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1. DODATEK
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První dodatek prospektu

Tento 1. dodatek prospektu (dále jen „První dodatek prospektu“) aktualizuje unijní prospekt pro růst
v podobě základního prospektu (dále jen „Základní prospekt“) prvního dluhopisového programu
společnosti ALEMAR Food Group s.r.o. se sídlem Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno, IČ 099
94 262, LEI 315700L63KOVVLIKGM26, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Brně, oddíl C, sp. zn. C 122047 (dále jen „Emitent“).
Základní prospekt obsahující znění emisních podmínek Dluhopisů byl schválen rozhodnutím ČNB č. j.
2022/038794/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00014/CNB/572 ze dne 14. dubna 2022, které nabylo právní
moci dne 15. dubna 2022.
Tento První dodatek prospektu byl vyhotoven dne [●] a byl schválen rozhodnutím ČNB
č. j. [●] ke sp. zn. [●] ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●].
Tento První dodatek prospektu aktualizuje Základní prospekt ve smyslu s čl. 23 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo
přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen
„Nařízení 2017/1129“) a je třeba jej číst vždy společně se Základním prospektem. Pojmy nedefinované
v tomto Prvním dodatku prospektu mají význam, který jim je přiřazen v Základním prospektu.
Tento První dodatek prospektu mění informace týkající se stanovení ceny dluhopisů při veřejné nabídce
dluhopisů emitovaných na základě prvního dluhopisového programu Emitenta.
Základní prospekt a veškeré jeho dodatky, jakož i ostatní uveřejněné dokumenty, jsou k dispozici
k nahlédnutí v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.alemargroup.cz a dále také na
požádání bezplatně v provozovně Emitenta na Průmyslová 479, 664 63 Žabčice, Česká republika, v
pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hod.
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UPOZORNĚNÍ PRO INVESTORY
Investoři, kteří před zveřejněním tohoto Prvního dodatku prospektu souhlasili s koupí nebo upsáním
Dluhopisů, jsou oprávněni svůj souhlas odvolat. Právo na odvolání souhlasu mají pouze investoři, kteří
souhlasili s koupí nebo upsáním Dluhopisů již před zveřejněním tohoto Prvního dodatku prospektu, a
jestliže jim v okamžiku, kdy se významná nová skutečnost, podstatná chyba nebo podstatná nepřesnost
objevila nebo byla zjištěna, nebyly Dluhopisy dosud dodány. Investoři mohou právo na odvolání
uplatnit na adrese Určené provozovny do tří pracovních dnů od zveřejnění tohoto Prvního dodatku
prospektu. Tato lhůta uplyne dne [●].
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ODPOVĚDNÉ OSOBY
Osobou odpovědnou za správnost a úplnost údajů uvedených v tomto Prvním dodatku prospektu je
Emitent, tj. společnost ALEMAR Food Group s.r.o., se sídlem Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00
Brno, IČ 09994262, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 122047,
jejímž jménem jedná jednatel.
Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Prvním dodatku prospektu
v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho
význam.
V Brně, dne 3. 11. 2022

ALEMAR Food Group s.r.o.

…………………………………………
Martin Ioan Košťál, jednatel
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ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V PROSPEKTU
Tímto Prvním dodatkem prospektu jsou doplněny a aktualizovány následující kapitoly:
II. OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU
V. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY
VI. FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY
Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování jednotlivých odpovídajících kapitol těchto částí
v Základním prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu
nezměněny, zde nejsou uvedeny.
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II. OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU
Bod „Emisní kurz a lhůta pro jeho splacení“ nově zní:
Emisní kurz a lhůta pro
jeho splacení:

