
C I C • C COLLECT 

Úřad městské části Praha 10 
Vršovická 68 
10138 Praha 10 

V Praze dne 29. února 2016 

K rukám Mgr. Jaroslava Tajbra, advokáta Felix a spol. 
advokátní kanceláře, s.r.o., zastupujícího 
Městskou část Praha 10 

Věc: Nabídka odkupu dluhopisů společnosti E SIDE PROPERTY LIMITED 

Vážený pane magistře, 

obracím se na Vás jménem společnosti CEE COLLECT Retail s.r.o., IČ: 27872939, se sídlem Praha 
1, Klimentská 1207/10, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 123212 (dále jen „CEE COLLECT"), a to v souvislosti se 
zaknihovanými dluhopisy vydanými společností E SIDE PROPERTY LIMITED, IČ: 0008001, se 
sídlem Ability House, 7 Portland, Londýn, W1B1PP, Spojené království Velké Británie a Severního 
Irska, ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě každého dluhopisu 500.000,- Kč (pět set tisíc 
korun českých), ISIN: SK4120005877 (dále jen „Dluhopisy"). 

Dle nám dostupných informací je Městská část Praha 10 (dále jen „MČ") vlastníkem 234 kusů 
Dluhopisů. Společnost CEE COLLECT má zájem o nákup Dluhopisů vlastněných MČ, přičemž 
vzhledem k současné situaci je nejvyšší cena, za kterou je společnost CEE COLLECT připravena 
jeden Dluhopis odkoupit, rovna částce odpovídající polovině (50%) nominální hodnoty jednoho 
Dluhopisu, tedy 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých). CEE COLLECT tak s ohledem 
na výše uvedené nabízí MČ, že všech 234 kusů Dluhopisů odkoupí za celkovou částku 58.500.000,-
Kč (padesát osm milionů pět set tisíc korun českých). Naše společnost předpokládá vypořádání 
případného obchodu mezi příslušnými obchodníky s cennými papíry na bázi delivery vs payment, tj. 
jsme připraveni zaplatit kupní cenu v den a proti převodu uvedeného počtu Dluhopisů. 

Pokud společnost CEE COLLECT obdrží od MČ informaci, že MČ prodá naší společnosti za výše 
uvedených podmínek 234 kusů Dluhopisů ve svém vlastnictví, předložíme také MČ na její žádost 
výpis z účtu prokazující připravenost prostředků na zaplacení předmětné kupní ceny. Tato nabídka 
je platná do 15.3.2016. 

V případě, že byste měli o naší nabídku zájem, neváhejte mě, prosím, kontaktovat. 

S pozdraver 

CEE'COLLECT Retail s.r.o. 
Robert Klenka, jednatel 

petrja
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 5




