ZMLUVA O UPÍSANÍ DLHOPISOV
(Objednávka dlhopisov „Technológia Ervo Eco 8,5/2026“)

uzatvorená medzi
1.

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Bankový účet (IBAN):

Technológia Ervo Eco, s.r.o.
Halalovka 2389/10, Trenčín 911 08, Slovenská republika
53 739 736
Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 41898/R
SK09 8330 0000 0029 0200 3736, Kód banky 8330
Pre platby z CZ: 2902003736, Kód banky 2010

SWIFT
E-mail:
Variabilný symbol pre platby:

FIOZSKBAXXX
dlhopisy@ervoeco.com
..........................................................................................
(Dátum narodenia pri upisovateľovi - fyzickej osobe (vo
formáte 00000000, napríklad 11011970) alebo IČO pri
upisovateľovi - právnickej osobe)

(ďalej len „Emitent“)
a
2.

[Obchodné meno: / Meno a priezvisko:]
[Sídlo: / Trvalý pobyt:]
[Dátum narodenia / IČO:] (použiť ako VS
pri platbe vo formáte 00000000,
napríklad 11011970)
[Štátne občianstvo / Registrácia:]
Korešpondenčná adresa pre doručenie
originálov dlhopisov (ak je odlišná od
sídla / trvalého pobytu):
Telefón:
E-mail:
Číslo dokladu totožnosti1:
Úrad, ktorý vydal doklad totožnosti:
Platnosť dokladu totožnosti:
Bankový účet (IBAN) pre výplatu
výnosov a menovitej hodnoty:

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

.....................................................................................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

(ďalej len „Upisovateľ“)
(Emitent a Upisovateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ a osobitne každý tiež ako „Zmluvná strana“)

1

Občiansky preukaz alebo pas. Pri právnickej osobe sa vyžadujú tieto údaje za osobu oprávnenú konať v mene
právnickej osoby.

KEĎŽE:
A.

Emitent je emitentom nezabezpečených listinných dlhopisov na meno s názvom „Technológia Ervo
Eco 8,5/2026“, ISIN: SK4000020871 (ďalej len „Dlhopisy“).

B.

Upisovateľ má záujem o upísanie Dlhopisov, a to za podmienok nižšie uvedených.

Z TOHTO DÔVODU sa Zmluvné strany dohodli nasledovne:
1

1.1

2

2.1

Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Emitenta umožniť Upisovateľovi upísať Dlhopisy, ktorých bližšie
parametre sú uvedené v emisných podmienkach Dlhopisov zo dňa 16.5.2022, dostupných na
webovej stránke Emitenta: www.ervoeco.com (ďalej len „Emisné podmienky“), a tomu
zodpovedajúci záväzok Upisovateľa riadne a včas uhradiť Emitentovi sumu za úpis Dlhopisov a
upísané Dlhopisy prevziať, a to všetko za podmienok stanovených touto Zmluvou. Vydanie a úpis
Dlhopisov sa okrem tejto Zmluvy ďalej riadi Emisnými podmienkami.
Upísanie Dlhopisov

Upisovateľ upisuje na základe tejto Zmluvy Dlhopisy s nasledovnými parametrami:
Názov:
Forma:
Podoba:
Menovitá hodnota 1 ks Dlhopisu:
Emisný kurz:
Dátum vysporiadania:
Počet kusov upisovaných dlhopisov:
Upisovacia cena celkom:
Výnos (úroková sadzba):
Výplata výnosov:
Deň konečnej splatnosti:

2.2

2.3

2.4

Technológia Ervo Eco 8,5/2026
cenný papier na meno
listinný cenný papier
400 Eur
100 % z menovitej hodnoty Dlhopisov
16.5.2026 (ďalej len „Dátum vysporiadania“)
..................................................................
...........................Eur (ďalej len „Upisovacia cena“)
8,5 % p.a.
polročne, vždy k 2.5. a k 2.11. v kalendárnom roku
16.5.2026

Upisovateľ sa zaväzuje zaplatiť Emitentovi Upisovaciu cenu za úpis všetkých Dlhopisov upisovaných
podľa tejto Zmluvy najneskôr do Dátumu vysporiadania, a to bezhotovostným prevodom na bankový
účet Emitenta uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, pod zhora uvedeným variabilným symbolom.
Upisovacia cena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania finančných prostriedkov vo výške
Upisovacej ceny na bankový účet Emitenta (ďalej len „Deň úhrady“).
Ak Upisovateľ uhradí vyššiu sumu ako sumu zodpovedajúcu Upisovanej cene, upisuje len Dlhopisy
v počte uvedenom v bode 2.1 tejto Zmluvy, a suma prevyšujúca Upisovaciu cenu bude Emitentom
vrátená bez zbytočného odkladu Upisovateľovi v plnej výške na peňažný účet Upisovateľa, z ktorého
bola čiastka na účet Emitenta poukázaná.
Upisovacia cena zodpovedá výške celkovej menovitej hodnote Dlhopisov upísaných na základe tejto
Zmluvy. Výnos (úroková sadzba) Dlhopisov sa počíta spôsobom podľa Emisných podmienok.

