SMLOUVA O UPSÁNÍ A KOUPI DLUHOPISŮ

Upisovatel
Jméno……………………………….., r.č.(Ič:)……………………………….
bytem(sídlo)…………………………………………………………………..
email………………………………… tel:.......................................................
č.ú:……………………………………………………………………………
a
Emitent
best prosperity s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4 Michle, Praha 4, IČ: 064
80 179..zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, sp. zn. C 275939
Email bestprosperity@email.cz tel: +420 704 044 004
č.ú. 5134498329/0800
uzavírají v intencích ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o upsání a koupi dluhopisů:
1.Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek emitenta umožnit upisovateli upsat
dluhopisy best prosperity o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč, ve formě cenný papír
na řad, v listinné podobě, emisní kurz 100%, s pevným úrokovým výnosem
6,9% ročně, datum emise 13.09.2019, datum vydání dluhopisu k prvnímu dni
měsíce následujícího po dni, kdy byl na účet emitenta připsán emisní kurz,
datum splatnosti 12.09.2024(dále jen „dluhopis“) a tím mu umožnit nabytí
dluhopisů na straně jedné a závazek upisovatele dluhopisu řádně a včas splatit
emisní kurz upsaných dluhopisů dle emisních podmínek a této smlouvy na druhé
straně.
2.Úpis a splacení dluhopisů
Upisovatel touto smlouvou upisuje ….. kusů dluhopisů, tj. částku………., na
účet emitenta č. 5134498329/0800. Upisovatel uhradí emisní kurz jím upsaných
dluhopisů nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami, přičemž variabilním symbolem je RČ nebo IČO upisovatele. Za den
splacení se považuje den, ke kterému bude celý emisní kurz upisovatelem
upsaných dluhopisů připsán na účet emitenta.

3.Vydání dluhopisů
Emitent se zavazuje vydat dluhopisy upisovateli do 5 pracovních dnů od prvního
dne měsíce následujícího po připsání částky emisního kurzu dluhopisu na účet
emitenta, dělitelné celými padesátitisíci. Na dluhopisu bude vyznačeno jméno,
příjmení, datum narození (rodné číslo) a adresa trvalého bydliště vpřípadě
fyzické osoby anebo firma, IČ, sídlo v případě právnické osoby, jakožto prvního
vlastníka dluhopisu. Místem předání dluhopisu je sídlo emitenta. Na žádost
upisovatele zašle emitent doporučenou zásilkou dluhopis prostřednictvím
držitele poštovní licence na adresu upisovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Převzetím dluhopisu přechází na upisovatele jeho vlastnictví, jakož i nebezpečí
škody.
4.Informace o zpracování osobních údajů
Podpisem této smlouvy upisovatel prohlašuje, že byl emitentem jako správcem
osobních údajů informován o tom, že emitent jako správce osobních údajů bude
zpracovávat osobní údaje upisovatele, a to v rozsahu osobních údajů uvedených
v této smlouvě a dále osobních údajů, které o upisovateli získá v souvislosti
splněním práva povinností dle této smlouvy. Emitent je oprávněn osobní údaje
upisovatele zpracovávat za účelem plnění práv a povinností dle této smlouvy,
vedení řádné evidence upisovatelů a emitovaných dluhopisů na základě čl. 6
odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“),
a to po dobu trvání této smlouvy, dále za účelem plnění zákonných povinností
správce na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR po dobu stanovenou v
příslušných právních předpisech a dále za účelem a na základě svého
oprávněného zájmu na určení, výkonu či obhajobě právních nároků dle čl. 6
odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, a to po dobu běhu obecných promlčecích lhůt.
Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovanými
prostředky zpracování a budou zpracovávány zaměstnanci správce, případně
zpracovateli spolupracujícími se správcem na základě příslušné smlouvy o
zpracování osobních údajů.. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich
poskytnutí by ale nebylo možné tuto smlouvu uzavřít. Upisovatel podpisem této
smlouvy dále prohlašuje, že byl emitentem informován o jeho právech dle čl. 15
až 22 Nařízení GDPR, zejména o jeho právu na přístup k osobním údajům,
jejich opravu či výmaz, omezení zpracování a právu na přenositelnost údajů.
Zvlášť upisovatel prohlašuje, že byl správcem výslovně upozorněn na jeho
právo podat námitku založenou na individuální situaci upisovatele v případech,
kdy je zpracování založeno na oprávněném zájmu správce. Upisovatel
prohlašuje, že veškeré údaje, které emitentovi poskytl, jsou pravdivé a přesné.

Při změně údajů, jež upisovatel emitentovi poskytl, zavazuje se upisovatel
oznámit tuto skutečnost neprodleně emitentovi, a to písemnou formou čestného
prohlášení s úředně ověřeným podpisem

5.Ukončení této smlouvy
Nesplatí-li upisovatel emisní kurz upsaných dluhopisů nejpozději do 5 dnů ode
dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, tato smlouva zaniká bez
dalšího. Emitent může od smlouvy odstoupit i tehdy, pokud jednání upisovatele
nebude vsouladu se zákonem. č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších
předpisů.
6.Závěrečná ustanovení
Další práva a povinnosti neupravená touto smlouvou se řídí emisními
podmínkami, které jsou přílohou této smlouvy a tvoří tak její nedílnou součást,
přičemž upisovatel potvrzuje podpisem této smlouvy jejich přijetí.
Ostatní záležitosti touto smlouvou či emisními podmínkami neupravené se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.Tuto
smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných, posloupně číslovaných
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Pokud upisovatel převede dluhopisy na třetí osobu, zavazuje se tuto skutečnost
oznámit emitentovi do 5 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k
dluhopisům, přičemž oznámení musí obsahovat přesnou identifikaci nabyvatele
dluhopisů a všechny potřebné údaje ke kontaktování nového vlastníka dluhopisů
ze strany emitenta.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, přičemž emitent a upisovatel
obdrží každý jedno provedení
Smluvní strany prohlašují, že si text této smlouvy přečetly, souhlasí s jejím
obsahem a na důkaz toho, že ji uzavírají dle své svobodné, pravé a vážné vůle,
nikoli v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek, připojují níže svoje
vlastnoruční podpisy.

V: .............................................dne………..
……………………………………
upisovatel

……………………………………..
emitent

