieczenia 
środków na realizację działalności gospodarczej 
Emitenta. Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na 
następujący cel: 

przekazywanie środków uzyskanych w wyniku emisji 
Obligacji jedynemu akcjonariuszowi tj. spółce GFF 
s.r.o., REGON: 109 07 726, z siedzibą pod adresem
Vídeňská 188 / 119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno,
wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego
przez Sąd Okręgowy w Brnie pod sygnaturą akt
108959, w formie kredytów i/lub pożyczki. Konkretne
wykorzystanie środków przez jedynego
akcjonariusza nie jest znane Emitentowi.

Koszty przygotowania emisji Obligacji wyniosły ok. 
[●] CZK. Koszty dystrybucji wynoszą ok. [●] CZK.
Wpływy netto z całej emisji Obligacji będą równe
stopie emisyjnej wszystkich wyemitowanych 
Obligacji emisji po potrąceniu kosztów 
przygotowania i dystrybucji Emisji, tj. [●] CZK. Całe 
wpływy będą wykorzystane w powyższym celu.]

6.7 Dane od stron 
trzecich 
wskazane w 
Ostatecznych 

Warunkach/źródło 
informacji 

[nie stosuje się] / [Niektóre informacje wskazane w 

Ostatecznych Warunkach pochodzą od trzecich 
stron. Informacje te zostały dokładnie odtworzone i, 
zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta oraz w 
zakresie, w jakim jest on w stanie ustalić to na 
podstawie informacji opublikowanych przez 
odpowiednią osobę trzecią, nie pominięto żadnych 
faktów, które powodowałyby, że powielone 
informacje byłyby niedokładne lub wprowadzające w 
błąd. Emitent nie ponosi jednak odpowiedzialności 
za nieprawidłowe informacje pochodzące od osób 
trzecich, jeżeli przy dołożeniu wszelkich starań nie 
mógł wykryć tej nieprawidłowości. [dodaj źródło
informacji]]

7. Osoby odpowiedzialne za Ostateczne Warunki

7.1 Osoby 
odpowiedzialne za 
Ostateczne Warunki 

Osobą odpowiedzialną za informacje zawarte w niniejszych 
Warunkach Końcowych jest Emitent. 

Emitent oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy 
informacje zawarte w Ostatecznych Warunkach na dzień ich 
zawarcia są zgodne ze stanem faktycznym oraz że w 
Ostatecznych Warunkach nie zostały zatajone żadne fakty, 
które mogłyby zmienić ich znaczenie. 

W imieniu spółki GFF Invest s.r.o. dnia [●] 
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 ……………… Imię 

i nazwisko: [●] 

Stanowisko: [●] 

7.2 Wewnętrzne 
zatwierdzenie 
emisji Obligacji 

Emisję Obligacji zatwierdził organ statutowy Emitenta w dniu [●] 
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VII. OPODATKOWANIE I REGULACJE DEWIZOWA W REPUBLICE CZESKIEJ 

Potencjalnym nabywcom Obligacji zaleca się skonsultowanie się ze swoimi doradcami prawnymi i 
podatkowymi w zakresie podatkowych i dewizowych skutków prawnych nabycia, zbycia i posiadania 
Obligacji oraz pobierania odsetek od Obligacji zgodnie z przepisami podatkowymi i dewizowymi 
obowiązującymi w Czech oraz w krajach, których są rezydentami podatkowymi, a także w krajach, w 
których dochód z posiadania i sprzedaży Obligacji może być opodatkowany. 

Wpływ na dochód z Obligacji mogą mieć przepisy podatkowe Republiki Czeskiej oraz przepisy 
podatkowe państwa członkowskiego inwestora. 

Poniższe krótkie podsumowanie dotyczące opodatkowania obligacji i regulacji dewizowych w 
Republice Czeskiej opiera się głównie na ustawie nr 586/1992 Sb. o podatkach dochodowych, z 
późniejszymi zmianami (tj. znowelizowana ustawa nr 588/2020 Sb., która weszła wejścia w życie 
1.1.2021) i powiązanych przepisów prawnych obowiązujących na dzień sporządzenia Prospektu, jak 
również ze zwyczajowej interpretacji tych przepisów i innych przepisów stosowanych przez czeskie 
urzędy administracyjne i inne organy państwowe i znanych Emitentowi na dzień sporządzenia 
niniejszego Prospektu. Wszystkie podane poniżej informacje mogą zmieniać się w zależności od 
zmian właściwych przepisów prawa, które mogą nastać po tym dniu lub wykładni niniejszych 
przepisów prawa, która możne być stosowana po tym dniu. 

W przypadku zmiany właściwych przepisów prawa lub ich wykładni w obszarze opodatkowania 
Obligacji w stosunku do wskazanego poniżej trybu Emitent będzie postępował zgodnie z takim 
nowym trybem. Jeżeli, na podstawie zmiany przepisów prawa lub ich wykładni, Emitent będzie 
zobowiązany do dokonywania potrąceń lub opłat podatku dochodowego od Obligacji, Emitent nie 
będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot tytułem rekompensaty z tytułu 
takich potrąceń lub opłat na rzecz Obligatariuszy w związku z realizacją takich potrąceń lub opłat. 

W następującym podsumowaniu nie podane skutków podatkowych związanych z posiadaniem lub 
sprzedażą Obligacji dla inwestorów, który w Republice Czeskiej podlegają specjalnemu trybowi 
podatkowemu (np. fundusze inwestycyjne, udziałowe lub emerytalne). 

W następującym podsumowaniu zakłada się, że osoba, której wypłacany jest jakikolwiek dochód w 
związku z Obligacjami, jest rzeczywistym właścicielem takiego dochodu, tj. nie chodzi np. o agenta, 
przedstawiciela lub depozytariusza, którzy przyjmują takie płatności na konto innej osoby. 

ODSETKI 

Odsetki (dalej „odsetki”) wypłacone osobie fizycznej są opodatkowane podatkiem pobieranym u 
źródła (tj. przez Emitenta podczas płacenia odsetek). Stawka niniejszego podatku u źródła zgodnie z 
czeskimi przepisami podatkowymi wynosi 15 
%. Jeśli jednak beneficjentem odsetek jest osoba fizyczna niebędąca czeskim rezydentem 
podatkowym, nieposiadająca Obligacji w Republice Czeskiej za pośrednictwem stałego zakładu, a 
zarazem niebędąca rezydentem podatkowym innego państwa członkowskiego UE lub innych państw 
tworzących Europejski Obszar Gospodarczy lub państwa trzeciego, z którym Republika Czeska ma 
zawartą ważną i skuteczną umowę międzynarodową o ograniczeniu podwójnego opodatkowania lub 
międzynarodową umowę lub międzynarodową umowę o wymianie informacji w sprawach 
podatkowych w obszarze podatku dochodowego w tym wielostronnej umowy międzynarodowej, 
stawka podatku u źródła wynosi 35%. W przypadku osób fizycznych będących czeskimi rezydentami 
podatkowymi, powyższe potrącenie podatku stanowi ostateczne opodatkowanie odsetek w 
Republice Czeskiej. W przypadku osób fizycznych niebędących czeskimi rezydentami podatkowymi, 
jednak będących rezydentami innego państwa UE lub innych państw tworzących Europejski Obszar 
Gospodarczy i zdecydują się uwzględnić odsetki w zeznaniu podatkowym, powyższe potrącenie 
stanowi zaliczkę na podatek. Osoba fizyczna prowadząca działalność w Republice Czeskiej za 
pośrednictwem stałego zakładu ma ogólnie obowiązek złożenia w Republice Czeskiej zeznania 
podatkowego. 

Odsetki wypłacone osobie prawnej, która jest czeskim rezydentem podatkowym lub nie jest czeskim 
rezydentem podatkowym, ale posiada Obligacje w Republice Czeskiej za pośrednictwem stałego 
zakładu, nie podlegają potrąceniu podatku i stanowią część ogólnej podstawy opodatkowania i 
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w stawce 19%. Odsetki 
wypłacone osobie prawnej, która nie jest czeskim rezydentem podatkowym i zarazem nie posiada 
nie posiada Obligacji w Republice Czeskiej za pośrednictwem stałego zakładu, podlega potrąceniu 
podatkiem pobieranym u źródła (tzn. przez Emitenta podczas płacenia odsetek). Stawka niniejszego 
podatku u źródła zgodnie z czeskimi przepisami podatkowymi wynosi 15%. Jeśli jednak 
beneficjentem odsetek jest osoba prawna, która nie jest czeskim rezydentem podatkowym, nie 
posiada Obligacji w Republice Czeskiej za pośrednictwem stałego zakładu i zarazem nie jest 
rezydentem podatkowym innego państwa członkowskiego UE lub innych państw członkowskich 
tworzących Europejski Obszar Gospodarczy lub państwa trzeciego, z którym Republika Czeska ma 
zawartą ważną i skuteczną umowę międzynarodową o ograniczeniu podwójnego opodatkowaniu lub 
międzynarodową 
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umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych w obszarze podatku dochodowego w tym 
wielostronnej umowy międzynarodowej, stawka podatku u źródła wynosi 35%. W przypadku osób 
prawnych niebędących czeskimi rezydentami podatkowymi, jednak będących rezydentami innego 
państwa UE lub innych państw tworzących Europejski Obszar Gospodarczy, nieposiadających 
Obligacji w Republice Czeskiej za pośrednictwem stałego zakładu, które zdecydują się uwzględnić 
odsetki w zeznaniu podatkowym, powyższy podatek u źródła stanowi zaliczkę na podatek. W 
przypadku naliczenia odsetek czeskiemu stałemu zakładowi osoby prawnej niebędącej rezydentem 
podatkowym Republiki Czeskiej i niebędącej rezydentem podatkowym państwa członkowskiego UE 
lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Emitent zobowiązany jest 
podczas wypłaty potrącić zabezpieczenie podatku w kwocie 10% tego dochodu. Administrator 
podatkowy może, ale nie musi uznać, że zobowiązanie podatkowe podatnika jest spełnione, 
dokonując potrącenia zgodnie ze zdaniem poprzednim.  Osoba prawna prowadząca działalność 
gospodarczą w Republice Czeskiej poprzez stały zakład jest z reguły zobowiązana do złożenia 
zeznania podatkowego w Republice Czeskiej, a potrącone zabezpieczenie podatkowe zaliczane jest 
do całkowitego zobowiązania podatkowego. 

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Republiką Czeską a krajem, w którym 
odbiorca odsetek jest rezydentem, może wyłączyć opodatkowanie odsetek w Republice Czeskiej lub 
obniżyć stawkę podatkową, zazwyczaj pod warunkiem, że dochód nie może być przypisany do 
stałego zakładu w Republice Czeskiej. Uprawnienie do reżimu podatkowego przewidzianego w 
umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania może być uzależnione od udowodnienia, że dana 
umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania faktycznie ma zastosowanie do odbiorcy płatności o 
charakterze odsetek, w szczególności poprzez potwierdzenie zagranicznego administratora 
podatkowego, że beneficjent płatności jest rezydentem podatkowym w danym państwie, oraz 
potwierdzenie, że beneficjent odsetek jest ich faktycznym właścicielem. Płatnik odsetek lub 
pośrednik płatności mogą wymaga od odbiorcy przekazania danych niezbędnych do wypełniania 
obowiązku informacyjnego na podstawie dyrektywy UE o opodatkowaniu dochodów z oszczędności. 

