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RoZHoDNUTÍ
Česká národní banka, jako organ dohledu nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znéní pozdějších předpisů a orgán dohledu nad kapitálovým trhem
podle zálkona č. 15/1998 Sb., o dohledu voblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění
dalších zákon'Ů, ve znéni pozdějších předpisů a podle zékona č. 25612004 Sb., o podnikaní
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,,ZPI<I"), rozhodla ve správním
Ťizení vedeném podle zákona ě.50012004 Sb., správní Ťád, ve znění pozdějších předpisů
o žádosti společnosti RN Solutions fl.S.r IČo 24175005, Vinohradská 2022t125,
Vinohrady, 130 00 Praha 3' právně zastoupené JUDr. Vlastimilem Piherou, Ph.D.,
advokátem spolupracujícím s Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář' s.r.o.'
lČo zaTg29l, se sídlem Praha 1, Jungmannova745l24,PsČ 110 00, o schválení prospektu
dluhopisů podle $ 36c odst. l ZPltf, která byla České narodní bance doručena
dne l 1' října 2018, takto:

Společnosti RN Solutions a.s., lčo zltls005, Vinohradská 2022ll25,Vinohrady, 130 00
Praha 3o se podle $ 36c odst. 1 ZPI{Í pro účely veřejné nabídky

schvalu j e

prospekt dluhopisů' ISIN CZ0003519712, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě
až 300 000 000 Kč, o jmenovitó hodnotě jednoho dluhopisu 100 000 Kč, s pevným
úrokovým výnosem ve výši 5r8 oÁ p.a. a s datem splatnosti 19. října 2023, ve znění
předloženém Ceské národní bance dne L6. října 2018.

oDŮvoDNĚNÍ
Česká národní banka tímto rozhodnutím osvědčuje, že schválený prospekt splňuje požadavky
$ 36 a násl. ZPKT, tedy že obsahuje údaje požadované příslušnými právními předpisy
nezbytné k tomu, aby investor mohl učinit roáodnutí, zda cenrtý papír nabude či nikoli.
V rámci správního řizení o schválení prospektu Česká národní banka neposuzovala
hospodářské výsledky ani finanční situaci účastníka Íizení a schválením prospektu
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negarantuje budoucí ziskovost účastníka Íizení ani jeho schopnost splatit qýnosy nebo
jmenovitou hodnotu cenných papíru vydávaných úěastníkem řizeni.

Vzhledem k tomu, že Česká národní banka účastníkoviÍízenív plném rozsahu vyhověla, není
podle ustanovení $ 68 odst. 4 správního řádu další odůvodnění tohoto rozhodnutí třeba.

PoUčnNÍ
Proti tomuto rozhodnutiltze podat rozklad u České nrárodní banky, Praha 1, Na Příkopě 28,
PSČ 115 03, a to prostřednictvím sekce licenčních asankčních Íízeni. Lhůta pro podaní
rozkladu činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. o rozkladu proti rozhodnutí České narodní
banky rozhoduje bankovní rada České narodní banky.
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sekce licenčních a sankčních' Íizení odbor cenných papírů a regulovaných trhů

Příloha: Schválený ziů<Iadni prospekt dluhopisů (88 stran)
\

Doručuje se:

JUDr. Vlastimil Pihera, Ph. D., advokát spolupracující s Kocián Šolc Balaštík, advokátní
kancelář, s.r.o.' IČo 2673929I, se sídlem Praha 1, Jungmannova745l24' PSČ 110 00

0

2

RN


