Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů
(dále jen „Smlouva o úpisu“)
uzavřená dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech v platném znění
Emitent dluhopisů se řídí emisními podmínkami příslušné emise emitenta společnosti
AKYMARA s.r.o., IČ: 04741919, se sídlem U Bažantnice 848, 561 51 Letohrad, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
36538 (dále „Emitent“), které jsou uveřejňovány a zpřístupňovány v sídle Emitenta na nosiči
informací, který investorům umožňuje reprodukci emisních podmínek v nezměněné podobě a
uchování emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti těchto
dluhopisů. Informace nebudou uveřejňovány v jiném jazyce než českém.
Emitent/Prodávající
Název:
Bankovní účet pro úhradu ceny
upisovaného dluhopisu:
Variabilní symbol:
Upisovatel/Kupující
Jméno/Název:
Rodné číslo/IČ (použít jako variabilní symbol
při platbě):
Adresa trvalého pobytu/sídlo:
Bankovní spojení pro výplatu úrokových výnosů
a splacení jmenovité hodnoty:
Statutární zástupce:
Telefonní číslo:
E-mail:
Číslo občanského průkazu:

AKYMARA s.r.o.
115-1877820237/0100
číslo kupovaného dluhopisu

úrok
ročně
3 % p.a.

nominální
hodnota
100.000,-

datum emise

ISIN

16.12. 2016

CZ0003515538

splatnost

podoba dluhopisu

forma

desetiletý

listinný CP

datum
splatnosti
16.12. 2026

na řad

Počet

Upisovatel bere na vědomí:





Smlouva se stává platnou, závaznou a neodvolatelnou okamžikem podpisu této smlouvy
o úpisu Upisovatelem a Eminentem.
Úroky z dluhopisů se započítávají ode dne připsání částky emisního kurzu na účet Emitenta.
Eminent a Upisovatel souhlasí výslovně s tím, že emisní kurz upsaných dluhopisů lze splatit
prostřednictvím započtení jakýchkoliv vzájemných pohledávek Upisovatele a Eminenta.
Emitent je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud nedojde k úhradě emisního kurzu na
účet Emitenta do 60 dnů od podpisu této smlouvy.

Prohlášení upisovatele:
Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné; souhlasím s jejich ověřením,
zpracováním a uchováním za účelem nákupu dluhopisů Eminenta a při vedení samostatné evidence.
Prohlašuji, že jsem se seznámil s emisními podmínkami příslušné emise dluhopisů Eminenta.

V Letohradě dne

V Letohradě dne

Podpis Upisovatele

Podpis Eminenta
AKYMARA s.r.o.

Ing. Marcela Kykalová, jednatelka společnosti
AKYMARA s.r.o.

