
Oznámení o zrušení konání schůze vlastníků dluhopisů

Emitent, společnost Digital People, a.s., IČO: 281 97 071, se sídlem Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00
Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12855
jakožto univerzální právní nástupce společnosti ZOOT, a.s., IČO: 282 06 592, se sídlem Praha 5 –
Smíchov, Zubatého 295/5, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod sp. zn. B 13119 (dále jen „Emitent“) v důsledku fúze sloučením, při níž na společnost
Digital People, a.s. jakožto společnost nástupnickou, přešlo jmění (mimo jiné) zanikající společnosti
ZOOT a.s., a to k rozhodnému dni fúze 1.1.2021,

v souvislosti s níže specifikovanými dluhopisy (dále jen „Dluhopisy“),

tímto oznamuje zrušení konání schůze vlastníků Dluhopisů svolané na den 28. listopadu 2022 v 9:30
v hotelu Art Noveau Palace, Panská 897/12, Praha 1, Nové Město, 110 00 (dále jen „Schůze“).

Výrazy začínající v tomto oznámení velkými písmeny, které zde nejsou definovány, mají stejný význam
jako v Emisních podmínkách.

Specifikace Dluhopisů
a) Název Dluhopisu: Dluhopisy ZOOT 1,25/22

b) Datum emise: 15.4.2020

c) ISIN: CZ0003524944.

Zdůvodnění zrušení konání Schůze
Emitent se dozvěděl od Administrátora, že k datu 3.10.2022 došlo ke zrušení Emise ze strany CDCP
(pozn. Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00
Praha 1, IČO: 250 81 489, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze pod sp. zn. B 4308, která do té doby vedla evidenci Emise vydané formou zaknihovaných
cenných papírů).

V současné době tak není zřejmý právní status Emise, kdy podle sdělení CDCP Dluhopisy k datu
zrušení Emise přestaly existovat.

Emitent rozporuje zrušení Emise, protože zrušení nemá oporu v provozním řádu CDCP, právních
předpisech a dle informací Emitenta nebyly ze strany Emitenta ani jeho právního předchůdce uděleny
CDCP žádné instrukce směřující ke zrušení Emise.

V každém případě do vyřešení situace okolo zrušení Emise s CDCP není dle aktuálních informací
Emitenta možné vykonávat práva spojená s Dluhopisy vůči Emitentovi. Status Dluhopisů je totiž
v současné době nejasný. Emitent tak není schopen Schůzi uskutečnit mimo jiné z důvodu chybějící
evidence vlastníků Dluhopisů, ověření oprávnění jednotlivých osob se Schůze účastnit a na Schůzi
vykonávat práva s Dluhopisy spojená.

Emitent přistoupí k jednání s CDCP za účelem vyřešení problému se zrušením Emise a navedení
Dluhopisů zpět do CDCP a na účty vlastníků Dluhopisů.

Celkové řešení však může být zdlouhavé, protože nelze vyloučit nutnost věc vyřešit soudní cestou.

Emitent se domnívá, že i přes zrušení Emise je možné s Dluhopisy dál nakládat. Vzhledem k množícím
se dotazům Emitent sděluje, že nebude nijak blokovat transakce s Dluhopisy zejména pro účely
umožnění tzv. konverze do investičních certifikátů Company New a.s., IČ: 081 11 979, se sídlem
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, případně obchody s Dluhopisy (prodej apod.).
Emitent nicméně prosí, aby docházelo k informování o těchto transakcích prostřednictvím
Administrátora vzhledem k aktuálně chybějící evidenci.

Po navedení Emise zpět do CDCP je Emitent připraven poskytnout součinnost k zaevidování změny
vlastníků Dluhopisů, ke kterým dojde v mezidobí od zrušení Emise.

Emitent zároveň do doby vyřešení problému se zrušením Emise věří, že se mu podaří dokončit jednání
s věřiteli právního předchůdce Emitenta, společnosti Urban Store, s.r.o., IČO 24199541, se sídlem



Seifertova 823/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, jak bylo uvedeno v pozvánce na Schůzi. Následně by Emitent
svolal schůzi vlastníků Dluhopisů.

V Praze dne 23. listopadu 2022

Digital People, a.s., právní nástupce ZOOT, a.s.