2.5

2.6
2.7

3

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

Ak Emisná cena bude zaplatená Upisovateľom riadne a včas, Emitent vydá Dlhopisy upísané na
základe tejto Zmluvy Upisovateľovi a tieto budú odoslané Upisovateľovi do vlastných rúk najneskôr
do 15 (pätnástich) pracovných dní odo Dňa úhrady, nie však skôr ako k Dátumu vysporiadania, a to
na korešpondenčnú adresu Upisovateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, resp. na adresu jeho sídla /
trvalého pobytu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, ak korešpondenčnú adresu Upisovateľ neuviedol.
Spolu s originálmi Dlhopisov zašle Emitent Upisovateľovi protokol o prevzatí Dlhopisov (ďalej len
„Preberací protokol“) potvrdzujúci prebratie Dlhopisov upísaných na základe tejto Zmluvy
Upisovateľom. Do 10 dní odo dňa prevzatia originálov Dlhopisov a Preberacieho protokolu je
Upisovateľ povinný Preberací protokol podpísať a v elektronickej podobe zaslať scan takto
podpísaného Preberacieho protokolu Emitentovi na e-mail dlhopisy@ervoeco.com. Upisovateľ
zodpovedá Emitentovi za škodu, ktorú mu spôsobí nesplnením si svojej povinnosti podľa
predchádzajúcej vety.
Emitent môže vydať Upisovateľovi zberný dlhopis alebo zberné dlhopisy namiesto upísaných
Dlhopisov; bod 2.5 tejto Zmluvy sa na takýto zberný dlhopis alebo zberné dlhopisy aplikuje rovnako.
Ak Emisná cena nebude zaplatená Upisovateľom riadne a včas, Emitent nie je povinný akceptovať
prípadnú neskoršiu alebo neúplnú úhradu Emisnej ceny a vrátenie tejto platby Upisovateľovi
Emitentom sa považuje za odstúpenie od tejto Zmluvy Emitentom. V každom prípade, ak Emisná
cena nebude zaplatená ani v Deň vysporiadania, táto Zmluva zaniká.
Osobitné ustanovenia v prípade zmluvy uzatváranej so spotrebiteľom

Ustanovenia tohto článku 3 Zmluvy sa uplatnia výlučne len v tom prípade, ak Upisovateľ uzatvára ako
spotrebiteľ podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Upisovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenie dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia
tejto Zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je Upisovateľ povinný Emitenta informovať o svojom
rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo
e-mailom) na adresu sídla Emitenta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo e-mailom na e-mailovú
adresu Emitenta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Na tento účel môže Upisovateľ použiť vzorový
formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je prílohou č. 1 tejto Zmluvy.
Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, aj je oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od
Zmluvy zaslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.
Ak dôjde zo strany Upisovateľa k včasnému a riadnemu odstúpeniu od Zmluvy, Emitent bez
zbytočného odkladu vráti Upisovateľovi, najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď mu bolo
oznámenie o odstúpenie od Zmluvy doručené, finančné prostriedky, ktoré od Upisovateľa obdržal, a
to bezhotovostne na účet, z ktorého mu boli finančné prostriedky Upisovateľom odoslané. Ak
požaduje Upisovateľ vrátiť tieto finančné prostriedky na iný bankový účet, než z ktorého ich
Emitentovi odoslal, je Upisovateľ povinný túto skutočnosť uviesť v oznámení o odstúpení, ktoré musí
v takom prípade opatriť úradne overeným podpisom.
V prípade, ak Upisovateľ odstúpil od Zmluvy podľa tohto článku 3, a Emitent už vydal a zaslal
Upisovateľovi Dlhopisy, je Upisovateľ povinný na svoje náklady originály Dlhopisov vrátiť Emitentovi,
a to doporučenou zásielkou prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb a informovať
Emitenta prostredníctvom emailu dlhopisy@ervoeco.com, prípadne ich po predchádzajúcej dohode
Emitentovi odovzdať osobne, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od tejto Zmluvy. Emitent nie je
povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky Upisovateľovi podľa bodu 3.5 Zmluvy skôr, ako mu
Upisovateľ originály Dlhopisov doručí alebo preukáže ich odoslanie Emitentovi.
Upisovateľ má právo obrátiť sa v záujme riešenia sťažností súvisiacich s touto Zmluvou na Emitenta
doručením sťažnosti na e-mailovú adresu dlhopisy@ervoeco.com. V prípade, ak Upisovateľ nie je

