Kupní smlouva o převodu cenných papírů
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Prodávající: jméno a příjmení
RČ:
…………………………………
bydliště:
…………………………………………………………………
číslo účtu:
…………………………………….
(dále jen prodávající)
a
Kupující:

ZEOS LOMNICE a.s.
K urnovému háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IČO: 25297473
zastoupená: Ing. Jiří Lacina, předseda představenstva
zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1855
(dále jen kupující)
uzavírají následující smlouvu o převodu cenných papírů:
I.
Prohlášení prodávajícího a kupujícího

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem ……... ks akcií o jmenovité hodnotě
5.000,- Kč a ……... ks akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč společnosti ZEOS LOMNICE
a.s., K urnovému háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO: 25297473, evidenční čísla:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Akcie mají podobu listinného cenného papíru a nejsou veřejně obchodovatelné.
Současně prodávající prohlašuje, že na akciích neváznou žádné dluhy, zástavní práva nebo
jiná obdobná práva třetích osob, akcie nejsou předmětem soudního sporu nebo postiženi
výkonem rozhodnutí (exekucí) a jsou s nimi spojena všechna samostatně převoditelná práva.
Kupující ověřil vlastnictví k akciím v seznamu akcionářů, fyzicky zkontroloval před
podpisem stav akcií a prohlašuje, že zápis v seznamu akcionářů odpovídá údajům zapsaným
na akcii a jejím rubopisu.
Kupující dále prohlašuje, že je oprávněn nabývat vlastních akcií na základě rozhodnutí valné
hromady konané dne 20.5.2017.
II.
Předmět smlouvy
Prodávající podpisem této smlouvy prodává ……. ks akcií o jmenovité hodnotě 5000,- Kč a
……... ks akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč společnosti ZEOS LOMNICE a.s.
specifikovaných v článku I. této smlouvy za dohodnutou kupní cenu kupujícímu a kupující
tyto cenné papíry kupuje do svého vlastnictví a zavazuje se za ně zaplatit prodávajícímu
dohodnutou kupní cenu dle níže uvedených platebních podmínek.
Při podpisu smlouvy dojde zároveň k podepsání a předání prodávaných akcií. Převodem akcií
dochází k převodu veškerých práv a povinností spojených s vlastnictvím převáděných akcií.
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III.
Kupní cena
Smluvní strany se dohodly na ceně ve výši 500,- Kč/1 akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč a
ve výši 5.000,- Kč/1 akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč.
Celková kupní cena tak činí ............................,- Kč ( slovy ..... korun českých ).
Kupní cena bude kupujícím zaplacena bezhotovostně na účet prodávajícího, a to do 30
kalendářních dnů po podpisu této smlouvy.
Nebude-li kupní cena kupujícím řádně a včas uhrazena, dostává se kupující do prodlení a je
povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý započatý den prodlení.
IV.
Závěrečná ustanovení
V případě, že by se prohlášení prodávajícího uvedené v článku I. odstavec druhý ukázalo jako
nepravdivé, odpovídá prodávající kupujícímu za újmu tím způsobenou.
Smlouva nabývá platnosti dnem souhlasného podpisu smluvními stranami.
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně formou vzestupně číslovaných dodatků
k této smlouvě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení.
Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což svobodně a vážně
potvrzují svými podpisy.

V Lomnici nad Popelkou dne ...................................

………………………………………
Prodávající

………………………………………
Ing. Jiří Lacina
předseda představenstva
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