
DODATEK č. 1
k Emisním podmínkám dluhopisů MR Chain 7,5/2025 ze dne 17. 5. 2022 vydaných společností:

MR Chain s.r.o.,

IČ: 068 72 689, se sídlem Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8, Libeň, zapsanou v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 290529

(dále jen „Emitent“).

Emitent vydává níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Emisním podmínkám

vydaným Emitentem 17. 5. 2022 (dále jen „Emisní podmínky“ a „Dodatek“) následujícího znění:

I.

1.1. Emitent vydal na základě zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném a účinném znění,

dluhopisy s názvem MR Chain 7,5/2025, ISIN: CZ0003540924, do celkové předpokládané

jmenovité hodnoty 24 000 000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů korun českých) s pevnou

úrokovou sazbou ve výši 7,5 % p.a. (sedm celých pět desetin procenta per annum), datum emise

20. 5. 2022, splatné dne 20. 5. 2025, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 500 000,- Kč
(slovy: pět set tisíc korun českých), v listinné podobě, ve formě na řad, a to podle českého práva

(dále jen „Emise“ a jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise jen „Dluhopisy“);

II.

II.1. Dodatkem jsou změněny Náležitosti Dluhopisu. Konkrétně se mění Název Emisních podmínek,

Název Dluhopisu, Údaje identifikující Dluhopis, Nominální hodnota jednoho kusu Dluhopisu a

Výnos Dluhopisu. Níže jsou uvedeny aktualizace Emisních podmínek:

II.1.1. Mění se název Emisních podmínek, který nově zní takto:

„EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ MR CHAIN 10/2025“.

II.1.2.

Název Dluhopisu: MR Chain 10/2025

Údaje identifikující

Dluhopis:

Rokem vydání 2022 (dva tisíce dvacet dva), pořadím emise

001 (jedna) a pořadovým číslem dluhopisu od 1 (jedna) do

480 (čtyři sta osmdesát)

Nominální hodnota

jednoho kusu

Dluhopisu:

50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)

Výnos Dluhopisu:
Pevná úroková sazba ve výši 10 % p.a. (deset procent per

annum)

III.

III.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Emisních podmínek.

III.2. Ostatní ustanovení Emisních podmínek zůstávají nedotčena.



III.3. Tento Dodatek je platný a účinný ode dne 18. 7. 2022.

Za MR Chain s.r.o.

V Praze dne 18. 7. 2022

Marek Suchoň
Jednatel