spokojný s tým, ako bola vybavená jeho sťažnosť, alebo ak sa domnieva, že jeho práva boli poškodené
tým, ako Emitent pristúpil k vybaveniu jeho sťažnosti, má právo žiadať Emitenta o nápravu. Ak
Emitent neodpovedal na žiadosť Upisovateľa o nápravu do 30 dní odo dňa doručenia jeho žiadosti,
príp. túto žiadosť o nápravu zamietol, Upisovateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým
nie je dotknutá.
3.8 Orgánom štátnej kontroly vo veciach ochrany spotrebiteľa v Slovenskej republike je Slovenská
obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. Tento orgán je zároveň jedným
zo subjektov alternatívneho riešenia sporu, na ktorý sa môže Spotrebiteľ obrátiť. Zoznam subjektov
alternatívneho riešenia sporov je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
3.9 Spotrebiteľ môže podať návrh na alternatívne riešenie sporu aj prostredníctvom nasledovnej
platformy
alternatívneho
riešenia
sporov
(riešenia
sporov
on-line):
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3.10 Emitent je povinný poskytnúť súčinnosť subjektu alternatívneho riešenia sporov pri riešení sporu.
4

4.1
4.2
4.3

VYHLÁSENIA A ZÁVÄZKY UPISOVATEĽA

Upisovateľ vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje v tejto Zmluve sú pravdivé a úplné a že je
oprávnený uzavrieť túto Zmluvu.
Upisovateľ výslovne vyhlasuje, že sa oboznámil s Emisnými podmienkami, porozumel im a súhlasí s
nimi a že sú mu známe všetky jeho práva a povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov.
Upisovateľ prehlasuje, že je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou:
☐ Slovenskej republiky
☐ inej krajiny, a to: _______________
(ďalej len „Daňová rezidencia“)
(Upisovateľ vyznačí len jednu možnosť)

4.4

Upisovateľ prehlasuje, že:
☐ je konečným príjemcom2 výnosov z Dlhopisov
☐ konečným príjemcom výnosov z Dlhopisov je nasledovná osoba:
_____________________________________________________
(Upisovateľ vyznačí len jednu možnosť)

4.5

2

Upisovateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak dôjde k zmene jeho Daňovej rezidencie, oznámi túto zmenu
Emitentovi prostredníctvom čestného prehlásenia zaslaného doporučene na adresu Emitenta
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo e-mailom na e-mailovú adresu Emitenta uvedenú v záhlaví tejto

Za konečného príjemcu výnosu z Dlhopisu sa považuje osoba, ktorej plynie tento príjem v jej vlastný prospech a má
právo využívať tento príjem neobmedzene bez zmluvnej alebo inej právnej povinnosti previesť príjem na inú osobu;
za konečného príjemcu príjmu sa nepovažuje osoba, ktorá koná ako sprostredkovateľ za inú osobu

