Smlouva o úpisu dluhopisů UOL II 6,2/2023
uzavřená mezi smluvními stranami
Firma:
UOL a.s.
Se sídlem:
Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika
IČO:
24753157
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 16585
Zastoupená:
Jana Jáčová (člen představenstva)
Bankovní spojení pro úpis dluhopisů: 2401326019 / 2010
(dále jen „Společnost“ nebo „Emitent“),
a
Jméno:
Příjmení:
Bydliště:
Korespondenční adresa:
r.č.:
Telefon:
Email:
Podle dokladu:
č.:
Vydal:
Platnost do:
Bankovní spojení pro splacení jmenovité hodnoty dluhopisů:
Bankovní spojení pro splacení úrokového výnosu dluhopisů:
(dále jen „Upisovatel“)
společně (dále také „Smluvní strany“)
I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek Společnosti umožnit Upisovateli upsat dluhopisy UOL II 6,2/2023 ISIN:
CZ0003529620 o jmenovité hodnotě 50 000,- CZK, ve formě na jméno, v listinné podobě, s pevným úrokovým
výnosem 6,20 % ročně, emitované na období do roku 2023, jejichž emitentem je Společnost (dále jen
„Dluhopisy“) na straně jedné, a závazek Upisovatele splatit emisní kurz upsaných Dluhopisů dle emisních
podmínek (dále jen „Emisní podmínky Dluhopisů“) a dle této smlouvy na straně druhé.
Upisovatel bere na vědomí, že v souladu s Emisními podmínkami je jako datum emise Dluhopisů určen den
01.01.2021, a že do tohoto dne nebudou Dluhopisy generovat žádný úrokový výnos (od data uhrazení ceny úpisu
Dluhopisů do data vzniku emise tedy není investice Upisovatele úročena). Upisovatel se zavazuje, že až do výše
uvedeného dne emise Dluhopisů nebude s Dluhopisy ani s nimi spojenými právy nijak disponovat (převádět je na
třetí osoby).

II. Úpis Dluhopisů
Počet upsaných Dluhopisů:
kusů
Cena úpisu (nominální hodnota a alikvotní úrokový výnos) :
,- CZK
Upisovatel převede částku na účet Emitenta 2401326019 / 2010, jako V.S. uvede rodné číslo.
Upisovatel se zavazuje splatit Cenu úpisu Dluhopisů ve lhůtě pro splacení dle Emisních podmínek Dluhopisů.
V případě prodlení Upisovatele se splacením Ceny úpisu může Emitent nabídnout Dluhopis k úpisu jiné osobě a
od této smlouvy odstoupit. Nesplatí-li Upisovatel celou Cenu úpisu ani do jednoho měsíce po uplynutí lhůty
splatnosti dle emisních podmínek, tato smlouva zaniká.
Upisovatel výslovně prohlašuje, že bankovní spojení uvedené u jeho jména v záhlaví této smlouvy je účtem, na
který má být Emitentem zaslán úrokový výnos a jmenovitá hodnota dluhopisů.
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III. Předání Dluhopisů
Upsaný Dluhopis bude Upisovateli vydán po úplném zaplacení Ceny úpisu na účet Emitenta. Způsob předání
Dluhopisů se řídí Emisními podmínkami Dluhopisů. Převzetí Dluhopisů potvrdí Upisovatel na protokolu o
převzetí a předá nebo zašle Emitentovi. Upisovatel se zavazuje, v případě, že Dluhopisy převede na třetí osobu,
podat o tom neprodleně Emitentovi zprávu nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne převodu vlastnického
práva k Dluhopisům.

IV. Informace o zpracování osobních údajů
Upisovatel prohlašuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji,
které společnost zpracovává na základě zákonného účelu – smlouvy o úpisu. Upisovatel dále prohlašuje, že
informacím porozuměl a byl seznámen se svými právy. Dokument o nakládání s osobními údaji byl upisovateli
předán. Dokument o nakládání s osobními údaji je upisovateli k dispozici v sídle společnosti.

V. Prohlášení upisovatele
Upisovatel bere na vědomí, že se nejedná o veřejnou nabídku cenných papírů. Upisovatel si je vědom, že Emitent
neudělil Upisovateli ani další třetí osobě souhlas s použitím Emisních podmínek pro účely veřejné nabídky v ČR
ani jiném státě. Dále je upisovatel srozuměn se všemi příslušnými omezeními týkajícími se nabídky a prodeje
Dluhopisů, která se na něj vztahují.
Upisovatel výslovně potvrzuje, že byl před podpisem smlouvy seznámen s Emisními podmínkami Dluhopisů a
obdržel je.

VI.

Závěrečná ustanovení

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí Emisními podmínkami Dluhopisů a zákonem č.
190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoD“). Tato smlouva nabývá platnosti dnem
jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem emise Dluhopisů.
Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ZoD, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími
předpisy České republiky. Tuto smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných, číslovaných, datovaných a
oběma Smluvními stranami vlastnoručně podepsaných dodatků, které se pak stávají nedílnou součástí této
smlouvy.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, které mají charakter originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží
Společnost a druhé Upisovatel.
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

Upisovatel žádá o zaslání vydaných Dluhopisů poštou do vlastních rukou na adresu bydliště*/korespondenční
adresu* uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě nedoručení zásilky a vrácení zpět na adresu Emitenta budou
Dluhopisy uloženy u Emitenta k osobnímu převzetí Upisovatelem. Svou žádost Upisovatel stvrzuje svým
podpisem.
*nehodící škrtněte

…………………………………………………
Upisovatel
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Ručitelské prohlášení
Dle § 2018 a násl. zákona č.89/2012 sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Ke smlouvě o úpisu dluhopisu UOL II 6,2/2023, ISIN : CZ CZ0003529620 ze dne ___.___.______
uzavřené mezi UOL a.s. (dále také Emitentem) a ________________________(dále také Upisovatelem)
Jana Jáčová
dat. nar. 31. ledna 1975
trvale bytem K Nové Vsi 245/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika
(dále jen Ručitel)
Jako jediný akcionář Emitenta tímto bezpodmínečně a neodvolatelně poskytuje ve prospěch Upisovatele
ručení, za účelem zajištění řádného splnění všech závazků Emitenta vyplývajících z této smlouvy, tj.
zavazuje se, že splní jakýkoliv závazek Emitenta v případě, že tyto povinnosti v době splatnosti a ani po
písemné výzvě nesplní Emitent. Ručitel se zavazuje, že případný platební závazek Emitenta splní
Upisovateli nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení písemné výzvy, pokud Upisovatel ve své
výzvě nestanoví lhůtu pozdější.
Upisovatel Ručitele a ručení, jak je specifikováno výše, přijímá.
V Praze dne ________________

……………………………………………
Ručitel

……………………………………………
Upisovatel
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