Emisní kurz všech Dluhopisů k Datu emise bude stanoven v Doplňku
dluhopisového programu jako procentní vyjádření jmenovité hodnoty
emitovaných Dluhopisů. Nestanoví-li Doplněk dluhopisového
programu jinak, bude v případě dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou
emisní kurz k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty
Dluhopisů. Emisní kurz jakýchkoli Dluhopisů nabízených po Datu
emise bude stanoven na základě aktuálních tržních podmínek,
k částce emisního kurzu Dluhopisů bude připočten odpovídající
alikvótní úrokový výnos.
V případě dluhopisů s výnosem na bázi diskontu bude emisní kurz
k Datu emise stanoven ve výši jmenovité hodnoty Dluhopisu
diskontované Diskontní sazbou uvedenou v Doplňku dluhopisového
programu od Data splatnosti dluhopisu k Datu emise. Emisní kurz
Dluhopisů po Datu emise bude stanoven ve výši jmenovité hodnoty
Dluhopisu diskontované Diskontní sazbou uvedenou v Doplňku
dluhopisového programu od Data splatnosti dluhopisu ke dni, ke
kterému se Diskontovaná hodnota počítá.
Cena Dluhopisů bude v období do Data emise (včetně tohoto dne)
odpovídat emisnímu kurzu k Datu emise a po Datu emise jejich
aktuálnímu emisnímu kurzu stanovenému způsobem popsaným výše.
Aktuální emisní kurz bude zveřejněn v sídle Emitenta nebo
Administrátora,
na
internetových
stránkách
Emitenta
www.alemarfoodgroup.cz v sekci Pro investory, případně sdělen na
vyžádání emailem.
Uvedené stanovení emisního kurzu, resp. ceny v rámci veřejné
nabídky se použije pro primární i sekundární úpis, resp. nabídku
Dluhopisů.
Lhůta pro splacení emisního kurzu, resp. ceny Dluhopisů bude
stanovena v Doplňku dluhopisového programu.
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V. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY
Bod 2.2 „Emisní kurz“ nově zní:
Emisní kurz všech Dluhopisů vydaných k Datu emise bude uveden v Doplňku dluhopisového programu.
Nestanoví-li Doplněk dluhopisového programu jinak, bude v případě dluhopisů s pevnou úrokovou
sazbou emisní kurz k Datu emise ve výši 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emisní kurz jakýchkoli
Dluhopisů nabízených po Datu emise bude stanoven na základě aktuálních tržních podmínek, k částce
emisního kurzu Dluhopisů bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos.
V případě Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu bude emisní kurz k Datu emise stanoven ve výši
jmenovité hodnoty Dluhopisu diskontované Diskontní sazbou uvedenou v Doplňku dluhopisového
programu od Data splatnosti dluhopisu k Datu emise. Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise bude
stanoven ve výši jmenovité hodnoty Dluhopisu diskontované Diskontní sazbou uvedenou v Doplňku
dluhopisového programu od Data splatnosti dluhopisu ke dni, ke kterému se Diskontovaná hodnota
počítá.
Aktuální emisní kurz bude zveřejněn v sídle Emitenta nebo Administrátora, na internetových stránkách
Emitenta www.alemarfoodgroup.cz v sekci Pro investory, případně sdělen na vyžádání emailem. Cena
Dluhopisů bude v období do Data emise (včetně tohoto dne) odpovídat emisnímu kurzu k Datu emise a
po Datu emise jejich aktuálnímu emisnímu kurzu stanovenému způsobem popsaným výše.
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VI. FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY
DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY
Bod „Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise“ nově zní:
[Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise
bude stanoven Emitentem na základě aktuálních
tržních podmínek. K částce emisního kurzu
Dluhopisů bude připočten odpovídající alikvótní
úrokový výnos. Aktuální emisní kurz bude
zveřejněn
v sídle
[Emitenta
/
[nebo]
Administrátora], na internetových stránkách
Emitenta www.alemarfoodgroup.cz v sekci Pro
investory, případně sdělen na vyžádání emailem./
Emisní kurz jakýchkoliv vydaných nebo
nabízených Dluhopisů po Datu emise bude určen
diskontováním jmenovité hodnoty Dluhopisu
Diskontní sazbou, a to ke dni, k jakému budou
takové Dluhopisy upsány. Aktuální emisní kurz
bude zveřejněn v sídle [Emitenta / [nebo]
Administrátora], na internetových stránkách
Emitenta www.alemarfoodgroup.cz v sekci Pro
investory, případně sdělen na vyžádání emailem.]

Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise:

PODROBNOSTI O NABÍDCE / PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ
Bod 4.1 „Cena za nabízené dluhopisy“ nově zní:
4. Stanovení ceny
4.1

Cena za nabízené
Dluhopisy

[Cena k datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna [●] %
jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; cena po datu emise bude
stanovena Emitentem na základě aktuálních tržních podmínek: k částce
[emisního kurzu / jmenovité hodnoty] Dluhopisů bude připočten
odpovídající alikvótní úrokový výnos [●] / cena po datu emise: cena za
Dluhopisy vydané nebo nabízené po Datu emise bude určena
diskontováním jmenovité hodnoty Dluhopisu Diskontní sazbou, a to ke
dni, k jakému budou takové Dluhopisy upsány.]. Aktuální cena bude
zveřejněna v sídle [Emitenta [a / nebo] Administrátora], na internetových
stránkách Emitenta www.alemarfoodgroup.cz v sekci Pro investory,
případně sdělena na vyžádání emailem.]
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ADRESY

EMITENT
ALEMAR Food Group s.r.o.
Peroutková 290/5
602 00 Brno

PRÁVNÍ PORADCE
SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Jiráskova 229/25
602 00 Brno

AUDITOR EMITENTA
TOP AUDITING, s.r.o.
Koliště 1965/13a
602 00 Brno
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