Niektóre kategorie podatników (np. fundacje, Fundusz Gwarancyjny Obrotów Papierów 
Wartościowych) są uprawnione do zwolnienia dochodów z odsetek z podatku dochodowego pod 
pewnymi warunkami. Warunkiem dla tego zwolnienia jest to, że udokumentuje płatnikowi odsetek 
prawo do tego zwolnienia z wystarczającym wyprzedzeniem przed ich wypłatą. 

ZYSKI/STRATY ZE SPRZEDAŻY 

Zyski ze sprzedaży Obligacji zrealizowanej przez osobę fizyczną będącą rezydentem podatkowym 
Republiki Czeskiej lub niebędącą rezydentem podatkowym Republiki Czeskiej, ale będącą 
Obligatariuszem w Republice Czeskiej poprzez stały zakład lub uzyskującą dochód z sprzedaż 
Obligacji od nabywcy będącego rezydentem podatkowym w Republice Czeskiej lub ze stałego 
zakładu nabywcy w Republice Czeskiej, który nie jest rezydentem podatkowym w Czechach, nie 
podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła i jest wliczany do ogólnej podstawy opodatkowania, 
jeżeli podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 
progresywnej stawki 15% i 23% (stawka 23% dotyczy podstawy opodatkowania, przekraczającej 48-
krotność średniego wynagrodzenia, które w roku 2022 wynosi 1.867.728,-- CZK. Jeżeli dochód 
realizowany jest w ramach samodzielnej (gospodarczej) działalności osoby fizycznej, to również 
podlega potrąceniom z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Straty ze zbycia 
Obligacji co do zasady nie podlegają odliczeniu od podatku dla osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej, chyba że w tym samym okresie podatkowym wykazano również 
podlegające opodatkowaniu zyski ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w takim przypadku 
możliwe jest wzajemne potrącenie straty ze sprzedaży Obligacji do wysokości zysków ze sprzedaży 
innych papierów wartościowych. 

Zyski ze zbycia Obligacji, które nie są zaliczane do aktywów przedsiębiorstwa, są co do zasady 
zwolnione z podatku dla osób fizycznych, jeżeli łączny dochód ze sprzedaży wszystkich papierów 
wartościowych oraz dochód z akcji na jednostkę nie przekracza w okresie podatkowym 100 000 
CZK.  Ponadto zyski ze zbycia Obligacji, które nie zostały zaliczone do majątku przedsiębiorstwa, 
zrealizowanego przez osoby fizyczne, są co do zasady zwolnione z podatku dochodowego, jeżeli 
między nabyciem a zbyciem Obligacji upłyną co najmniej 3 (trzy) lata lub w przypadku Obligacji, 
które zostały zaliczone do aktywów przedsiębiorstwa, upłynął okres co najmniej 3 (trzech) lat od 
zakończenia działalności, z której pochodzi dochód z samodzielnej działalności.  

Zyski ze zbycia Obligacji zrealizowanego przez osobę prawną będącą rezydentem podatkowym 
Republiki Czeskiej lub niebędącą rezydentem podatkowym Republiki Czeskiej, ale posiadającą 
Obligacje w Republice Czeskiej poprzez stały zakład lub jej dochód ze sprzedaży Obligacji pochodzi 
od nabywcy będącego rezydentem podatkowym Republiki Czeskiej lub Stałe zakłady nabywcy 
niebędącego rezydentem podatkowym Republiki Czeskiej są zaliczane do ogólnej podstawy 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podlegają opodatkowaniu stawką 19%. 
Straty ze zbycia Obligacji w przypadku tych osób co do zasady podlegają odliczeniu od podatku. 
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Zyski ze zbycia Obligacji dokonywane przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą rezydentem 
podatkowym Republiki Czeskiej, nieposiadającą Obligacji w Republice Czeskiej poprzez stały 
zakład, a dochód ze zbycia Obligacji nie pochodzi od nabywcy, który jest rezydentem 
podatkowym Republiki Czeskiej lub od czeskiego stałego zakładu nabywcy niebędącego 
rezydentem czeskim, nie podlegają opodatkowaniu w Republice Czeskiej.  

W przypadku zbycia Obligacji przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą rezydentem 
podatkowym Republiki Czeskiej i jednocześnie niebędącą rezydentem podatkowym państwa 
członkowskiego UE lub innych państw wchodzących w skład Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, nabywcy, który jest rezydentem podatkowym Republiki Czeskiej lub osobą 
fizyczną lub prawną, która nie jest rezydentem podatkowym Republiki Czeskiej i która prowadzi 
również działalność w Republice Czeskiej poprzez stały zakład, do którego jest 
przyporządkowana jest zapłata, nabywca jest co do zasady zobowiązany do potrącenia 
zabezpieczenia podatku dochodowego w wysokości 1% tego dochodu przy zapłacie ceny 
zakupu Obligacji. Administrator podatkowy może, ale nie musi uznać, że zobowiązanie 
podatkowe podatnika (sprzedającego) jest spełnione, dokonując potrącenia zgodnie ze zdaniem 
poprzednim.  

Zbywca, którego dochód ze sprzedaży Obligacji podlega opodatkowaniu w Republice Czeskiej, 
jest co do zasady zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Republice Czeskiej, a 
zabezpieczenie podatkowe u źródła zaliczane jest do jego całkowitego zobowiązania 
podatkowego.  

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Republiką Czeską a krajem, w którym 
zbywca Obligacji jest rezydentem, może wyłączać opodatkowanie zysków ze sprzedaży 
Obligacji w Republice Czeskiej, w tym zabezpieczenia podatkowego, zazwyczaj pod 
warunkiem, że nie jest on właścicielem Obligacji poprzez stały zakład w Republice Czeskiej.  
Uprawnienie do reżimu podatkowego przewidzianego w umowie o unikaniu podwójnego 
opodatkowania może być uzależnione od udowodnienia, że dana umowa o unikaniu 
podwójnego opodatkowania faktycznie ma zastosowanie do odbiorcy, w szczególności poprzez 
potwierdzenie zagranicznego administratora podatkowego, że zbywca jest rezydentem 
podatkowym w danym państwie, oraz potwierdzenie, że zbywca jest faktycznym właścicielem 
przychodów ze sprzedaży. 

REGULACJE WALUTOWE W REPUBLICE CZESKIEJ 

Obligacje nie są zagranicznymi papierami wartościowymi.  Ich emisja i nabywanie nie podlega 
regulacjom dewizowym w Republice Czeskiej.  W przypadku, gdy stosowna umowa 
międzynarodowa o ochronie i wsparciu inwestycji zawarta pomiędzy Republiką Czeską a 
krajem, w którym odbiorca płatności jest rezydentem nie stanowi inaczej, ewent. nie zapewnia 
korzystniejszego traktowania, zagraniczni Obligatariusze mogą, pod pewnymi warunkami, 
nabywać środki w walucie obcej za walutę czeską bez ograniczeń dewizowych i w ten sposób 
przenosić rentowność Obligacji, kwoty wpłacone przez Emitenta w związku z wykonaniem 
prawa Obligatariuszy do przedterminowego wykupu Obligacji lub zapłaconej wartości 
nominalnej Obligacji z Republiki Czeskiej w walucie obcej. 
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VIII. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRAWA PRYWATNEGO OD EMITENTA

Tekst rozdziału VII. „Egzekwowanie roszczeń z zakresu prawa prywatnego wobec Emitenta” stanowi 
jedynie podsumowanie pewnych kontekstów prawnych prawa czeskiego dotyczących dochodzenia 
roszczeń z zakresu prawa prywatnego związanych z Obligacjami wobec Emitenta. Niniejsze streszczenie 
nie opisuje żadnego kontekstu prawnego dla dochodzenia wspomnianych roszczeń wynikających z prawa 
innego kraju niż Republika Czeska. Niniejsze podsumowanie opiera się na przepisach prawnych 
obowiązujących w dniu sporządzenia Prospektu i może podlegać późniejszym zmianom (nawet z 
ewentualnym skutkiem wstecznym). Informacje przedstawione w niniejszym rozdziale przedstawiono 
jedynie jako ogólne informacje charakteryzujące stan prawny i zostały pozyskane z publicznie dostępnych 
dokumentów. Ani emitent, ani jego doradcy nie składają żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub 
kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Potencjalni nabywcy Obligacji nie powinni 
polegać na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie i powinni skonsultować się ze swoimi 
doradcami prawnymi w zakresie dochodzenia zobowiązań prawa prywatnego wobec Emitenta w każdym 
właściwym państwie. 

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W REPUBLICE CZESKIEJ 

Emitent wyraził zgodę na właściwość Sądu Miejskiego w Pradze w związku z jakimkolwiek postępowaniem 
sądowym wszczętym na podstawie nabycia lub w związku z posiadaniem Obligacji. W rezultacie nabywca 
Obligacji może nie mieć możliwości wytoczenia powództwa za granicą lub wszczęcia jakiegokolwiek 
postępowania przeciwko Emitentowi lub zwrócenia się do sądów zagranicznych o wydanie orzeczeń 
sądowych przeciwko Emitentowi lub wykonanie orzeczeń sądowych wydanych przez te sądy, które są 
oparte na przepisach prawa obcego. 

W przypadkach, w których Republika Czeska zawarła z określonym państwem umowę międzynarodową o 
uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych, wykonanie orzeczeń sądowych tego państwa jest 
zapewnione zgodnie z postanowieniami danej umowy międzynarodowej. W przypadku braku takiej umowy 
orzeczenia sądów zagranicznych mogą być uznawane i wykonywane w Republice Czeskiej na warunkach 
określonych w ustawie nr 91/2012 Dz. U. o prawie prywatnym międzynarodowym z późniejszymi 
zmianami.  Zgodnie z § 15 tej ustawy, orzeczenia sądów obcego państwa oraz decyzji organów 
urzędowych obcego państwa 
dotyczące praw i obowiązków, w sprawie których zgodnie z ich charakterem prywatnoprawnym orzekałyby 
sądy w Republice Czeskiej, a także zagraniczne ugody sądowe oraz zagraniczne dokumenty notarialne i 
inne dokumenty urzędowe w tych sprawach (dalej „orzeczenia zagraniczne”) do uznania i wykonania, 
jeżeli (i) sprawa podlega wyłącznej jurysdykcji sądów czeskich lub jeżeli postępowanie nie mogło być 
prowadzone przez żaden organ obcego państwa, jeżeli do oceny organu zagranicznego organu posłużono 
się przepisem o jurysdykcji sądów czeskich, chyba że strona postępowania, przeciwko której skierowana 
jest zagraniczna decyzja, dobrowolnie poddał się organowi obcego organu; lub (ii) ten sam stosunek 
prawny jest przedmiotem postępowania przed sądem czeskim i postępowanie to zostało wszczęte przed 
wszczęciem postępowania za granicą, w którym wydano orzeczenie, o którego uznanie wnosi się; lub (iii) 
sąd czeski wydał ostateczną decyzję dotyczącą tego samego stosunku prawnego lub jeżeli w Republice 
Czeskiej uznano już prawomocne orzeczenie organu państwa trzeciego; lub (iv) strona postępowania, 
przeciwko której ma być uznane orzeczenie, została pozbawiona możliwości należytego uczestniczenia w 
postępowaniu w postępowaniu organu zagranicznego, zwłaszcza jeśli nie doręczono jej wezwania lub 
wniosku wszczęcie postępowania; lub (v) uznanie byłoby oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym; 
lub (vi) wzajemność nie jest gwarantowana; wzajemność nie jest wymagana, jeżeli decyzja zagraniczna 
nie jest skierowana przeciwko obywatelowi Republiki Czeskiej lub czeskiej osobie prawnej. Ministerstwo 
Sprawiedliwości Republiki Czeskiej przekaże sądowi na jego wniosek zawiadomienie o wzajemności ze 
strony obcego państwa. Taka deklaracja jest wiążąca dla sądów Republiki Czeskiej i innych organów 
państwowych. Jeśli ta deklaracja wzajemności nie jest wydane w stosunku do danego kraju, nie oznacza 
to automatycznie, że wzajemność nie istnieje. Uznanie wzajemności w takich przypadkach będzie zależało 
od faktycznej sytuacji uznawania decyzji organów Republiki Czeskiej w danym kraju. 