4.6

4.7

5

5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

6

6.1
6.2
6.3

Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu. Súčasťou takéhoto čestného prehlásenia je štát novej Daňovej
rezidencie a dátum vzniku novej Daňovej rezidencie. Upisovateľ zodpovedá Emitentovi za všetku
škodu, ktorú mu spôsobí porušením svojej povinnosti podľa tohto bodu 4.5 Zmluvy.
Upisovateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak dôjde k zmene osoby konečného príjemcu výnosov
z Dlhopisov, o tejto zmene informuje Emitenta písomne doporučene na adresu Emitenta uvedenú
v záhlaví tejto Zmluvy alebo e-mailom na e-mailovú adresu Emitenta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
a to bez zbytočného odkladu. Upisovateľ zodpovedá Emitentovi za všetku škodu, ktorú mu spôsobí
porušením svojej povinnosti podľa tohto bodu 4.6 Zmluvy.
Upisovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyplatenie výnosu z Dlhopisov bez uplatnenia
zrážkovej dane alebo s uplatnením nižšej sadzby zrážkovej dane môže byť kedykoľvek Emitentom
podmienené súčinnosťou Upisovateľa v súvislosti s dodaním akýchkoľvek Emitentom požadovaných
dokumentov alebo informácií pre potreby identifikácie aktuálnej Daňovej rezidencie Upisovateľa
a konečného príjemcu výnosov z Dlhopisov. Emitent je oprávnený určiť formu a rozsah takto
požadovaných dokumentov a informácii.
ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva a všetky právne vzťahy s ňou súvisiace, sa spravujú
slovenským právnym poriadkom.
Táto Zmluva je uzatvorená podľa § 262 ods. 1 a 2 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodný
zákonník, v znení neskorších predpisov, a riadi sa jeho ustanoveniami. § 52 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, tým nie je dotknutý, ak je Upisovateľ
spotrebiteľom.
Všetky práva a povinnosti súvisiace s Dlhopismi a neuvedené v tejto Zmluve sa riadia Emisnými
podmienkami a zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov.
Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súlade s touto Zmluvou, budú predmetom rokovaní Zmluvných
strán, ktorých cieľom bude ich vyriešenie zmierlivým urovnaním.
Všetky spory, žaloby alebo konania vyplývajúce z tejto Zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou, ktoré
Zmluvné strany neurovnajú zmierlivo, budú podliehať výlučnej právomoci súdov v Slovenskej
republike a riešené podľa slovenského práva, pričom jazykom konania bude slovenčina. Body 3.7 a
3.8 Zmluvy týmto nie sú dotknuté, ak je Upisovateľ spotrebiteľom.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou Zmluvnou stranou.
Zmluvou sú viazaní aj právni nástupcovia Zmluvných strán.
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že pri spracúvaní osobných údajov zabezpečia poskytnutie
dostatočných záruk na implementáciu vhodných technických a organizačných opatrení a to takým
spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), a zabezpečia ochranu práv
dotknutých osôb. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť, aby dotknutým osobám, ako napríklad
kontaktným osobám alebo osobám konajúcim v mene Zmluvnej strany, ktorých osobné údaje sú
poskytované druhej Zmluvnej strane, oznámili a sprístupnili informačnú povinnosť druhej Zmluvnej
strany v zmysle GDPR. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov spracovaných Emitentom sú
uvedené na internetovej stránke Emitenta: https://www.ervoeco.com/sk/spracovanie-osobnýchudajov.

6.4

6.5
6.6

6.7
6.8
6.9
6.9.1

V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane neplatným alebo nevymáhateľným, zostávajú
ostatné ustanovenia Zmluvy platné, pokiaľ z povahy Zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolností, za
ktorých bola uzatvorená, nevyplýva, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa nedá
oddeliť od ostatného obsahu Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo
nevymáhateľné ustanovenie iným, ktoré by bolo v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky
a čo najlepšie vystihovalo hospodársky účel pôvodného neplatného alebo nevymáhateľného
ustanovenia.
Zmluva môže byť menená výhradne písomnými dodatkami podpísanými Zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, že Zmluva bola uzatvorená
slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, je výrazom ich slobodnej vôle, zmluvné prejavy ich vôle sú dostatočne
zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej
forme, že obsahu Zmluvy riadne porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpísali na poslednej strane
Zmluvy za prílohami.
Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, jedno vyhotovenie pre každú Zmluvnú
stranu.
Upisovateľ podpisom tejto zmluvy súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Emitenta. Upisovateľ
môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať písomnou správou zaslanou Emitentovi.
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej Prílohy:
Príloha č. 1: Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy

(Podpisová strana nasleduje)

PODPISOVÁ STRANA

Túto Zmluvu podpísali ZMLUVNÉ STRANY v deň uvedený NIŽŠIE:
EMITENT

UPISOVATEĽ

V ___________dňa ___________

V ___________dňa ___________

__________________________
Technológia Ervo Eco, s.r.o.
Meno:
Funkcia: konateľ

__________________________
...................................................
...................................................
...................................................

PRÍLOHA Č. 1
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od Zmluvy o upísaní dlhopisov, a ak ste
túto zmluvu uzatvárali ako spotrebiteľ)
KOMU:

Technológia Ervo Eco, s.r.o.
Halalovka 2389/10
Trenčín 911 08
Slovenská republika
e-mail: dlhopisy@ervoeco.com

OD:

Meno a priezvisko:
Adresa:
(prosíme vyplňte svoje identifikačné údaje)

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od Zmluvy o upísaní dlhopisov
uzatvorenej dňa ________________ (prosíme uveďte dátum, kedy bola Zmluva uzatvorená).
Dňa ________________ (prosíme uveďte dátum vyhotovenia tohto odstúpenia od Zmluvy).
Podpis spotrebiteľa:

_________________________________________
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

