DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ o UMIS'ÍOVÁNÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJÚ
ZE DNE 2. 7. 2020

Firma:

MSI Capital s.r.o.

IČ:

089 32 760

Zapsaná:

MS Praha, C 327758

Sídlo:

Sokolovsk á 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8

Zastoupená:

Ing. Petr Malík, jednatel, Ing. Lubomír Malík, jednatel, Ing. Vladimír Meister, jednatel

Kontakt:

malilgpetesicapitalcz

(dále jen " Zájemce ")
a

Firma:

CYRRUS,

Sídlo:
IČ:

Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00
63907020

Zápis V OR:

vedená Krajským soudem v Brně oddíl B , vložka 3800

Zastoupená:

Kamilem Kricnerem, člen představenstva

a.s.

(dále jen „Poskytovatel“)
(dohromady

též „Smluvní

strany“)

Zájemce a Poskytovatel uzavřeli dne 02. 07. 2020 Smlouvu o umisťování investičních nástrojů (dále jen
„Smlouva“), na jejímž základě Poskytovatel pro Zájemce vyhledává (potenciální) investory za účelem úpisu
nebo prodeje investičních nástrojů emitovaných Záj emcem.

S ohledem na skutečnost, kdy došlo v rámci dluhopisového
programu Zájemce dne 24.6.2021 k vyhotovení
nového základního prospektu schváleného rozhodnutím
České národní banky č. j. 2021/069650/CNB/570
dne 29.6.2021 (dále jen „základní prospekt 2021“), který navazuje na základní prospekt dříve schválený
rozhodnutím České národní banky č.j. 2020/079701/CNB/57O
ze dne 23. 6 . 2020, uzavírají Smluvní strany
tento Dodatek, kterým se stanovuje, že ve Smlouvě se základním prospektem mám o účinnosti tohoto
dodatku na mysli základní prospekt 2021.

Současně došlo Zájemcem dne 2. 7. 2021 kvydání nových konečných podmínek, který společně se

základním

V ostatních

prospektem

2021 tvoří kompletní

prospekt dluhopisů.

bodech zůstávají práva a povinnosti

smluvních

stran vyplývající

ze Smlouvy nezměněny.

Dodatek j e vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a každá ze Smluvních stran
*obdrží po jednom vyhotovení Dodatku. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisy všech Smluvních stran.
Tento Dodatek lze měnit a doplňovat pouze vzestupně číslovanými
písemnými
dodatky vlastnoručně
podepsanými Smluvními stranami.

V Praze dne 2 . 7 . 2 0 2 1

Kamil Kricner, člen představenstva
CYRRUS, a.s.

MSI Capital s.r.o.

.........................................

Ing. Lubomír Malík, jednatel
MSI Capital s.r.o.

Ing.

adim1r. eister, jednatel

MSI apital s.r.o.