W związku z wejściem Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej, w Republice Czeskiej ma bezpośrednie 
zastosowanie rozporządzenie Rady WE nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji oraz 
uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych („Rozporządzenie 
Bruksela”). Na podstawie Rozporządzenia Brukselskiego orzeczenia sądowe wydawane przez organy 
wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (z wyjątkiem Danii, w stosunku do której nadal 
obowiązywać będzie Konwencja Brukselska i Protokół z 1971 r.) w sprawach cywilnych i handlowych 
podlegają wykonaniu w Republice Czeskiej i odwrotnie, orzeczenia wydane przez organy sądowe w 
Republice Czeskiej w sprawach cywilnych i handlowych podlegają wykonaniu w państwach członkowskich 
UE. 

Ponadto jeżeli strona wnosi, zgodnie z regulacją Wspólnot Europejskich lub umową międzynarodową, na 
której ratyfikację wyraził zgodę parlament Republiki Czeskiej i którą Republika Czeska jest związana 
(„umowa międzynarodowa”) , w przypadku uznania zagranicznego postanowienia, innego dokumentu 
urzędowego lub ugody sądowej („postanowienie”) rozstrzygnięto w postępowaniu specjalnym, sąd 
podejmie decyzję o uznaniu w drodze orzeczenia. 
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Wraz z wnioskiem o stwierdzenie wykonalności, wniosek o nakazanie wykonania orzeczenia 
lub egzekucji może zostać złożony na podstawie szczególnej regulacji prawnej (cywilnego 
kodeksu sądowego lub kodeksu egzekucyjnego). Orzeczenie nie może nabrać mocy prawnej w 
sentencji nakazującej wykonanie postanowienia lub egzekucję wcześniej niż w sentencji 
stwierdzającej wykonalność orzeczenia.   

Jednakże sądy Republiki Czeskiej nie będą rozpatrywać powództwa wytoczonego w Republice 
Czeskiej z tytułu naruszenia przez Emitenta przepisów prawa publicznego państwa innego niż 
Republika Czeska, w szczególności powództwa z tytułu naruszenia jakiejkolwiek zagranicznej 
ustawy 
o papierach wartościowych.
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IX. HISTORYCZNE DANE FINANSOWE

1. PODDANE AUDYTOWI ZWYKŁE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2020
SPORZĄDZONE ZGODNIE Z CZESKIMI PRZEPISAMI KSIĘGOWYMI, W TYM
SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA



AUDIT MORAVA s.r.o.,  firma audytorska, numer uprawnień - 512

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO 

BIEGŁEGO REWIDENTA 
dotyczące sprawozdania finansowego za 

rok 2020 

GFF  Invest, 
společnost s ručením omezeným, 

Vídeňská 188/119d, 

Dolní Heršpice - Brno, kod pocztowy 619 00 

Treść raportu: I) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
II) Załączniki -  sprawozdanie finansowe



SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO 

BIEGŁEGO REWIDENTA 
przeznaczona do właścicieli spółki GFF Invest s.r.o. 

Opinia biegłego rewidenta 

Wykonaliśmy audyt sprawozdania finansowego spółki GFF Invest s.r.o., REGON: 094 94 

324 z siedzibą Vídeňská 188/119 d, Dolní Heršpice - Brno, PSČ 619 00 zestawionego na podstawie 

czeskich przepisów księgowych, które składa się z bilansu na dzień 31.12.2020 , rachunku zysków i 

strat za okres kończący się 31.12.2020, zestawienia przepływów finansowych na dzień 31.12.2020 i 

załącznika do niniejszego sprawozdania finansowego,, który zawiera opis wykorzystanych istotnych 

metod księgowych oraz inne informacje wyjaśniające. Dane o spółce podane są we wstępie 

załącznika do niniejszego sprawozdania finansowego. 

Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz aktywów 

i pasywów GFF lnvest s.r.o. na dzień 31.12.2020 r. koszty, przychody, jej wyniki gospodarcze i 

przepływy pieniężne za okres kończący się 31.12.2020 r. zgodnie z czeskimi przepisami o 

rachunkowości. 

Podstawa opinii 

Badanie przeprowadziliśmy zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach oraz standardami 

badania Izby Biegłych Rewidentów Republiki Czeskiej, które są międzynarodowymi standardami 

badania, ewentualnie uzupełnionymi i zmodyfikowanymi o związane z nimi klauzule stosowania. 

Odpowiedzialność biegłych rewidentów ustanowiona na mocy niniejszych przepisów została szerzej 

opisana w rozdziale „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie śródrocznych sprawozdań 

finansowych”. Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i Kodeksem Etyki uchwalonym przez Izbę 

Biegłych Rewidentów Republiki Czeskiej, jesteśmy niezależni od spółki GFF Invest s.r.o. oraz 

dopełniliśmy innych obowiązków etycznych wynikających ze wskazanych przepisów. Uważamy, że 

zebrane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę dla naszej 

opinii. 

Odpowiedzialność organów statutowych Spółki za sprawozdania finansowe 

Organ statutowy Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdań finansowych 

dających prawdziwy i rzetelny obraz zgodnie z czeskimi przepisami dotyczącymi rachunkowości 

oraz za taki system kontroli wewnętrznej, jaki uzna za niezbędny do sporządzenia sprawozdania 

finansowego tak, aby nie zawierały znaczących (istotnych) zniekształceń spowodowanych 

oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe, organ statutowy Spółki jest zobowiązany do oceny 

zdolności Spółki do kontynuacji działalności oraz, w stosownych przypadkach, do opisania w 

załączniku do sprawozdania finansowego kwestii związanych z jej kontynuacją oraz przyjęcie 

założenia kontynuacji przy sporządzaniu śródrocznych sprawozdań finansowych, w przypadkach, 

gdy planowane jest zakończenie działalności, lub kiedy nie ma innego realnej możliwości. 

Organ statutowy jest odpowiedzialny za nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej 

w Spółce. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Zadaniem biegłego rewidenta jest uzyskanie wystarczającej pewności, że sprawozdanie 

finansowe jako całość nie zawiera znaczącej (materialnej) nieprawidłowości spowodowanej 

oszustwem lub błędem oraz wydanie raportu biegłego rewidenta zawierającego opinię. Odpowiedni 

stopień pewności jest wysokim stopniem pewności, jednak nie gwarantuje, że badanie 

przeprowadzone zgodnie z powyższymi przepisami w każdym przypadku wykaże istniejące istotne 

(materialne) nieprawidłowości w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Nieprawidłowości mogą 

powstawać w wyniku oszustwa lub błędu i są uważane za istotne (materialne), jeżeli można 

racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze 

podejmowane na ich podstawie przez użytkowników sprawozdań finansowych. 

2 
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Przeprowadzając badanie zgodnie z powyższymi przepisami, obowiązkiem biegłego 

rewidenta jest kierowanie się profesjonalnym osądem i zachowanie zawodowego sceptycyzmu 

przez cały czas trwania audytu. Ponadto obowiązkiem biegłego rewidenta jest: 

• Identyfikacja i ocena ryzyka istotnego (materialnego) zniekształcenia śródrocznego

sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, zaprojektowanie i

przeprowadzenie procedur badania odpowiadających na te ryzyka oraz uzyskanie

wystarczających i odpowiednich dowodów badania, aby móc wyrazić na ich podstawie opinię.

Ryzyko niewykrycia istotnego (materialnego) zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest

większe niż ryzyko niewykrycia istotnego (materialnego) zniekształcenia spowodowanego

błędem, ponieważ oszustwo może obejmować zmowę, fałszerstwo, celowe pominięcia,

wprowadzenie w błąd lub obejście kontroli wewnętrznych.

• Zapoznać się z systemem kontroli wewnętrznej Spółki istotnym dla badania w takim zakresie,

aby móc zaprojektować procedury badania odpowiednie w danych okolicznościach, a nie

wyrażać opinii na temat skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.

• Ocenić poprawność zastosowanych zasad rachunkowości, adekwatność dokonanych szacunków

księgowych oraz informacje, które organ statutowy Spółki przedstawił w tym kontekście w

załączniku do sprawozdania finansowego.

• Ocenić prawidłowość zastosowania założenia kontynuacji działalności przy sporządzaniu

sprawozdania finansowego przez organ statutowy oraz czy w odniesieniu do zebranych

informacji z badania istnieje istotna (materialna) niepewność wynikająca ze zdarzeń lub

warunków, która może poddawać w istotny sposób wątpliwość na zdolność Spółki do

kontynuacji działalności. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że istnieje taka istotna (materialna)

niepewność, naszym obowiązkiem jest zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego rewidenta na

informacje przedstawione w tym kontekście w załączniku do sprawozdania finansowego, a

jeżeli informacje te są niewystarczające, zmodyfikować opinię. Wnioski biegłego rewidenta

dotyczące zdolności Spółki do kontynuacji działalności są oparte na dowodach badania, które

uzyskaliśmy do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta. Jednak przyszłe zdarzenia

lub warunki mogą spowodować, że Spółka utraci zdolność do kontynuacji działalności.

• Ocenić ogólną prezentację, podział i treść sprawozdania finansowego, w tym załącznika, oraz

czy sprawozdanie finansowe przedstawia transakcje i zdarzenia leżące u ich podstaw w sposób,

który daje prawdziwy i rzetelny obraz.

Obowiązkiem audytora jest poinformowanie organu statutowego Spółki m.in. o 

planowanym zakresie i czasie badania oraz o istotnych ustaleniach, których dokonaliśmy w jego 

trakcie, w tym o zidentyfikowanych istotnych nieprawidłowościach w systemie kontroli 

wewnętrznej. 

Dokonali weryfikacji i przedkładają sprawozdanie 
AUDITMORAVA s.r.o. 

Milotická 458/14 

Ing. Pavel Halamíček, Ph.D., 
Członek Izby Biegłych Rewidentów Republiki Czeskiej, numer 

ewidencyjny zakładu W Pradze, dnia 1.12.2021 

155 21 Praha 5

Firma audytors

 

ka 

Członek Izby Biegłych Rewidentów Republiki Czeskiej, 



bieżącym poprzednim

P. 0 0

Z. -167 0

A. 1 -10 0

A. 1 1 0 0

A. 1 2 0 0

A. 1 3 0 0

A. 1 4 0 0

A. 1 5 -10 0

A. 1 6 0 0

A. * 0

A. 2 2 0

A. 2 1 0 0

A. 2 2 2 0

A. 2 3 0 0

A. 2 4 0 0

A. ** -175 0

A. 3 0 0

A. 4 10 0

A. 5 0 0

A. 6 0 0

A. *** -165 0

B. 1 0 0

B. 2 -810 0

B. 3 0 0

B. *** -810 0

C. 1 0 0

C. 2 1 000 0

C. 2 1 1 000 0

C. 2 2 0 0

C. 2 3 0 0

C. 2 4 0 0

C. 2 5 0 0

C. 2 6 0 0

C. *** 1 000 0

F. 25 0

R. 25 0

Wpływ zmian w kapitale własnym na środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Wzrost środków z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, kapitału zakładowego i funduszy z zysku sku.

