
 

 

Objednávka dluhopisů STARTUPBYDLENÍ II 6,5 % číslo xxxx 

 

(smlouva o úpisu dluhopisů) dle zákona č. 190/2004 Sb. 
Emitent dluhopisů se řídí emisními podmínkami příslušné emise emitenta ST bydlení I s.r.o. IČ: 07958099, se sídlem: U Svornosti 552/5c, 
111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 310505 (dále jen 
„Emitent“), které jsou zveřejněny na internetové stránce emitenta www.dluhopisy.cz a jejich tištěná verze je k dispozici v sídle společnosti ST 
Bydlení I s.r.o. 
 

Emitent: 
Název:       ST Bydlení I s.r.o. 
Bankovní účet pro úhradu ceny upisovaného dluhopisu:  2001683877/2010 
 
Upisovatel/Kupující/PO 
Jméno/Název:      ____________________________________   
Rodné číslo/IČ      ____________________________________ 
Číslo dokladu pro identifikaci oprávněné osoby:   ____________________________________ 
Jméno oprávněné osoby za upisovatele jednat:   ____________________________________ 
Adresa trvalého pobytu/sídlo:    ____________________________________ 
E-mailová adresa:      ____________________________________ 
Telefon:       ____________________________________ 
Doručovací adresa (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)  ____________________________________ 
Bankovní spojení Upisovatele/Kupujícího/PO 
Číslo účtu upisovatele pro úhradu výnosů a úhradu jmenovité hodnoty dluhopisů  _________________________ 
 
Předmět objednávky/smlouvy 
Emitent:      ST Bydlení I s.r.o. 
Název emise:     STARTUPBYDLENÍ II 6,5 % 
Datum emise:     01.11.2019 
Datum splatnosti:     01.11.2022 
Jmenovitá hodnota (emisní kurz) 1ks:   50.000 CZK 
Úroková sazba:     6,5 % p.a. 
Podoba dluhopisu:     listinný cenný papír 
Forma dluhopisu:     na jméno 
Počet upisovaných dluhopisů (kusů):   ___________________ 
Cena upisovaných dluhopisů, jistina:   ___________________ 
Výše AÚV ke dni splatnosti ceny upisovaných dluhopisů: ___________________ 
Cena upisovaných dluhopisů včetně AÚV:  ___________________ 
 
Upisovatel bere na vědomí, že: 
- objednávka o úpis se stává platnou, závaznou a neodvolatelnou okamžikem připsání ceny upisovaných dluhopisů na peněžní účet emitenta 
určený pro úhradu ceny upisovaných dluhopisů. Pokud dojde k přisání ceny upisovaných dluhopisů později, než do pěti pracovních dnů od 
data podání objednávky o úpis (potvrzení této objednávky upisovatelem), emitent si vyhrazuje právo objednávku o úpis odmítnout a 
uhrazená částka bude emitentem vrácena upisovateli v plné výši a bez zbytečného odkladu. 
- uhradí-li upisovatel vyšší částku, než částku odpovídající ceně upisovaných dluhopisů, stane se objednávka o úpis účinnou a závaznou 
v rozsahu uvedeném v objednávce o úpis dluhopisů. Částka převyšující celkovou cenu upisovaných dluhopisů bude emitentem vrácena 
upisovateli v plné výši a bez zbytečného odkladu na peněžní účet upisovatele, ze kterého byla částka na účet emitenta poukázána. 
- jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší objednávky xxxx; nebude-li variabilní symbol zaslané platby na účet emitenta v souladu s touto 
objednávkou o dluhopis, objednávka o dluhopisu nenabude účinnosti a částka zaslané platby bude emitentem vrácena upisovateli v plné výši 
a bez zbytečného odkladu. 
 
Prohlášení upisovatele: 
Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné, souhlasím s jejich ověřením, zpracováním a uchováním dle zák. 101/2000 Sb. 
v platném znění, za účelem nákupu dluhopisů emitenta a zavazuji se dluhopisy dále veřejně nenabízet. 
Prohlašuji, že jsem kvalifikovaným investorem a že jsem se seznámil s emisními podmínkami příslušné emise dluhopisů emitenta. 
 
V ........................ dne: .......................... 

Podpis upisovatele:          Podpis emitenta ST Bydlení I s.r.o. 

 
 



 

 

...........................................            ..................................................... 


