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Emitent: 

Datové centrum IPS s.r.o. 
se sídlem Praha - Smíchov, Karla Engliše 3221/2, PSČ 150 00, IČ: 277 34 145, 

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C273442 

DLUHOPI S 
jmenovitá hodnota: 25.000,- Kč 

Jméno, příjmení, bydliště a datum narození prvního vlastníka : 

Zdeněk Vladař, 27.7.1973, 

Krátká 500, Klatovy, 339 01 

Název emise: Dluhopis Datové centrum IPS 8,20/2020 
Datum emise: 10. 11. 2017 

Datum splatnosti: 9. 11. 2020 
Výnos: 8,20 % p. a. 

Dluhopis bude splacen oprávněné osobě, které je vedena v Seznamu vlastník/\ Dluhopis/\ vedeném Emitentem 
ke konci kalendářního dne, který předchází o 20 (slovy: dvacet) kalendářních dní datu splatnosti. 

Výnos z dluhopisu: fixní výnos ve výši 8,20 % p. a. Úrok je vyplácen lx ročně a to vždy 9. 11. příslušného roku. 
Výnos z dluhopisu bude vyplacen osobě, které je vedena v Seznamu vlastník/\ Dluhopis/\ vedeném Emitentem ke konci 

kalendářního dne, který předchází o 20 (slovy: dvacet) kalendářních dní příslušnému dni výplaty úroku. 
Veškeré platby provádí Emitent bezhotovostně ve prospěch běžného účtu oprávněné osoby, 

nebo poštovní poukázkou podle pokynu oprávněné osoby. 
Emisní podmínky byly zveřejněny 10. 11. 2017. 

Číslo dluhopisu: 17-0182 
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

Předávající: Datové centrum IPS s.r.o., IČ: 27734145, se sídlem Karla Engl iše 3221/2, Smíchov, 150 

00 Praha S, zápis v OR: spis. zn. C 273442 vedená u Městského soudu v Praze 

Přebíraj ící: Zdeněk Vladař, Krátká 500, Klatovy, 339 01, 27.7.1973 

P řeb íraj ící potvrzuje převzetí následujících dluhopisů: 

Název emise: 

Jmenovitá hodnota 1 kusu: 

Počet p řebíraných kusů: 

Čís la d luhopisů: 

V dne 

Datové centrum IPS 8,20/2020 

25.000,- Kč 

8 

17-0182; 17-0183; 17-0184; 17-0185; 17-0186; 17-0187; 17-0188; 

17-0189. 

\ --
-;;;-~ 

.... ............ .. ..... .. ..... / .... ....... .. ... ...... ............ ......... . ····· ·······················}L ................. . 
předávající přebírající 