Wypłata udziałów kapitałowych wspólnikom

Inne wkłady środków wspólników i udziałowców

Rekompensata strat przez wspólników

1

Bezpośrednie wpłaty na fundusze

Wypłacone udziały w zyskach, w tym zapłacone podatki

Przepływy pieniężne netto związane z działalnością finansową 

Zwiększenie lub zmniejszenie netto środków pieniężnych

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na końcu okresu rozliczeniowego

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Skutki zmian długoterminowych lub zobowiązań krótkoterminowych

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Wydatki związane z nabyciem środków trwałych

Dochody ze sprzedaży środków trwałych

Pożyczki i kredyty dla podmiotów powiązanych

Przepływy pieniężne netto związane z działalnością inwestycyjną 

Firma handlowa lub inna nazwa jednostki 

księgowej

GFF Invest a.s.

Siedziba, miejsce zamieszkania lub 

miejsce prowadzenia działalności jednostki 

księgowej

	Vídeňská 188/119d

Dolní Heršpice

619 00 Brno

Oznaczenie TEXT
Fakt w okresie rozliczeniowym

09494324 

Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu rozliczeniowego

Zapłacone odsetki, z wyjątkiem odsetek uwzględnionych w wycenie środków trwałych

Przyjęte odsetki

Zapłacony podatek dochodowy i domiary podatkowe za przeszłe okresy

Przepływy pieniężne netto z głównej działalności zarobkowej (działalności operacyjnej)

Księgowy zysk lub strata przed opodatkowaniem

Przychody z udziałów w zysku

Odsetki od zafakturowanych kosztów z wyjątkiem odsetek uwzględnionych w wycenie środków 

trwałych oraz odsetek od zafakturowanych przychodów

Możliwe korekty dla innych operacji niepieniężnych

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem i zmianami w k kapitale roboczym                       -177apitale roboczym

Zmiany stanu niepieniężnych składników kapitału roboczego

Zmiana stanu należności z działalności operacyjnej, tymczasowych kont aktywów

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z działalności operacyjnej, przejściowych kont pasywów ów

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych niezaliczanych do środków pieniężnych i 

ekwiwalentów

Przyjęte udziały na zysku

Korekty z tytułu operacji niepieniężnych

Amortyzacja środków trwałych i korekt do nabytych aktywów

Zmiana statusu pozycji korekt, rezerw 

Zysk ze sprzedaży środków trwałych 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem

REGON:

Przetwarzane zgodnie z dekretem nr 

500/2002 Dz. z późniejszymi zmianami

PRZEGLĄD PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(sprawozdanie cash-flow)

na dzień 31. grudnia 2021

(w całych tysiącach CZK)



Sporządzono zgodnie z 

rozporządzeniem 

nr 500/2002 

Dz. U. z późniejszymi zmianami 

BILANS 
(BILANCE) 

na dzień 31.12.2020 
(w całych tysiącach CZK) 

Firma handlowa lub inna 

nazwa jednostki 

księgowej 

GFF Invest s.r.o. 

Siedziba, miejsce zamieszkania 

lub miejsce prowadzenia 

działalności jednostki księgowej 

Vídeňská 188/119d Brno - 

Dolní Heršpice 61900 

REGON: 
09494324 

Oznaczenie Nazwa Numer 
lin. 

brutto korekta netto 
poprzedni 

okres netto 

A AKTYWA RAZEM 1 835 0 835 0 

A.A. Należności z tytułu subskrybowanego kapitału 
zakładowego 

2 0 0 0 0 

A. B. Aktywa trwałe 3 0 0 0 0 

A. B.I. Długoterminowe aktywa niematerialne 4 0 0 0 0 

A. B.I.1. Niematerialne wyniki prac badawczo-rozwojowych 5 0 0 0 0 

A. B.I.2. Istotne prawa 6 0 0 0 0 

A. B.I.2.1. Oprogramowanie 7 0 0 0 0 

A. B.1.2 2. Inne istotne prawa 8 0 0 0 0 

A. B.I.3. Wartość firmy 9 0 0 0 0 

A. B.1.4. Inne długoterminowe aktywa niematerialne 10 0 0 0 0 

A. B.I.5. 
Zaliczki udzielone na długoterminowe aktywa 
niematerialne i niedokończone aktywa 
niematerialne 

11 0 0 0 0 

A. 8.1.5.1. Zaliczki udzielone na długoterminowe aktywa 12 0 0 0 0 

A. 8.1.5.2.
Niedokończone aktywa niematerialne 
długoterminowe 

13 0 0 0 0 

A. B.II. Długoterminowe aktywa rzeczowe 14 0 0 0 0 

A. B.II.1. Grunty i budynki 15 0 0 0 0 

A. B.II.1.1. Grunty 16 0 0 0 0 

A. 8.II.1.2 Budynki 17 0 0 0 0 

A. B.II.2. Majątek ruchomy i jego zespoły 18 0 0 0 0 

A. B.11.3. Różnica w wycenie w stosunku do nabytego majątku 19 0 0 0 0 

A. B.II.4. Inne długoterminowe aktywa rzeczowe 20 0 0 0 0 

A. B.II.4.1. Uprawy trwałych roślin 21 0 0 0 0 

A. B.II.4.2. Dorosłe zwierzęta i ich grupy 22 0 0 0 0 

A. B.II.4.3. Inne długoterminowe aktywa rzeczowe 23 0 0 0 0 

A. B.II.5. Udzielone zaliczki na długoterminowe aktywa trwałe oraz 

niedokończone długoterminowe aktywa trwałe   
24 0 0 0 0 

A. B.II.5.1. Udzielenie zaliczki na rzeczowe aktywa 
długoterminowe

25 0 0 0 0 

A. B.II.5.2. Niedokończone aktywa trwałe długoterminowe 26 0 0 0 0 

A. B.II. Długoterminowe aktywa finansowe 27 0 0 0 0 

A. B.IIl.1. Udziały – osoba kontrolowana lub kontrolująca 28 0 0 0 0 

A. B.III.2. 
Pożyczki i kredyty – osoba kontrolowana lub 
kontrolująca 29 0 0 0 0 

A. B.III.3. Akcje - znaczący wpływ 30 0 0 0 0 

Wydrukował: Radek Složil 

Wydrukowano w systemie ABRA Flexi. 
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Oznaczenie Nazwa Numer 
lin. 

Brutto korekta netto 
poprzedni
okres netto 

A.B.III.4. Pożyczki i kredyty – znaczący wpływ 31 0 0 0 0 

A.B.III.5. Inne długoterminowe papiery wartościowe i akcje 32 0 0 0 0 

A.B.III.6. Pożyczki i kredyty – inne 33 0 0 0 0 

A.B.III.7. Inne długoterminowe aktywa finansowe 34 0 0 0 0 

A.B.III.7.1. Inne długoterminowe aktywa finansowe 35 0 0 0 0 

A.B.III.7.2. Zaliczki udzielone na długoterminowe aktywa 
finansowe

36 0 0 0 0 

A. C. Aktywa obrotowe 37 835 0 835 0 

A. C.I. Zapasy 38 0 0 0 0 

A. C.I.1 Materiał 39 0 0 0 0 

A. C.I.2. Produkcja w toku i półprodukty 40 0 0 0 0 

A. C.I.3. Produkty i towary 41 0 0 0 0 

A. C.I.3.1. Produkty 42 0 0 0 0 

A. C.I.3.2. Towary 43 0 0 0 0 

A. C.I.4. Młode i inne zwierzęta oraz ich grupy 44 0 0 0 0 

A. C.I.5. Zaliczki udzielone na zapasy 45 0 0 0 0 

A. C.II. Należności 46 810 0 810 0 

A. C.II.1. Należności długoterminowe 47 810 0 810 0 

A. C.II.1.1. Należności handlowe 48 0 0 0 0 

A. C.II.1.2. Należności – osoba kontrolowana lub kontrolująca 49 0 0 0 0 

A. C.II.1.3. Należności - znaczący wpływ 50 0 0 0 0 

A. C.II.1.4. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 51 0 0 0 0 

A. C.II.1.5. Należności – inne 52 810 0 810 0 

A. C.II.1.5.1. Należności od wspólników 53 0 0 0 0 

A. C.II.1.5.2. Udzielone zaliczki długoterminowe 54 0 0 0 0 

A. C.II.1.5.3. Szacunkowe konta aktywne 55 0 0 0 0 

A.C.II.1.5.4. Inne należności 56 810 0 810 0 

A. C.II.2. Należności krótkoterminowe 57 0 0 0 0 

A. C.II.2.1. Należności handlowe 58 0 0 0 0 

A. C.II.2.2. Należności – osoba kontrolowana lub kontrolująca 59 0 0 0 0 

A. C.II.2.3. Należności - znaczący wpływ 60 0 0 0 0 

A. C.II.2.4. Należności – inne 61 0 0 0 0 

A. C.II.2.4.1. Należności od wspólników 62 0 0 0 0 

A. C.II.2.4.2. Ubezpieczenie socjalne i zdrowotne 63 0 0 0 0 

A. C.II.2.4.3. Państwo – wierzytelności podatkowe 64 0 0 0 0 

A. C.II.2.4.4. Udzielone zaliczki krótkoterminowe 65 0 0 0 0 

A. C.II.2.4.5. Szacunkowe konta aktywne 66 0 0 0 0 

A. C.II.2.4.6. Inne należności 67 0 0 0 0 

A. C.II.3 Rozliczenia międzyokresowe aktywów 68 0 0 0 0 

A. C.II.3.1 Koszty odroczone 69 0 0 0 0 

Wydrukował: Radek Složil 
Wydrukowano w systemie ABRA Flexi. 
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Oznaczenie Nazwa numer 
lin. 

