Smlouva o úpisu a prodeji dluhopisů
Smluvní strany
Emitent/Prodávající: (dále jen emitent)
Datové centrum IPS s.r.o.
IČ: 27734145
se sídlem Karla Engliše 3221/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
zápis v OR: spis. zn. C 273442 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní účet pro úhradu ceny upisovaného 2801318990/2010
dluhopisu:
Upisovatel/Kupující
Jméno/Název:
Rodné číslo/IČ (použít jako variabilní symbol
při platbě):
Číslo dokladu pro identifikaci (OP, cestovní
pas):
Adresa trvalého pobytu/sídlo:
E-mailová adresa:
Doručovací adresa (pokud je odlišná od
adresy trvalého pobytu/sídla):
Bankovní spojení pro výplatu úrokových
výnosů a splacení jmenovité hodnoty

se dnešního dne dohodly na smlouvě o úpisu a prodeji dluhopisů následovně:
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem upsání a koupě dluhopisů dle této smlouvy jsou následující dluhopisy
emitované emitentem:
Název Dluhopisů:
Dluhopis Datové centrum IPS 8,20/2020
Forma Dluhopisů:
Cenné papíry na řad
Podoba Dluhopisů:
Listinné cenné papíry
Jmenovitá hodnota Dluhopisu:
25.000 Kč (dvacetpět tisíc korun českých)
Emisní kurz:
100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů
Datum emise:
10. listopadu 2017
Den konečné splatnosti Dluhopisu:
9. listopad 2020
dále jen „Dluhopis
“
2. Kupující na základě této smlouvy upisuje X ks Dluhopisů za podmínek uvedených
v této smlouvě.
II. Emisní kurz
1. Emisní kurz je dán násobkem Jmenovité hodnoty Dluhopisů a počtu dluhopisů
uvedených v čl. I. bod 2. této smlouvy.
2. Celkový emisní kurz činí XXX.XXX Kč (slovy: ……… korun českých).
3. Smluvní strany se dohodly, že k emisnímu kurzu nebude připočítáván alikvótní
úrokový výnos (dále „AÚV“) a že neuhrazené AÚV dle standardu ACT/ACT bude
započteno proti nejblíže splatnému výnosu. Upisovatel prohlašuje, že se seznámil
s výší AÚV ke dni této smlouvy a v písemné podobě ji převzal.

III. Úhrada emisního kurzu
1. Emisní kurz stanovený článkem II. je splatný bezhotovostním převodem na bankovní
účet Emitenta uvedený v záhlaví této smlouvy. Při platebním styku je kupující povinen
uvést jako variabilní symbol platby své rodné číslo nebo své IČ.
2. Splatnost ceny za upisované Dluhopisy je do 5 (slovy pěti) pracovních dní od podpisu
smlouvy o úpisu Dluhopisů.
IV. Předání dluhopisů
1. Dluhopisy jsou předány upisovateli do 14 dnů po připsání peněžních prostředků ve
prospěch Emitenta. Připsáním peněžních prostředků ve prospěch Emitenta se rozumí
připsání peněžních prostředků ve prospěch běžného účtu Emitenta.
V. Další ujednání
1. Kupující prohlašuje, že se seznámil s Emisními podmínkami Dluhopisů, které obdržel v
písemné podobě při podpisu této smlouvy, a které jsou rovněž k nahlédnutí na
internetových stránkách Emitenta. Emisní podmínky stanovují pravidla, na základě
kterých emitent dluhopisy vydává a za kterých kupující dluhopisy upisuje.
2. Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího uzavření. V případě, že kupující
neuhradí Emisní kurz nejpozději ve lhůtě uvedené v článku III. odstavec 3, pak tato
smlouva zaniká od samého počátku.
VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Kupující podpisem této smlouvy uděluje Emitentovi souhlas ke zpracování svých
osobních údajů, které Emitentovi poskytl, tedy dává Emitentovi souhlas k tomu, aby
jeho osobní údaje shromažďoval, ukládal na nosiče dat, upravoval, vyhledával v nich,
uschovával, třídil, kombinoval, používal a likvidoval. Kupující podpisem této smlouvy
prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které Emitentovi poskytl, jsou pravdivé a
přesné. V případě, že dojde k jakýmkoli změnám v údajích, které kupující Emitentovi
poskytl, zavazuje se kupující oznámit jejich změnu Emitentovi bez zbytečného
odkladu.
2. Své osobní údaje i souhlas s jejich zpracováním, jak je vymezen v odstavci 1.
poskytuje kupující Emitentovi za účelem realizace předmětu této smlouvy.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana si
ponechá jeden. Veškeré změny a doplňky této smlouvy, stejně jako její zrušení, lze
platně sjednat pouze v písemné formě. Všechna vyhotovení této smlouvy budou
stranami řádně podepsána a všechna mají stejnou platnost a závaznost.
2. Smluvní strany si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, jsou si vědomy následků, které je tato smlouva schopna vyvolat, prohlašují,
že ujednání této smlouvy vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a neměnnou vůli.
3. Obě strany shodně prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek.
V Praze dne …

……………………………………………………….
emitent

……………………………………………………….
upisovatel

