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STEJNOPIS 

Notářský zápis 
 

sepsaný dne 28.7.2020 (dvacátého osmého července roku dva tisíce dvacet) Mgr. Evou Královou, 

notářkou v Praze, v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, 

v budově na adrese Praha 1, Revoluční 1080/2, Nové Město, PSČ 110 00, obsahující osvědčení dle 

§ 77 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „NotŘ“), tj. osvědčení právně významných skutečností z průběhu schůze vlastníků 

dluhopisů vydaných společností Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Praha 4, Na hřebenech II 

1718/8, Nusle, PSČ 140 00, IČO: 267 47 154, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu 

v Praze, oddíl B, vložka 8055, (dále jen „společnost Wüstenrot hypoteční banka a.s.“ nebo 

„společnost“ nebo „Emitent“) s názvem Hypoteční zástavní list WHB VAR/23, ISIN CZ0002005689 

(dále jen „dluhopis“). Jednání schůze vlastníků dluhopisů společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. 

se konalo v sídle společnosti Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, v budově na 

adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, dne 24.7.2020 (dvacátého čtvrtého července roku dva 

tisíce dvacet). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na základě osobní účasti na jednání schůze vlastníků dluhopisů společnosti Wüstenrot hypoteční 

banka a.s. podávám toto: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------  Osvědčení právně významných skutečností z průběhu  --------------------------  

 --------------------------- schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností  --------------------------- 

 -------------------------------------- Wüstenrot hypoteční banka a.s. --------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Za prvé:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Jednání schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností Wüstenrot hypoteční banka a.s. zahájil 

v sídle společnosti Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, v budově na adrese 

Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, dne 24.7.2020 (dvacátého čtvrtého července roku dva tisíce 

dvacet) Mgr. Tomáš Kafka, datum narození 9.3.1987, bydliště Praha 7, Kamenická 672/7, PSČ 170 00, 

advokát, č. ev. ČAK 18388, se sídlem kanceláře na adrese Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, (dále 

jen „Mgr. Tomáš Kafka“ nebo „předsedající“), jehož totožnost byla prokázána z předloženého 

platného úředního průkazu,  pověřený na základě plné moci společností vedením schůze vlastníků 

dluhopisů, který prohlásil, že schůze vlastníků dluhopisů byla svolána v souladu s § 22 zákona č. 

190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a emisními podmínkami.------------------------  

Existence společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu 

z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8055, vydaného 

Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 1273/2020, o kterém předsedající Mgr. Tomáš 

Kafka prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. 

zapisovaných do obchodního rejstříku, vyjma (i) údaje o funkci předsedy a místopředsedy 

představenstva společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s.,  ------------------------------------------------------  
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kdy aktuálně je předsedou představenstva společnosti Andrew John Gerber, a místopředsedou 

představenstva společnosti Petr Toman, což bylo prokázáno předložením rozhodnutí představenstva 

společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. ze dne 26.5.2020 (dvacátého šestého května roku dva 

tisíce dvacet), a (ii) údaje o Bc. Michaelu Pupalovi, který již není členem představenstva, a Kláře 

Escobar, která je aktuálně členem představenstva, což bylo prokázáno předložením zápisu ze 

zasedání dozorčí rady ze dne 26.5.2020 (dvacátého šestého května roku dva tisíce dvacet) 

a rozhodnutí dozorčí rady společnosti ze dne 30.6.2020 (třicátého června roku dva tisíce dvacet). ------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Za druhé:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Poté předsedající schůze Mgr. Tomáš Kafka konstatoval, že schůze vlastníků dluhopisů nebyla ani po 

jedné hodině od zahájení schůze vlastníků dluhopisů usnášeníschopná, neboť na schůzi nebyli 

přítomni vlastníci dluhopisů, jež by disponovali dluhopisy představující více než 30 % (třicet procent) 

celkové nesplacené jmenovité hodnoty emise k rozhodnému dni. Z tohoto důvodu byla schůze 

vlastníků dluhopisů bez dalšího rozpuštěna. -----------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mgr. Eva Králová, v.r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Eva Králová, notářka v Praze ---------------------------------------------------  

 



 

 

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 31.7.2020 (třicátého prvního 

července roku dva tisíce dvacet), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 636/2020, 

sepsaným dne 28.7.2020 (dvacátého osmého července roku dva tisíce dvacet), který je uložen ve 

sbírce notářských zápisů Mgr. Evy Králové, notářky v Praze. ------------------------------------------------------  

V Praze dne 31.7.2020 (třicátého prvního července roku dva tisíce dvacet).  ---------------------------------  
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