brutto korekta netto 
poprzedni 

okres netto 

A. C.II.3.2 Całkowite koszty przyszłych okresów 70 0 0 0 0 

A. C.II.3.3. Przychody odroczone 71 0 0 0 0 

A. C.II. Krótkoterminowe aktywa finansowe 72 0 0 0 0 

A. C.III.1. Udziały – osoba kontrolowana lub kontrolująca 73 0 0 0 0 

A. C.III.2. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 74 0 0 0 0 

A. C.IV. Środki finansowe 75 25 0 25 0 

A. C.IV.1. Środki finansowe w kasie 76 0 0 0 0 

A. C.IV.2. Środki finansowe na rachunkach 77 25 0 25 0 

A. D. Rozliczenia międzyokresowe aktywów 78 0 0 0 0 

A. D.1. Koszty odroczone 79 0 0 0 0 

A. D.2. całkowite koszty przyszłych okresów 80 0 0 0 0 

A. D.3. Przychody odroczone 81 0 0 0 0 

Wydrukował: Radek Složil 
Wydrukowano w systemie ABRA Flexi. 
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Oznaczenie Nazwa Numer lin. netto 
poprzedni 

okres netto 

P. PASYWA RAZEM 82 835 0 

P. A. Kapitał własny 83 833 0 

P. A.I. Kapitał zakładowy 84 1 000 0 

P. A.I.1. Kapitał zakładowy 85 1 000 0 

P. A.1.2. Udziały własne 86 0 0 

P. A.I.3. Zmiany kapitału zakładowego 87 0 0 

P. A.II. Ażio i fundusze kapitałowe 88 0 0 

P. A.8.1. Ażio 89 0 0 

P. A.11.2. Fundusze kapitałowe 90 0 0 

P. A.II.2.1. Pozostałe fundusze kapitałowe 91 0 0 

P. A.II.2.2. Różnice wyceny z przeszacowania aktywów i pasywów 92 0 0 

P. A.11.2.3. Różnice rewaluacyjne z przekształceń korporacji handlowych (+/-) 93 0 0 

P. A.II.2.4. Różnice z przekształceń korporacji handlowych (+/-) 94 0 0 

P. A.II.2.5. Różnice z wyceny z przekształceń korporacji handlowych (+/-) 95 0 0 

P. A. Ill. Fundusze z zysku 96 0 0 

P. A.III.1. Pozostałe fundusze rezerwowe 97 0 0 

P. A.III.2. Fundusze statutowe i pozostałe 98 0 0 

P. A.IV. Wynik gospodarczy z poprzednich lat (+1-) 99 0 0 

P. A.IV.1. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych (+1-) 100 0 0 

P. A.IV.2. Inny wynik gospodarczy z poprzednich lat 101 0 0 

P. A.V. Wynik działalności gospodarczej w bieżącym okresie rozliczeniowym 102 -167 0 

P. A.VI. Podjęto decyzję o wypłacie zaliczki na udział w zysku 103 0 0 

P B+C ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE 104 2 0 

P B. Rezerwy 105 0 0 

P B.1. Rezerwy na emerytury i podobne zobowiązania 106 0 0 

P. B.2. Rezerwa na podatek dochodowy 107 0 0 

P. B.3. Rezerwy według specjalnych przepisów prawnych 108 0 0 

P B.4. Pozostałe rezerwy 109 0 0 

P C. Zobowiązania 110 2 0 

P C.I. Zobowiązania długoterminowe 111 0 0 

P C.I.1. Wystawione obligacje 112 0 0 

P C.I.1.1. Obligacje wymienne 113 0 0 

P. C.I.1.2. Pozostałe obligacje 114 0 0 

P. C.I.2. Zobowiązanie wobec instytucji kredytowych 115 0 0 

P. C.1.3. Otrzymane zaliczki długoterminowe 116 0 0 

P. C.I.4. Zobowiązania handlowe 117 0 0 

P. C.I.5. Długoterminowe weksle do zapłaty 118 0 0 

P. C.I.6. Zobowiązania – osoba kontrolowana lub kontrolująca 119 0 0 

P. C.1.7. Zobowiązania - znaczący wpływ 120 0 0 

Wydrukował: Radek Složil 
Wydrukowano w systemie ABRA Flexi. 
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Oznaczenie Nazwa Numer lin. netto 
poprzedni 

okres netto 

P. C.I.8. Odroczone zobowiązanie podatkowe 121 0 0 

P. C.I.9. Zobowiązania – inne 122 0 0 

P. C.I.9.1. Zobowiązania wobec wspólników 123 0 0 

P. C.I.9.2. Szacunkowe konta pasywne 124 0 0 

P. C.1.9.3. Inne zobowiązania 125 0 0 

P. C.11. Zobowiązania krótkoterminowe 126 2 0 

P. C.II.1. Wystawione obligacje 127 0 0 

P. C.II.1.1. Obligacje wymienne 128 0 0 

P. C.II.1.2. Pozostałe obligacje 129 0 0 

P. C.II.2. Zobowiązanie wobec instytucji kredytowych 130 0 0 

P. C.II.3. Otrzymane zaliczki krótkoterminowe 131 0 0 

P. 0.II.4 Zobowiązania handlowe 132 2 0 

P. C.II.5. Krótkoterminowe weksle do zapłaty 133 0 0 

P. C.II.6. Zobowiązania – osoba kontrolowana lub kontrolująca 134 0 0 

P. C.II.7. Zobowiązania - znaczący wpływ 135 0 0 

P. C.II.8. Zobowiązania inne 136 0 0 

P. C.II.8.1. Zobowiązania wobec wspólników 137 0 0 

P. C.11.8.2. Krótkoterminowa pomoc finansowa 138 0 0 

P. C.II.8.3. Zobowiązanie wobec pracowników 139 0 0 

P. C.II.8.4. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia socjalnego i zdrowotnego 140 0 0 

P. C.11.8.5. Państwo - zobowiązania podatkowa i dotacja 141 0 0 

P. C.II.8.6. Szacunkowe konta pasywne 142 0 0 

P. C.II.8.7. Inne zobowiązania 143 0 0 

P. C.III. Rozliczenia międzyokresowe pasywów 144 0 0 

P. C.II.1. Wydatki przyszłych okresów 145 0 0 

P. C.III.2 Wydatki przyszłych okresów 146 0 0 

P. D. Rozliczenia międzyokresowe pasywów 147 0 0 

P. D.1. Wydatki przyszłych okresów 148 0 0 

P. D.2. Wydatki przyszłych okresów 149 0 0 

Wydrukował: Radek Složil 
Wydrukowano w systemie ABRA 

5 



  

Forma prawna jednostki księgowej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przedmiot działalności gospodarczej lub innej działalności 

Zarządzanie majątkiem własnym 

Moment 

sporządz

enia 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie 
sprawozdania finansowego 

Podpis organu statutowego lub osoby fizycznej będącej 
jednostką księgową 

Wydrukował: Radek Složil 

Wydrukowano w systemie ABRA Flexi. 

6 



Sporządzono zgodnie z 
rozporządzeniem 

nr 500/2002 

Dz. U. z późniejszymi zmianami 

RACHUNEK ZYSKÓW I 
STRAT 

od 1.1.2021 do 31.12.2020 
(w całych tysiącach CZK) 

Firma handlowa lub 
inna nazwa jednostki księgowej 
GFF Invest s.r.o

Siedziba, miejsce zamieszkania 

lub miejsce prowadzenia 

działalności jednostki księgowej 

Vídeňská 188/119d 

Brno - Dolní Heršpice 61900REGON: 
09494324 

Oznaczenie Nazwa Numer lin. 
Aktualny 

okres

rozliczeniow

Poprzedni 

okres 

rozliczeniow

I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 1 0 0 

II. Przychody ze sprzedaży towarów 2 0 0 

A Pobór energii 3 161 0 

A. 1. Koszty poniesione na sprzedane towary 4 0 0 

A.2. Zużycie materiału i energii 5 0 0 

A.3. Usługi 6 161 0 

B. Zmiana stanu własnej działalności (+1-) 7 0 0 

C. Aktywacja (-) 8 0 0 

D. Koszty personalne 9 0 0 

D.1. Koszty wynagrodzeń 10 0 0 

D.2. Koszty ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego i inne koszty 11 0 0 

D.2.1. Koszty ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego 12 0 0 

D.2.2. Pozostałe koszty 13 0 0 

E. Korekty wartości w obszarze eksploatacji 14 0 0 

E.1. Korekty wartości długoterminowych aktywów niematerialnych i materialnych 15 0 0 

E.1.1. Korekty wartości długoterminowych aktywów niematerialnych i materialnych - stałe 16 0 0 

E.1.2. Korekty wartości długoterminowych aktywów niematerialnych i materialnych - 
tymczasowe 

17 0 0 

E.2. Korekty wartości zapasów 18 0 0 

E.3. Korekty wartości należności 19 0 0 

III. Pozostałe przychody operacyjne 20 0 0 

III.1. Przychody ze sprzedanych środków trwałych 21 0 0 

III.2. Przychody ze sprzedanego materiału 22 0 0 

III.3. Inne przychody operacyjne 23 0 0 

F. Pozostałe koszty operacyjne 24 15 0 

F.1. Cena rezydualna sprzedanych środków trwałych 25 0 0 

F.2. Cena rezydualna sprzedanego materiału 26 0 0 

F.3. Podatki i opłaty 27 15 0 

F.4. Rezerwy w obszarze operacyjnym i całkowite koszty przyszłych okresów 28 0 0 

F.5. Inne koszty operacyjne 29 0 0 

* Operacyjny wynik gospodarczy (+1-) 30 -176 0 

IV. Przychody z finansowych środków trwałych - akcje 31 0 0 

Wydrukował: Radek Složil 

Wydrukowano w systemie ABRA Flexi. 
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Oznaczenie Nazwa Numer lin. 

Aktualny 

okres

rozliczeniow

Poprzedni 

okres 

rozliczeniow

IV.1. Przychody z udziałów – osoba kontrolowana lub kontrolująca 32 0 0 

IV.2. Pozostałe przychody z udziałów 33 0 0 

G. Koszty poniesione na sprzedane udziały 34 0 0 

V. Przychody z pozostałych długoterminowych aktywów finansowych 35 0 0 

V.1. Przychody z pozostałych aktywów długoterminowych – osoba kontrolowana lub 
kontrolująca 

36 0 0 

V.2. Pozostałe przychody z finansowych środków trwałych 37 0 0 

H. Koszty związane z pozostałymi długoterminowymi aktywami finansowymi 38 0 0 

VI. Dochody z odsetek i podobne dochody 39 10 0 

VI.I. Dochody z odsetek i podobne dochody - jednostka kontrolowana lub kontrolująca 40 10 0 

VI.2. Pozostałe przychody z odsetek i podobne przychody 41 0 0 

I. Korekty wartości i rezerwy w obszarze finansowym 42 0 0 

J. Koszty odsetek i podobne koszty 43 0 0 

J.1. Koszty odsetek i podobne koszty - jednostka kontrolowana lub kontrolująca 44 0 0 

J.2. Pozostałe koszty odsetek i podobne koszty 45 0 0 

VII. Pozostałe przychody finansowe 46 0 0 

K. Pozostałe koszty finansowe 47 1 0 

* Finansowy wynik gospodarczy (+/-) 48 9 0 

** 
Wynik gospodarczy przed opodatkowaniem (+/-) 49 -167 0 

L. Podatek dochodowy 50 0 0 

L.1. Wymagalny podatek dochodowy 51 0 0 

L.2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) 52 0 0 

** 
Wynik gospodarczy po opodatkowaniu (+1-) 53 -167 0 

M. Przeniesienie udziału w wyniku gospodarczym na wspólników 54 0 0 

*** 
Wynik gospodarczy za okres rozliczeniowy (+/-) 55 -167 0 

* Obroty netto za okres rozliczeniowy 56 10 0 

Forma prawna jednostki księgowej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przedmiot działalności gospodarczej lub 
innej działalności 

Zarządzanie majątkiem własnym 

Wydrukował: Radek Složil 

Wydrukowano w systemie ABRA Flexi. 
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GFF Invest s.r.o., Ič 09494324, Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 
Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31.12.2020 

ZAŁĄCZNIK DO 

SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

sporządzony na dzień 31.12.2020 

GFF Invest s.r.o. 

Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, REGON 09494324 



GFF Invest s.r.o., Ič 09494324, Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 
Brno Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzony na 
dzień 31.12.2020 

I. Dane podstawowe

Okres rozliczeniowy: 01.01.2020 - 31.12.2020 

Dyrektor zarządzają
cy:

GFF Invest s.r.o. 
Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 
Brno 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
16.05.2021 
mikro 

Nazwa: 
Siedziba organizacji: 
Forma prawna: 
Opracowanie 
sprawozdania: 
Kategoria JK: 

Organ  statutowy: 

MARTIN PODOBA, data ur. 19. września 1987 
Srbská 2639/46, Královo Pole, 612 00 Brno. 
Dzień powstania funkcji: 8. września 2020 

Główna działalność: sprzedaż wyemitowanych obligacji oraz 

inwestycje w projekty Wspólnicy 

GFF s.r.o., REGON 075 84 644 
Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 
Wkład: 1.000.000 CZK, spłacono 100% 
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GFF Invest s.r.o., REGON 09494324, Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 
619 00 Brno Załącznik do sprawozdania finansowego 
sporządzony na dzień 31.12.2020 

II. Ogólne zasady księgowości

II.1. Długoterminowe aktywa 

Nie występują 

II.2. Papiery wartościowe i akcje 

Wniosek o przekroczenie limitu emisji obligacji został złożony do ČNB. 

Emisja ważna do 01.02.2021. 11.3. Zapasy 

Nie występują 

11.4. Należności 

Ponieważ nie ma przeterminowanych należności, nie tworzy się pozycji korygujących. 

1I.5. Transakcje w walucie obcej 

Są przeliczone na dzienny kurs ČNB  

I1.6. Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka tworzy rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów zgodnie z ustawą o 
rachunkowości. 
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GFF Invest s.r.o., REGON 09494324, Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 
00 Brno Załącznik do sprawozdania finansowego 
sporządzony na dzień 31.12.2020 

III. Dane uzupełniające do wykazów

III.1. Długoterminowe aktywa

brak innych danych uzupełniających 

I11.4. Zobowiązania długoterminowe 

Organizacja nie posiada zobowiązań długoterminowych o terminie wymagalności 

dłuższym niż 5 lat od dnia bilansowego. 

III.5. Aktywa niepodane w bilansie

Braków aktywów niepodanych w bilansie 

II1.6. Zobowiązania niewykazane w bilansie 

Organizacja nie rejestruje żadnych zobowiązań. które nie zostałyby wykazane w bilansie 

na dzień bilansowy. 

Średnia liczba pracowników
111.7. Koszty personalne

Średnia liczba pracowników w roku 2020 0 

Średnia liczba pracowników w roku 

2019 0 

z tego członków organów zarządzających 

Średnia liczba pracowników 

zarządzających w roku 2019 2020 

O 

Średnia liczba pracowników kierowniczych 

w roku 2019 0 

Wydatki personalne na pracowników, w tym członków 

organów zarządzających 

2020 w tys. 
CZK 

Pozostałe 

koszty  personalne koszty

personalne 

Wydatki 

personalne na 

członków 

organów

zarządzających

2019 w tys. 

CZK 
Pozostałe 

koszty 

personalne 

0 

Wydatki 

personalne na 

członków 

organów 

zarządzających 

0
o o 

Koszty 

111.13. Wynik gospodarczy i podatek dochodowy 

Za rok 2020 wykazuje stratę księgową 166.991,02 CZK 

III.14. Istotne zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym a momentem

sporządzenia sprawozdania finansowego Nie występują

W Brnie, dnia 16.05.2021 

GFF Invest s.r.o. 
Vídeňská 188/119d, Dolní 
Heršpice  619 00 Brno 

09494324, NIP: CZ09494324 
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1. PODDANE AUDYTOWI ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.9.2021
SPORZĄDZONE ZGODNIE Z CZESKIMI PRZEPISAMI KSIĘGOWYMI, W TYM
SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA 

Strona 83 z 99 



AUDIT MORAVA s.r.o.,  firma audytorska, numer uprawnień- 512

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO 

BIEGŁEGO REWIDENTA 
do śródrocznego sprawozdania finansowego

za okres rozliczeniowy, który kończy się 30.9.2021

GFF Invest, 

společnost s ručením omezeným, 
Vídeňská 188/119d, 

Dolní Heršpice - Brno, kod pocztowy 619 00 

Treść sprawozdania:I)  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 

II) Załączniki -  śródroczne sprawozdanie finansowe



SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
przeznaczona do właścicieli spółki GFF Invest s.r.o. 

Opinia biegłego rewidenta 

Wykonaliśmy audyt sprawozdania finansowego spółki GFF Invest s.r.o., REGON: 

094 94 324 z siedzibą Vídeňská 188/119 d, Dolní Heršpice - Brno, PSČ 619 00 zestawionego na 

podstawie czeskich przepisów księgowych, które składa się z bilansu na dzień 30.9.2021, rachunku 

zysków i strat za okres kończący się 30.9.2021 i załącznika do niniejszego śródrocznego 

sprawozdania finansowego,, który zawiera opis wykorzystanych istotnych metod księgowych oraz 

inne informacje wyjaśniające. Dane o spółce podane są we wstępie załącznika do niniejszego 

śródrocznego sprawozdania finansowego. 

Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz 

aktywów i pasywów GFF lnvest s.r.o. na dzień 30.9.2021 r. koszty, przychody, jej wyniki 

gospodarcze  za okres kończący się 30.9 2021 zgodnie z czeskimi przepisami księgowymi. 

Podstawa opinii 

Badanie przeprowadziliśmy zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach oraz standardami 

badania Izby Biegłych Rewidentów Republiki Czeskiej, które są międzynarodowymi standardami 

badania, ewentualnie uzupełnionymi i zmodyfikowanymi o związane z nimi klauzule stosowania. 

Odpowiedzialność biegłych rewidentów ustanowiona na mocy niniejszych przepisów została szerzej 

opisana w rozdziale „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie śródrocznych sprawozdań 

finansowych”. Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i Kodeksem Etyki uchwalonym przez Izbę 

Biegłych Rewidentów Republiki Czeskiej, jesteśmy niezależni od spółki GFF Invest s.r.o. oraz 

dopełniliśmy innych obowiązków etycznych wynikających ze wskazanych przepisów. Uważamy, że 

zebrane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę dla naszej 

opinii. 

Odpowiedzialność organów statutowych Spółki za śródroczne sprawozdania finansowe 

Organ statutowy Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdań finansowych 

dających prawdziwy i rzetelny obraz zgodnie z czeskimi przepisami dotyczącymi rachunkowości 

oraz za taki system kontroli wewnętrznej, jaki uzna za niezbędny do sporządzenia sprawozdania 

finansowego tak, aby nie zawierały znaczących (istotnych) zniekształceń spowodowanych 

oszustwem lub błędem. 

Sporządzając śródroczne sprawozdanie finansowe, organ statutowy Spółki jest zobowiązany 

do oceny zdolności Spółki do kontynuacji działalności oraz, w stosownych przypadkach, do opisania 

w załączniku do sprawozdania finansowego kwestii związanych z jej kontynuacją oraz przyjęcie 

założenia kontynuacji przy sporządzaniu śródrocznych sprawozdań finansowych, w przypadkach, 

gdy planowane jest zakończenie działalności, lub kiedy nie ma innego realnej możliwości. 

Organ statutowy jest odpowiedzialny za nadzór nad procesem sprawozdawczości 

finansowej. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Zadaniem biegłego rewidenta jest uzyskanie wystarczającej pewności, że śródroczne 

sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera znaczącej (materialnej) nieprawidłowości 

spowodowanej oszustwem lub błędem oraz wydanie raportu biegłego rewidenta zawierającego 

opinię. Odpowiedni stopień pewności jest wysokim stopniem pewności, jednak nie gwarantuje, że 

badanie przeprowadzone zgodnie z powyższymi przepisami w każdym przypadku wykaże istniejące 

istotne (materialne) nieprawidłowości w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Nieprawidłowości 

mogą powstawać w wyniku oszustwa lub błędu i są uważane za istotne (materialne), jeżeli można 

racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze 

podejmowane na ich podstawie przez użytkowników  śródrocznych sprawozdań finansowych. 
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Przeprowadzając badanie zgodnie z powyższymi przepisami, obowiązkiem 

biegłego rewidenta jest kierowanie się profesjonalnym osądem i zachowanie 

zawodowego sceptycyzmu przez cały czas trwania audytu. Ponadto obowiązkiem 

biegłego rewidenta jest: 

• Identyfikacja i ocena ryzyka istotnego (materialnego) zniekształcenia 

śródrocznego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, 

zaprojektowanie i przeprowadzenie procedur badania odpowiadających na te 

ryzyka oraz uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania, aby 

móc wyrazić na ich podstawie opinię. Ryzyko niewykrycia istotnego (materialnego) 

zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż ryzyko niewykrycia 

istotnego (materialnego) zniekształcenia spowodowanego błędem, ponieważ 

oszustwo może obejmować zmowę, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzenie 

w błąd lub obejście kontroli wewnętrznych. 

• Zapoznać się z systemem kontroli wewnętrznej Spółki istotnym dla badania w 

takim zakresie, aby móc zaprojektować procedury badania odpowiednie w danych 

okolicznościach, a nie wyrażać opinii na temat skuteczności systemu kontroli 

wewnętrznej.

• Ocenić poprawność zastosowanych zasad rachunkowości, adekwatność 

dokonanych szacunków księgowych oraz informacje, które organ statutowy 

Spółki przedstawił w tym kontekście w załączniku do śródrocznego sprawozdania 

finansowego.

• Ocenić prawidłowość zastosowania założenia kontynuacji działalności przy 

sporządzaniu śródrocznego sprawozdania finansowego przez organ statutowy 

oraz czy w odniesieniu do zebranych informacji z badania istnieje istotna 

(materialna) niepewność wynikająca ze zdarzeń lub warunków, która może 

poddawać w istotny sposób wątpliwość na zdolność Spółki do kontynuacji 

działalności. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że istnieje taka istotna (materialna) 

niepewność, naszym obowiązkiem jest zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego 

rewidenta na informacje przedstawione w tym kontekście w załączniku do 

śródrocznego sprawozdania finansowego, a jeżeli informacje te są 

niewystarczające, zmodyfikować opinię. Wnioski biegłego rewidenta dotyczące 

zdolności Spółki do kontynuacji działalności są oparte na dowodach badania, 

które uzyskaliśmy do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta.

Jednak przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka utraci

zdolność do kontynuacji działalności.

• Ocenić ogólną prezentację, podział i treść śródrocznego sprawozdania

finansowego, w tym załącznika, oraz czy śródroczne sprawozdanie finansowe

przedstawia transakcje i zdarzenia leżące u ich podstaw w sposób, który daje 

prawdziwy i rzetelny obraz.

Obowiązkiem audytora jest poinformowanie organu statutowego Spółki

m.in. o planowanym zakresie i czasie badania oraz o istotnych ustaleniach,

których dokonaliśmy w jego trakcie, w tym o zidentyfikowanych istotnych

nieprawidłowościach w systemie kontroli wewnętrznej.

Dokonali weryfikacji i 

przedkładają:

AUDIT MORAVA 

s.r.o. Milotická 

458/14 

155 21 Praha 5 Firma 

audytorskaCzłonek Izby Biegłych Rewidentów Republiki Czeskiej, ew. 

nr uprawnień 512

Ing. Pavel Halamíček, Ph.D., 

Członek Izby Biegłych Rewidentów Republiki Czeskiej, 

numer ewidencyjny uprawnień 1

W Pradze, dnia 24.2.2022 
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Sporządzono zgodnie z 

rozporządzeniem 

Nr 500/2002 

Dz. U. z późniejszymi zmianami 

BILANS 
(BILANCE) 

na dzień 30.09.2021 
(w całych tysiącach CZK) 

Firma handlowa lub inna nazwa 

jednostki księgowej 

GFF Invest s.r.o. 

