
 

 

3. února 2021 

 

Dodatek č. 1 k: 
Pravidlům Výběrového řízení ohledně prodeje pohledávky v hodnotě 433 062 828 EUR a 
souvisejících pohledávek společnosti Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.S.  
(„Pravidla“). 

Na základě článku 13.2 Pravidel, se rozhodla Česká exportní banka („ČEB“) změnit Pravidla 
následujícím způsobem: 

1. V části 1 Pravidel (VÝKLAD POJMŮ) se definice „Nejzazšího termínu pro podání 
Nabídky“ nahrazuje následujícím zněním: 
 
„Nejzazším termínem pro podání Nabídky je 1. března 2021“ 
 

2. V části 4 Pravidel (STRUČNÉ SHRNUTÍ PROCESU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ) se  
odstavec 4.1.ii nahrazuje následujícím zněním: 
 
„Účastníkům bude poskytnut přístup k informacím týkajícím se Pohledávky a 
Souvisejících práv dle článku č. 8 těchto Pravidel.“ 
 

3. V části 8 Pravidel (INFORMACE O POHLEDÁVCE) se odstavec 8.1 nahrazuje 
následujícím zněním: 
 
„Datová místnost je přístupná online a je k dispozici od Okamžiku otevření datové 
místnosti do Nejzazšího termínu pro podání Nabídky v souladu se standardním 
postupem Poradce a potenciálním jednacím řádem subjektu poskytujícího službu 
Datové místnosti. Během otevírání Datové místnosti poskytne Poradce Účastníkům 
následující: 
 
a) dokumentaci týkající se Pohledávky v kvalitě a kvantitě typické pro provedení due 

diligence; ČEB se dle svého uvážení rozhodne, jaká dokumentace bude či nebude 
k dispozici Účastníkům v rámci Datové místnosti.“ 

 
 

4. V části 9 Pravidel (PŘIPOMÍNKY KE KUPNÍ SMLOUVĚ A JEJÍ DOKONČENÍ) se 
odstavec 9.1 nahrazuje následujícím zněním: 
„Návrh Kupní smlouvy bude přístupný nejpozději 12 (dvanáct) pracovních dnů před 
Nejzazším termínem pro podání Nabídky. Každý Účastník je oprávněn vyjádřit 
připomínky k návrhu Kupní smlouvy odesláním svých připomínek prostřednictvím 
webového rozhraní Datové místnosti. Poradce či ČEB mohou, ale nemusí, dle svého 
uvážení na předložené připomínky reagovat. Připomínky musí být předloženy 
nejpozději 7 (sedm) pracovních dnů před Nejzazším termínem pro podání Nabídky. 
Pozdější připomínky nebudou brány v úvahu. Počet připomínek na Účastníka může být 
omezen.“ 

5. V části 9 Pravidel (PŘIPOMÍNKY KE KUPNÍ SMLOUVĚ A JEJÍ DOKONČENÍ) se 
odstavec 9.nahrazuje následujícím zněním: 
„Úplné a konečné znění Kupní smlouvy bude zpřístupněno v Datové místnosti pro 
všechny účastníky současně nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před Nejzazším 
termínem pro podání Nabídky. Úplné a konečné znění Kupní smlouvy je na uvážení 



 

 

Poradce a ČEB. Poradce a ČEB nejsou vázáni žádnou z připomínek předložených 
Účastníky ani žádnou z reakcí ČEB či Poradce dle článku 9.1 těchto Pravidel.“ 

6. Všechny ostatní části Pravidel zůstávají beze změny. 
 

Česká exportní banka 

 

Podpis:  …………………………………….. 

Jméno:  …………………………………….. 

Pozice:  …………………………………….. 

Datum:  …………………………………….. 

   

 


