SMLOUVA O ÚPISU AKCIÍ
Smluvní strany:
Jméno a Příjmení ………………………………
nar. …………………………
bytem ………………………
resp.
Obchodní firma………………………………..
IČ : …………………………
se sídlem …………………................................
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
……………… soudem v ………, oddíl …B, vložka ………
zastoupena: ……………………………………
(dále jako „Upisovatel” nebo také jako „akcionář společnosti”)
a
KARO INVEST a.s.
IČ: 07205571
se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ: 186 00
zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23542
zastoupena Ing. Jakubem Hemerkou, členem představenstva
(dále jako „Společnost”)
uzavřeli v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o úpisu akcií
(dále jen „smlouva”):
Článek I
Úvodní ustanovení
1.1 Rozhodnutím ze dne 09.10.2020, o kterém byl pořízen notářský zápis č. NZ 1103/2020, N
730/2020 (dále také jen „Rozhodnutí”), rozhodla valná hromada Společnosti o zvýšení
základního kapitálu Společnosti tak, že základní kapitál bude zvýšen upsáním nejvýše 298.000
(dvě stě devadesát osm tisíc) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, které budou
vydány jako zaknihované cenné papíry na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč
(slovy: jedna koruna českých), s nimiž jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve vydanými.
(dále jen „Nové akcie“) Emisní kurs Nových akcií upisovaných dosavadními akcionáři při

výkonu práva přednostního úpisu akcií byl určen představenstvem společnosti na základě
pověření uděleného valnou hromadou společnosti ve výši 43,- Kč (čtyřicet tři korun českých).
Článek II
Upisování akcií
2.1 V souladu s Rozhodnutím tak Upisovatel touto smlouvou upisuje tyto akcie společnosti:
Druh: akcie kmenové
Forma: na jméno
Podoba: zaknihované
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč/jedna akcie
Počet: ………. Ks
(dále také jen „Upisované akcie“)
S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Akcie
budou vydány jako zaknihovaný cenný papír.
2.2 Emisní kurs Upisovaných akcií činí 43,- Kč (čtyřicet tři korun českých) za jednu akcii,
celkově tedy ……………… Kč (slovy: ……………… korun českých).
2.3 Upisovatel se zavazuje splatit emisní kurs Upisovaných akcií v celé výši, tj. ve výši
……………… Kč (slovy: ……………… korun českých) v penězích na bankovní účet
Společnosti číslo 2501682539/2010, vedený u Fio banka, a.s. ve lhůtě nejpozději do dne
…………….. 2020.
2.5 Číslo majetkového účtu Upisovatele u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., na který
mají být připsány Upisované akcie, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, je:
…………….. (…………… banka).
2.6 Společnost se zavazuje vydat Upisované akcie a připsat je na majetkový účet Upisovatele
nejpozději do 45 dnů ode dne účinků zvýšení základního kapitálu.
Článek III
Závěrečná ustanovení
3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3.2 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným,
neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako
celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení
oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné
ustanovení nahradit novým, platným a účinným.
V Praze dne ………… 2020

V Praze dne ………… 2020

……………………………….
………………………………

Upisovatel

……………………………….
KARO INVEST a.s.
Ing. Jakub Hemerka
člen představenstva
Společnost