Siedziba, miejsce zamieszkania 

lub miejsce prowadzenia 

działalności jednostki księgowej 

Vídeňská 188/119d,  

Brno - Dolní Heršpice 

61900

REGON 

09494324 

Oznaczenie Nazwa 
Num

er lin.
brutto korekta netto 

poprzedni
okres netto 

A AKTYWA RAZEM 1 5 387 0 5 387 835 

A. A Należności z tytułu subskrybowanego kapitału 

zakładowego
2 0 0 0 0 

A. B. Aktywa trwałe 3 0 0 0 0 

A. 8 I Długoterminowe aktywa niematerialne 4 0 0 0 0 

A. B.I. Niematerialne wyniki prac badawczo-rozwojowych s 0 0 0 0 

A. B I 2 Istotne prawa 6 0 0 0 0 

A.B.I. 2.1 Oprogramowanie 7 0 0 0 0 

A B. I.2. 2. Inne istotne prawa 8 0 0 0 0 

A.B. I. 3. Wartość firmy 9 0 0 0 0 

A. B I 4 Inne długoterminowe aktywa niematerialne 10 0 0 0 0 

A.B. I. 5. 
Zaliczki udzielone na długoterminowe aktywa 
niematerialne i niedokończone aktywa 
niematerialne 

11 0 0 0 0 

A. B. I.5. 1 Zaliczki udzielone na długoterminowe aktywa 12 0 0 0 0 

A. B. 1.5.2 Niedokończone aktywa niematerialne długoterminowe 13 0 0 0 0 

A. B.Il. Długoterminowe aktywa rzeczowe 14 0 0 0 0 

A. B.II.1. Grunty i budynki 15 0 0 0 0 

A B II.1.1. 
i 

Grunty 16 0 0 0 0 

A. B. II. 1. 2. Budynki 17 0 0 0 0 

A. B. II. 2 Majątek ruchomy i jego zespoły 18 0 0 0 0 

A. B.II.3. różnica w wycenie w stosunku do nabytego majątku 19 0 0 0 0 

A. B.II. 4 Inne długoterminowe aktywa rzeczowe 20 0 0 0 0 

A. B.II.4.1. Uprawy trwałych roślin 21 0 0 0 0 

A. B II 4.2 Dorosłe zwierzęta i ich grupy 22 0 0 0 0 

A. B II.4.3. Inne długoterminowe aktywa rzeczowe 23 0 0 0 0 

A. B.II.5. 
Udzielone zaliczki na długoterminowe aktywa 
trwałe oraz niedokończone długoterminowe 
aktywa trwałe

24 0 0 0 0 

A B.Il. 5.1 
Udzielenie zaliczki na rzeczowe aktywa 25 0 0 0 0 

A. B. II. 5. 2 

długoterminowe

Niedokończone aktywa trwałe długoterminowe 26 0 0 0 0 

A. B. III Długoterminowe aktywa finansowe 27 0 0 0 0 

A.B.III 1 Udziały – osoba kontrolowana lub kontrolująca 28 0  0 0 0 

A. B.III 2. 
Pożyczki i kredyty – osoba kontrolowana lub 

kontrolująca
29 0 0  0 0 

A. B. III. 3 
Akcje - znaczący wpływ 

30 0 0 0 0 

Wydrukował: Radek Složil 

Wydrukowano w systemie ABRA Flexi. 
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Oznaczenie Nazwa 
Numer 

lin. 
brutto korekta netto 

okres netto
A. B. III. 4 Pożyczki i kredyty znaczący wpływ 31 0 0 0 

 0 

A. B. III. 5 Inne długoterminowe papiery wartościowe i akcje 32 0 0 0 
 0 

A. B. III. 6 Pożyczki i kredyty – inne 33 0 0 0 0 

A. B. III. 7 Inne długoterminowe aktywa finansowe 34 0 0 0 0 

A. B. III. 7. 1 Inne długoterminowe aktywa finansowe 35 0 0 0 0 

A. B. III 7. 2 Zaliczki udzielone na długoterminowe aktywa 
finansowe

36 0 0 0 0 

A. C. Aktywa obrotowe 37 5 387 0 5 387 835 

A.C. I. Zapasy 38 0 0 0 0 

A. C. I. 1 Materiał 39 0 0 0 0 

A. C. I. 2. Produkcja w toku i półprodukty 40 0 0
;

0 0 

A. C. I. 3. Produkty i towary 41 0 0 0 0 

A C I 3 1 Produkty 42 o 0 0 0 

A. C. I. 3. 2 Towary 43 0 0 0 0 

A. C. I. 4 Młode i inne zwierzęta oraz ich grupy 44 o 0 0 0 

A. C. I. 5 Zaliczki udzielone na zapasy 45 0 0 0 0 

A. C. Il. Należności 46 5 347 o 5 347 811 

A.C. II. 1 Należności długoterminowe 47 5 347 0 5 347 811 

A .C. I I .1 1 Należności handlowe 48 0 
 0 0  0 

A. C. II. 1. 2 Należności – osoba kontrolowana lub kontrolująca 49 0 0 0 0 

A. C.II. 1. 3 Należności - znaczący wpływ 50 0 0 0 0 

A. C. II. 1. 4 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 51 0 0 
0 0 

A. C. II. 1. 5 Należności – inne 52 5 347 0 5 347 811 

A. C. II. 1. 5. 1 Należności od wspólników 53 0 0 0 0 

A. C.II. 1.5.2 Udzielone zaliczki długoterminowe 54 0 0 0 0 

A. C. II. 1. 5 3 Szacunkowe konta aktywne 55 0 
0 

0 0 

A. C.II. 1. 5. 4 Inne należności 56 5 347 0 5 347 811 

A. C. II. 2 należności krótkoterminowe 57 0 0 0 0 

A. C. II 2.1 Należności handlowe 58 0 0 0 0 

A. C. II. 2. 2 Należności – osoba kontrolowana lub kontrolująca 59 0 0 0 0 

A. C. II. 2. 3 Należności - znaczący wpływ 60 0 0 0 0 

A. C. II. 2. 4 Należności – inne 61 0 0 0 0 

A. C. II. 2. 4. 1 Należności od wspólników 62 0 0 0 0 

A. C. II. 2. 4. 2 Ubezpieczenie socjalne i zdrowotne 63 0 0 0 0 

A. C. II. 2. 4. 3 Państwo – wierzytelności podatkowe 64 0 0 0 0 

A. C. II. 2. 4. 4 Udzielone zaliczki krótkoterminowe 65 0 0 0 0 

A. C. II. 2.4 5 Szacunkowe konta aktywne 66 0 0 O 0 

A. C II 2.4 6 Inne należności 67 0 0 0 0 

A. C. II. 3 Rozliczenia międzyokresowe aktywów 68 0 0 0 0 

A. C. II 3.1 Koszty odroczone 69 0 0 0 

Wydrukował Radek Složil 
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Oznaczenie Nazwa 
Numer 

lin. 
brutto korekta netto 

poprzedni 

okres netto 

A.C. II. 3. 2 Całkowite koszty przyszłych okresów 70 0 0 0 0 

A. C. II. 3. 3 Przychody odroczone 71 0 0 0 0 

A. C. III Krótkoterminowe aktywa finansowe 72 0 0 0 0 

A. C. III. 1 Udział – osoba kontrolowana lub kontrolująca 73 0 0 0 0 

A. C. III. 2 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 74 0 0 0 0 

A. C. IV Środki finansowe 75 40 0 40 24 

A. C. IV. 1 Środki finansowe w kasie 74 0 0 0 0 

A. C. IV. 2 Środki finansowe na rachunkach 77 40 0 40 24 

A. D. Rozliczenia międzyokresowe aktywów 78 0 0 0 0 

A. D. 1 Koszty odroczone 79 0 0 0  0 

A. D. 2 całkowite koszty przyszłych okresów 80 0 0 0 0 

A. D. 3 Przychody odroczone 81 0 0 0 0 

Wydrukował: Radek Složil 
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Oznaczenie Nazwa 
Numer 

