Poučení spotřebitele
Jste-li,
jako upisovatel dluhopisů StartUp & Innovations, vydaných emitentem, obchodní společností WCA
Holding a.s., se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 073 02 363, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 23663, majících podobu
listinného cenného papíru, znějících na řad, každý z nich s jmenovitou hodnotou 100.000 Kč a pevnou
úrokovou sazbou ve výši 8 % p.a, datem emise: 1. 6. 2020, ISIN: CZ0003525800,
osobou v postavení spotřebitele, poskytuje Vám tímto emitent následující poučení:
Odstoupení od smlouvy:
Byla-li smlouva o úpisu dluhopisů uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, máte
právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.
Rozhodnete-li se od smlouvy o úpisu dluhopisů odstoupit, učiňte tak buď písemně dopisem zaslaným
na adresu sídla emitenta: WCA Holding a.s., Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, anebo
e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: polak@wcaholding.cz.
Pro zachování lhůty postačuje, je-li odstoupení od smlouvy o úpisu dluhopisů před uplynutím uvedené
lhůty odesláno.
Dojde-li z Vaší strany k včasnému a účinnému odstoupení od smlouvy o úpisu dluhopisů, tato smlouva
bez dalšího zaniká a vzájemně si vrátíme veškerá plnění, která jsme si mezi sebou do doby účinnosti
odstoupení od smlouvy o úpisu dluhopisů poskytli.
Další poučení:
Smlouva o úpisu dluhopisů se řídí právním řádem České republiky, který je rovněž rozhodným právem
a jímž se řídí také soudní příslušnost v případě sporu ze smlouvy o úpisu dluhopisů.
Smlouva o úpisu dluhopisů se uzavírá v jazyce českém a v tomto jazyce bude emitent s upisovateli také
komunikovat.
Dojde-li mezi Vámi, jako upisovatelem, a emitentem ke vzniku spotřebitelského sporu při uzavření
nebo plnění ze smlouvy o úpisu dluhopisů nebo výkonu práv a povinností z dluhopisů, který se nepodaří
vyřešit vzájemnou dohodou, můžete jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového
sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní
inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web:
www.adr.coi.cz.
Emitent upozorňuje, že s investicí do dluhopisů mohou být spojena určitá rizika, a sice, že se jedná o
investici s vyšším zhodnocením vložených prostředků a tím i vyšším rizikem s investicí spojeným, a že
vložené prostředky ani výnos z investice nejsou zaručeny, emitent ani třetí osoby neposkytují
investorům v této souvislosti jakékoliv záruky a výkonnost emitenta v předchozích obdobích
nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.
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Platnost údajů poskytnutých emitentem upisovateli dluhopisů před uzavřením smlouvy o úpisu
dluhopisů není časově omezena.
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