
  

 

 

Smlouva o úpisu dluhopisů  

 

I. Smluvní strany 

 

Firma:   TEPfaktor 2, s.r.o. 

Sídlo:    Praha, Jana Růžičky 1165/2a, PSČ 148 00 

IČ:     034 03 823 

zapsáno u:  Krajského soudu v Brně, C 612 00 

jednající:   Tomáš Chroust, jednatel 

(dále jen „Emitent“) 

 

a 

 

Firma/jméno:   

Sídlo/bydliště:   

IČ/RČ:   

č. bankovního účtu:  

kontaktní tel.:  

kontaktní e-mail:  

(dále jen „Upisovatel“) 

 

II. Předmět smlouvy 
 

Předmětem této smlouvy je závazek Emitenta umožnit Upisovateli upsat Dluhopisy 

TEPFAKTOR 7%/2017, jejichž vydavatelem je Emitent (dále jen „Dluhopisy“) na straně jedné a 

závazek upisovatele Dluhopisy řádně zaplatit a převzít na straně druhé. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                  
            

 

III.  Úpis Dluhopisů 
 

1. Předmět úpisu: 
Cenný papír:  Dluhopisy TEPFAKTOR 7%/2017 

Podoba:   listinná 

Forma:   na jméno 

Nominální hodnota: 50000,- Kč 

Počet kusů:    

Upisovací cena 1 ks:  

Upisovací cena celkem:  

Datum emise:    20. 10. 2014 

 

2. Upisovatel se zavazuje zaplatit Emitentovi částku za úpis Dluhopisů nejpozději do 7 dnů od 
podpisu této smlouvy, na bankovní účet emitenta č. 266655901/0300. Upisovatel je povinen 
při platbě uvést jako variabilní symbol své rodné číslo (v případě fyzických osob), nebo  
IČ (v případě právnických osob či fyzických osob podnikatelů). 

 

3. Emitent vyzve Upisovatele k převzetí Dluhopisů do 3 pracovních dnů od jejich zaplacení. 
 

4. Neobdrží-li Emitent písemný pokyn s ověřeným podpisem určující jinak, budou veškeré platby 
prováděné Emitentem ve prospěch Upisovatele (úrokový výnos, jistina) prováděny na bankovní 
účet Upisovatele uvedený záhlaví této smlouvy. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí emisními podmínkami Dluhopisů 
a zákonem o dluhopisech. Upisovatel prohlašuje, že při podpisu smlouvy obdržel emisní 
podmínky Dluhopisů a že se s nimi před podpisem této smlouvy seznámil. 

 

2. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem o dluhopisech, 
občanským zákoníkem a souvisícími právními předpisy České republiky. 

 

                                                                                                                                                                                    



 

 

 

 
 
3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných, číslovaných, datovaných a 

oběma smluvními stranami podepsaných dodatků, které se pak stávají nedílnou součástí 
této smlouvy. 

 

4. Upisovatel výslovně prohlašuje, že jsou mu známa všechna jeho práva a povinnosti 
vyplývající z upsaných Dluhopisu. Upisovatel výslovně prohlašuje, že si je vědom všech rizik 
spojených s Dluhopisy, zejména pak skutečností, že zaplacení výnosu a úhrada Dluhopisů 
nejsou garantovány a že jsou plně odvislé od hospodářské situace Emitenta. 

 

5. Upisovatel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je účtem, na který mají být 
emitentem zasílány výnosy z Dluhopisu a na který má být uhrazena jistina Dluhopisu. 

 

6. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, které mají charakter originálu, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží Emitent a druhé Upisovatel. 

 

7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím 
obsahem a na důkaz toho, že ji uzavírají dle své svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, připojují níže své vlastnoruční podpisy. 

 

V ………………., dne …………………     

    

 

 

 

 

………………………………….   ..............…………………………... 

       Emitent                        Upisovatel 

 

 

 

 

 

 



                        

 