lin. 
netto 

poprzedni 

okres netto 

P. PASYWA RAZEM 82 5 387 835 

P. A. Kapitał własny 83 -850 833 

P. A. I Kapitał zakładowy 84 1 000 1 000 

P. A. I. 1 Kapitał zakładowy 85 1 000 1 000 

P. A. I. 2 Udziały własne 86 0 0 

P A I 3. Zmiany kapitału zakładowego 87 0 0 

P A. II Ażio i fundusze kapitałowe 88 0 0 

P A II 1. Ażio 89 0 0 

P. A. II. 2 Fundusze kapitałowe 90 0 0 

P. A. II. 2.1. Pozostałe fundusze kapitałowe 91 0 0 

P A II 2.2. Różnice wyceny z przeszacowania aktywów i pasywów (+1-) 92 0 0 

P. A. II 2.3. Różnice rewaluacyjne z przekształceń korporacji handlowych (+/-) 93 0 0 

P. A. II. 2.4. Różnice z przekształceń korporacji handlowych (+/-) 94 0 0 

P. A. II. 2.5. Różnice z wyceny z przekształceń korporacji handlowych (+/-) 95 0 0 

P. A.III. fundusze z zysku 96 0 0 

P. A III.1. Pozostałe fundusze rezerwowe 97 0 0 

P. A.III.2. Fundusze statutowe i pozostałe 98 0 0 

P. A.IV. Wynik gospodarczy z poprzednich lat (+1-) 99 -167 0 

P. A IV.1. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych (+/-) 100 167 0 

P. A IV.2. Inny wynik gospodarczy z poprzednich lat 101 0  0 

P. A V. Wynik działalności gospodarczej w bieżącym okresie rozliczeniowym 102 -1 683 -167 

P. A. Vl. Podjęto decyzję o wypłacie zaliczki na udział w zysku 103 0 0 

P B+C ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE 104 6 237 2 

P. B. Rezerwy 105 0 0 

P. B .1 Rezerwy na emerytury i podobne zobowiązania 106 0 0 

P. B.2. Rezerwa na podatek dochodowy 107 0 0 

P. B.3. Rezerwy według specjalnych przepisów prawnych 108 0 
 0 

P. 8.4. Pozostałe rezerwy 109 0 0 

P. C. Zobowiązania 110 6 237  2 

P. C. I. Zobowiązania długoterminowe 111 6 082  0 

P. C. I. 1. Wystawione obligacje 112 6 082 0 

P. C. I. 1.1. Obligacje wymienne 113 0 0 

P. C. I. 1.2. Pozostałe obligacje 114 6 082 0 

P. C. I. 2. Zobowiązanie wobec instytucji kredytowych 115 0 0 

P. C. I. 3. Otrzymane zaliczki długoterminowe 116 0 0 

P. C. I. 4. Zobowiązania handlowe 117 0 0 

P. C. I. 5. Długoterminowe weksle do zapłaty 118 0 0 

P. C. I. 6. Zobowiązania – osoba kontrolowana lub kontrolująca 119 0 0 

P. C. I. 7. Zobowiązania - znaczący wpływ 120 0 0 
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Oznaczenie Nazwa 

Numer 

lin. 
netto 

poprzedni 

okres netto 

P. C. I. 8. Odroczone zobowiązanie podatkowe 121 0 0 

P. C. I. 9. Zobowiązania inne 122 0 0, 

P. C. 9.1. Zobowiązania wobec wspólników 123 0 0 

P. C. I. 9.2. Szacunkowe konta pasywne 124 0 0 

P. C. I. 9.3. Inne zobowiązania 125 0 0 

P. C. II. Zobowiązania krótkoterminowe 126 155 2 

P. C. II. 1. Wystawione obligacje 127 0  0 

P. C. II. 1.1. Obligacje wymienne 128 0  0 

P. C. II. 1.2. Pozostałe obligacje 129 0 0 

P. C. lI.2. Zobowiązanie wobec instytucji kredytowych 130 0 0 

P. C. II. 3. Otrzymane zaliczki krótkoterminowe 131 0 0 

P. C. II. 4. Zobowiązania handlowe 132 44 2 

P. C. II. 5. Krótkoterminowe weksle do zapłaty 133 0 0 

P. C. II. 6. Zobowiązania – osoba kontrolowana lub kontrolująca 134 0 0 

P. C. II. 7. Zobowiązania - znaczący wpływ 135 0 0 

P. C. II. 8. Zobowiązania inne 136 111 0 

P. C. II. 8.1. Zobowiązania wobec wspólników 137 0 0 

P. C. II. 8.2. krótkoterminowa pomoc finansowa 138 0 0 

P. C. II. 8.3. Zobowiązanie wobec pracowników 139 9 0 

P. C. II. 8.4. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia socjalnego i zdrowotnego 140 0 0 

P. C. II. 8.5. Państwo - zobowiązania podatkowa i dotacja 141 17 0 

P. C. II. 8.6. Szacunkowe konta pasywne 142 0 0 

P. C. II. 8.7. Inne zobowiązania 143 85 
 0 

P. C. III. Rozliczenia międzyokresowe pasywów 144 0 0 

P. C. III.1. Wydatki przyszłych okresów 145 0 0 

P. C. III.2. Wydatki przyszłych okresów 146 0 0 

P. D. Rozliczenia międzyokresowe pasywów 147 0 0 

P. D. 1. Wydatki przyszłych okresów 148 0 0 

P. D. 2. Wydatki przyszłych okresów 149 
0 0 

Wydrukował Radek Složil 
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Forma prawna jednostki księgowej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przedmiot działalności gospodarczej lub innej działalności 

Zarządzanie majątkiem własnym 

Moment 
sporządz
enia 

Podpis osoby odpowiedzialnej za 
sporządzenie sprawozdania finansowego 

Podpis organu statutowego lub osoby fizycznej będącej 
jednostką księgową 

2.,22..
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Sporządzono zgodnie z 
rozporządzeniem 

nr 500/2002 

Dz. U. z późniejszymi zmianami 

RACHUNEK ZYSKÓW I 
STRAT 

od 1.1.2021 do 30.09.2021 
(w całych tysiącach CZK) 

Firma handlowa lub 
inna nazwa jednostki księgowej 
GFF Invest s.r.o

Siedziba, miejsce zamieszkania lub 

miejsce prowadzenia działalności 

jednostki księgowej 

Vídeňská 188/119d,  Brno - Dolní 
Heršpice

61900

REGON: 
09494324 

Oznaczenie Nazwa 
Numer

lin. 

Aktualny
okres 

rozliczeniowy

Poprzedni 

okres  

rozliczeniowy

I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 1 0 0 

II. Przychody ze sprzedaży towarów 2 0 0 

A Pobór energii 3 1 485 161 

A. 1. Koszty poniesione na sprzedane towary 4 0 0 

A. 2. Zużycie materiału i energii 5 0 0 

A. 3. Usługi 6 1 485 161 

B. Zmiana stanu własnej działalności (+/-) 7 0 
 0 

C. Aktywacja (-) 8 0 0 

D. Koszty personalne 9 78 0 

D. 1. Koszty wynagrodzeń 10 78 0 

D. 2. Koszty ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego i inne koszty 11 0 0 

D. 2. 1. Koszty ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego 12 0 0 

D. 2. 2. Pozostałe koszty 13 0 0 

E. Korekty wartości w obszarze eksploatacji 14 0 0 

E. 1. Korekty wartości długoterminowych aktywów niematerialnych i materialnych 15 0 0 

E. 1.1. Korekty wartości długoterminowych aktywów niematerialnych i materialnych - 
stałe

16 0  0 

E.1.2. Korekty wartości długoterminowych aktywów niematerialnych i materialnych - 

tymczasowe

17 0 0 

E. 2. Korekty wartości zapasów 18 
 0 0 

E.3. Korekty wartości należności 19 0 0 

III. Pozostałe przychody operacyjne 20 0 0 

III. 1. Przychody ze sprzedanych środków trwałych 21  0  0 

III. 2. Przychody ze sprzedanego materiału 22 0 0 

III. 3. Inne przychody operacyjne 23 0 0 

F. Pozostałe koszty operacyjne 24 0 15 

F. 1. Cena rezydualna sprzedanych środków trwałych 25 0 0 

F. 2. Cena rezydualna sprzedanego materiału 26 0 0 

F. 3. Podatki i opłaty 27 0 15 

F. A. Rezerwy w obszarze operacyjnym i całkowite koszty przyszłych okresów 28 0 0 

F. 5. Inne koszty operacyjne 29 0 0 

 * Operacyjny wynik gospodarczy (+/-) 30 -1 563 -176

IV. Przychody z finansowych środków trwałych - akcje 31 0 0 

Wydrukował: Radek Složil 

Wydrukowano w systemie ABRA Flexi.
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oznaczenie Nazwa 
Numer lin. 

Aktualny 

rozliczeniowy 

Poprzedni 

okres 

rozliczeniowy 

IV. 1. Przychody z udziałów – osoba kontrolowana lub kontrolująca 32 0 
 0 

IV. 2. Pozostałe przychody z udziałów 33 0 0 

G. Koszty poniesione na sprzedane udziały 34 0 0 

V. Przychody z pozostałych długoterminowych aktywów finansowych 35 0 0 

V.I Przychody z pozostałych aktywów długoterminowych – osoba 
kontrolowana lub kontrolująca 

36 0 0 

V.2. Pozostałe przychody z finansowych środków trwałych 37 0  0 

H. Koszty związane z pozostałymi długoterminowymi aktywami finansowymi 38 0 0 

Vl. Dochody z odsetek i podobne dochody 39 0 10 

Vl. 1 
Dochody z odsetek i podobne dochody - jednostka kontrolowana lub 

40 0 0 

Vl. 2 

kontrolująca

Pozostałe przychody z odsetek i podobne przychody 41 0 10 

 I. Korekty wartości i rezerwy w obszarze finansowym 42 0 0 

J. Koszty odsetek i podobne koszty 43 117 0 

J. 1. Koszty odsetek i podobne koszty - jednostka kontrolowana lub 
kontrolująca

44 0  0 

J. 2. Pozostałe koszty odsetek i podobne koszty 45 117 0 

VII. Pozostałe przychody finansowe 40 0 0 

K. Pozostałe koszty finansowe 47 3 1 

 * Finansowy wynik gospodarczy (+/-) 48 -120  0 

 ** Wynik gospodarczy przed opodatkowaniem (+/-) 49 -1 683 -167

L. Podatek dochodowy 50 0 0 

L. I. Wymagalny podatek dochodowy 51 0 0 

L. 2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) 52  0  0 

 ** Wynik gospodarczy po opodatkowaniu (+/-) 53 -1 683 -167

M. Przeniesienie udziału w wyniku gospodarczym na wspólników 54 0 0 

 *** Wynik gospodarczy za okres rozliczeniowy (+/-) 55 -1 683 -167

 * obroty netto za okres rozliczeniowy 56 0 10 

Forma prawna jednostki księgowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przedmiot działalności gospodarczej lub innej 
działalności

Zarządzanie majątkiem własnym 

Moment 

sporządze

nia 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie 
sprawozdania finansowego 

Podpis organu statutowego lub osoby fizycznej będącej 

jednostką księgową 
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GFF Invest s.r.o., Ič 09494324, Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 
Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 30.09.2021 

ZAŁĄCZNIK DO ŚRÓDROCZNEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

sporządzona na dzień 30.09.2021 

GFF Invest s.r.o. 

Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, REGON 09494324 



GFF Invest s.r.o., Ič 09494324, Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 
Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 30.09.2021 

I. Dane podstawowe

Okres rozliczeniowy: 01.01.2021 - 30.09.2021 

Nazwa: 
Siedziba organizacji: 
Forma prawna: 
Opracowanie 
sprawozdania: 
Kategoria JK: Organ 
statutowy: 

Dyrektor 
zarządzają

cy:

GFF Invest s.r.o. 
Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
08.11.2021 
mikro 

 

MARTIN PODOBA, data ur. 19. września 1987 
Srbská 2639/46, Královo Pole, 612 00 Brno. 
Dzień powstania funkcji: 8. września 2020 

Główna działalność: sprzedaż wyemitowanych obligacji oraz 

inwestycje w projekty Wspólnicy 

GFF s.r.o., REGON: 075 84 644 
Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 
Wkład: 1.000.000 CZK, spłacono 100% 
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GFF Invest s.r.o., Ič 09494324, Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 
Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 30.09.2021 

I. Ogólne zasady księgowości

Prezentowane śródroczne sprawozdania finansowe spółki zostały sporządzone 

zgodnie z ustawą nr 563/1991 Dz. U. o rachunkowości. zgodnie z 

rozporządzeniem nr 500/2002 Dz. oraz czeskie standardy rachunkowości dla 

przedsiębiorców z późniejszymi zmianami. 

11.1. Długoterminowe aktywa - nie występuje 

I1.2. Papiery wartościowe i akcje - nie występują 

II.3. Zapasy - nie występują

11.4. Należności - nie występują 

II.5. Transakcje w walucie obcej - są przeliczone na dzienny kurs wg ČNB
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GFF Invest s.r.o., Ič 09494324, Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 
Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 30.09.2021 

III. Dane uzupełniające do wykazów

III.1. Długoterminowe aktywa

Spółka nie prowadzi ewidencji środków trwałych. 

I1I.2. Zobowiązania długoterminowe 

Spółka nie rejestruje żadnych zobowiązań długoterminowych za wyjątkiem 

sprzedanych obligacji. 

II1.3. Aktywa niepodane w bilansie 

Poza niewielkimi aktywami o niewielkiej wartości organizacja nie 

rejestruje aktywów nie wykazanych w bilansie. 

III.4. Zobowiązania niewykazane w bilansie

Organizacja nie rejestruje żadnych zobowiązań. które nie zostałyby 

wykazane w bilansie na dzień bilansowy. 

III.5. Emitowane obligacje

Spółka wyemitowała obligacje o stałym oprocentowaniu 1 lutego 2021 r. 

7.6 % p.a. w okresie od 1.2.2021 do 31.1.2023 

8.1 % p.a. w okresie od 1.2.2023 do 31.1.2025 

8.6 % p.a. w okresie od 1.2.2025 do 31.1.2027 

w przewidywanej łącznej wartości nominalnej emisji do 10 000 000,- CZK 

wymagalne na dzień 31.1.2027 na 

podstawie zatwierdzenia ČNB Firma na dzień 30.09.2021 sprzedała obligacje o 

całkowitej wartości 

6.081.940,-- CZK. 

II1.6. Koszty personalne 

Średnia liczba pracowników - 0  

Koszty personalne - wyłącznie DPP 

1II.7. Istotne zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym a momentem 

sporządzenia sprawozdania finansowego Od dnia bilansowego do dnia 

sporządzenia śródrocznego sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne istotne 

zdarzenia.   

W Brnie, dnia ………… 

Strona 4/4 

Sporządził: Martin Podoba 

Podpis organu statutowego: 
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