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1. Předmětem této smlouvy o upsání a koupi dluhopisu je následující dluhopis:

Výnos dluhopisu: složené úročení s roční úrokovou sazbou 9 % p.a. Emisní kurz: Emisní kurz všech Dluhopisů k datu emise činí 
103 % jejich jmenovité hodnoty. Dluhopis označený výše v tomto odstavci smlouvy je dále v této smlouvě označován pouze 
jako „Dluhopis“.

Obchodní společnost Guaranteed investment a.s. se sídlem Hlinky 138/27, 603 00 Brno, IČ: 03312682
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7120.

e-mail: info@zajistenainvestice.cz e-mail2: info@guaranteedinvestment.eu web: www.zajistenainvestice.cz
zastoupená panem Tomášem Dračkou, předsedou představenstva

SMLOUVA O UPSÁNÍ A KOUPI DLUHOPISŮ 
Pětileté dluhopisy III. Guaranteed investment a.s.

jako Emitent na straně jedné 
(dále „Emitent“)

a

jako nabyvatel na straně druhé
(dále jen „Nabyvatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o upsání a koupi dluhopisů:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ/FIRMA

RODNÉ ČÍSLO/IČ

TRVALÉ BYDLIŠTĚ/SÍDLO

KORESPONDENČNÍ ADRESA

ČÍSLO ÚČTU

KONTAKTNÍ E-MAIL TELEFONNÍ ČÍSLO

 SHRNUTÍ PLATEBNÍCH ÚDAJŮ

I.

NÁZEV DLUHOPISU:

Pětiletý dluhopis III. Guaranteed investment a.s.
JMENOVITÁ HODNOTA: 

100.000,- Kč
slovy sto tisíc kourun českých

DATUM EMISE:

30. 11. 2015
DATUM SPLATNOSTI:

1. 12. 2020

OBCHODNÍ KÓD
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2. Nabyvatel podpisem této smlouvy upisuje  
kus(ů) Dluhopisu za jmenovitou hodnotu dluhopisu 
a zavazuje se Emisní kurz Dluhopisu splatit ve výši a dle 
podmínek sjednaných touto smlouvou.

Emisní kurz jednoho Dluhopisu ke dni uzavření této smlouvy 
činí 103.000,- Kč.

1. Emisní kurz Dluhopisu je splatný bezhotovostním 
převodem na bankovní účet Emitenta č. 
2112420631/2700, vedený u UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s. Nabyvatel je povinen svou 
platbu označit variabilním symbolem, který odpovídá 
rodnému číslu či identifi kačnímu číslu Nabyvatele. 

2. Emisní kurz dluhopisu je splacen připsáním celé částky 
Emisního kurzu na výše uvedený účet Emitenta. 

3. Nabyvatel se zavazuje splatit Emisní kurz Emitentovi 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této 
smlouvy.

Upsaný Dluhopis bude Nabyvateli vydán po úplném 
zaplacení Emisního kurzu Nabyvatelem. Na Dluhopisu bude 
vyznačeno jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo 
a adresa trvalého bydliště (u fyzických osob) či fi rma, adresa 
sídla a identifi kační číslo (u právnických osob) Nabyvatele 
jako prvního vlastníka Dluhopisu. 

1. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s Emisními 
podmínkami Dluhopisů, které jsou zdarma k dispozici na 
internetových stránkách Emitenta a v písemné formě 
v sídle Emitenta. 

2. V případě prodlení Nabyvatele se splacením Emisního 
kurzu může Emitent nabídnout Dluhopis k úpisu jiné 
osobě a odstoupit od této smlouvy. 

3. Nesplatí-li Nabyvatel Emisní kurz ani do jednoho měsíce 
po uplynutí lhůty splatnosti dle čl. III. této smlouvy, tato 
smlouva zaniká. 

4. Nabyvatel výslovně prohlašuje, že jsou mu známa všechna 
jeho práva a povinnosti vyplývající z upsání Dluhopisu 
a z vlastnictví Dluhopisu. Nabyvatel výslovně prohlašuje, 
že si je vědom všech rizik spojených s upsáním Dluhopisu 
a s vlastnictvím Dluhopisu, zejména pak skutečnosti, že 

Nabyvatel tímto výslovně uděluje Emitentovi souhlas k tomu, 
aby Emitent, či osoba ovládající Emitenta, či osoba ovládaná 
stejnou osobou jako Emitent či osoba ovládaná Emitentem, 
zpracovávaly jeho osobní údaje, které Emitentovi poskytl, 
včetně rodného čísla, a to za účelem plnění práv a povinností 
z této smlouvy, jakož i za účelem případného nabízení 
produktů a služeb Emitenta či osob ovládajících Emitenta či 
Emitentem ovládaných či ovládaných stejnou osobou jako 
Emitent, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickou 
poštou. Souhlas se uděluje na dobu od poskytnutí osobních 
údajů do konce kalendářního roku následujícího po roce, kdy 
dojde k vypořádání všech práv z Dluhopisu. 
Nabyvatel prohlašuje, že bere na vědomí následující 
informace: poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; 
osobní údaje bude zpracovávat správce v elektronické 
podobě; Nabyvatel má právo požádat správce o informaci 
o zpracování svých osobních údajů; v případě, že se bude 
domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování 
osobních údajů v rozporu se zákonem, má právo požádat 
správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby 
správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 
Nabyvatel prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl v této 
smlouvě, jsou pravdivé a úplné, a zavazuje se v případě změny 
těchto údajů o takovéto změně Emitenta bez zbytečného 
odkladu informovat.

II.

III.

IV.

V.

VI.

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž 
každá ze stran obdrží po jednom. Veškeré dodatky či 
změny této smlouvy lze uzavírat pouze písemně.

2. Strany této smlouvy prohlašují, že si smlouvu řádně 
přečetly, že smlouvě a všem jejím důsledkům rozumí, že 
měly dostatek času prostudovat si text smlouvy před jejím 
uzavřením, a že smlouvu ze své svobodné a vážné vůle 
podepisují.

VII.

V

EMITENT                                                                                            

Guaranteed investment a.s.
NABYVATEL

dne

zaplacení výnosu a splacení Dluhopisu není garantováno 
žádným státním orgánem a že je plně odvislé od 
hospodářské situace Emitenta. 

5. Nabyvatel výslovně prohlašuje, že účet uvedený u jeho 
jména/názvu v záhlaví této smlouvy je účtem, na který 
mají být Emitentem zaslán výnos z dluhopisu a na který 
má být Dluhopis splacen.

6. Nabyvatel bere výslovně na vědomí skutečnost, že výnos 
z Dluhopisu náleží Nabyvateli až za období ode dne vydání 
dluhopisu (tedy jeho předání Nabyvateli) do dne splatnosti 
či předčasné splatnosti.


