Objednávka Dluhopisů Technologie ERVOeco II 8,5/25
I.

Smluvní strany

společnost:
sídlo:
korespondenční adresa:
IČ:
zapsaná u:
zastoupena:
bankovní účet emitenta:
variabilní symbol pro platbu:
e-mailová adresa emitenta:

Technologie Ervo Eco II s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha1
Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1
09986405
C 345861 vedená u Městského soudu v Praze
Ing. Miroslav Šilhan, jednatel
123-3721830227/0100
CZ2601000001233721830227
datum narození (u fyzické osoby)
nebo IČ (u právnické osoby) upisovatele
dluhopisy@ervoeco.com

(dále jen „Emitent“)
a
jméno a příjmení / společnost:
…………………………….
datum narození / IČ (použít jako VS při platbě): ……………………………
(použít jako VS při platbě ve formátu 00000000 příklad 24011970)
adresa bydliště / sídlo:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
korespondenční adresa (pokud se liší adresa) ………………………………………………………………………..
pro dodání dluhopisů:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
telefon:
………………………………….....
e-mail:
……………………………………..
číslo OP nebo pas:
…………………..…………………
(u PO oprávněného zástupce PO)
OP nebo pas vystaven kým:
…………………..…………………
platnost OP nebo pasu do:
…………………..…………………
číslo bankovního účtu
……………………………….…………………..
(pro výplatu výnosů a jmenovité hodnoty):
(dále jen „Upisovatel“)
II.

Předmět Objednávky

Předmětem objednávky je žádost o úpis listinných Dluhopisů Technologie ERVOeco II 8,5/25 na řad,
jejichž vydavatelem je Emitent, přičemž vydání Dluhopisů se řídí podmínkami příslušné emise
uvedenými v emisních podmínkách Emitenta ze dne 22. března 2020 (dále jen „Emisní podmínky“).
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III. Úpis Dluhopisů
1.

Dluhopisem se rozumí:

cenný papír:
forma dluhopisu:
podoba dluhopisu:
emitent:
jmenovitá hodnota (emisní kurz) 1 ks:
datum emise:
počet upisovaných dluhopisů:
upisovací cena celkem:
úroková sazba:
Výplata výnosů:
den konečné splatnosti:

Dluhopis Technologie ERVOeco II 8,5/24
cenný papír na řad
listinný cenný papír
Technologie Ervo Eco II s.r.o.
10.000,– Kč
22. 3. 2021
………………………………………………..
………………..,– Kč (……………………………………..korun
českých)
8,5 % p. a.
pololetně, vždy k 22.9. a 22.3 v kalendářním roce
22.3.2025

2. Upisovatel bere na vědomí, že v případě distančního způsobu úpisu dojde k uzavření
smlouvy o úpisu až obdržením potvrzení Emitenta. V případě písemného uzavření smlouvy o
úpisu dojde k uzavření smlouvy o úpisu vyplněním a podpisem objednávky a potvrzením
emitenta a upisovatele (tj. datem podpisu potvrzení).
3. Upisovatel je povinen na základě Emisních podmínek nejpozději do 5 (pěti) dnů od uzavření
smlouvy o úpisu uhradit emisní kurz (tj. jmenovitou hodnotu) všech upisovaných
Dluhopisů na shora uvedený bankovní účet emitenta.
4. Uhradí-li Upisovatel vyšší částku než částku odpovídající emisnímu kurzu všech 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.
5. Zbývající část celkové upisovací ceny bude vypořádána tak, že pohledávka Emitenta na
úhradu této části upisovací ceny bude započtena oproti pohledávce Upisovatele na výplatu
úrokového výnosu za dané výnosové období.
6. Emitent je oprávněn za podmínek Emisních podmínek objednávku na úpis Dluhopisů krátit.
7. Dluhopis bude odeslán Upisovateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů od okamžiku, kdy dojde k platnému a účinnému
upsání Dluhopisů, a to na adresu pobytu / sídla / korespondenční adresu
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uvedenou shora v objednávce (nebo, požádá-li o to Upisovatel, osobně v sídle nebo
v provozovně Emitenta).

IV. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí Emisními podmínkami, zákonem o
dluhopisech, zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a občanským zákoníkem.
2. Upisovatel prohlašuje, že veškeré jím shora uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a že je
oprávněn učinit tuto objednávku.
3. Upisovatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s Emisními podmínkami, porozuměl jim a
souhlasí s nimi a že jsou mu známa všechna jeho práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů.
4. Upisovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s úpisem Dluhopisů a zákonem o
dluhopisech Emitent shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje, v rozsahu
potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z upsaných Dluhopisů a
zákona o dluhopisech, a tuto činnost bude vykonávat po celou dobu trvání právních vztahů
vyplývajících z Dluhopisů. Upisovatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Emitenta.
Upisovatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat písemnou zprávou zaslanou Emitentovi.
Emitent se zavazuje v souvislosti se zpracováním osobních údajů dodržovat veškeré
povinnosti vyplývající z právních předpisů.

V ………………….. dne …………………..

……………………………………………….
Upisovatel
(podpis )
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