Smlouva o postoupení pohledávky a prodeji cenného papíru

uzavřená dle ust. § 1879 a násl.a ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

jméno _________________________,

nar._____________,

bytem ____________________________________

(jméno, příjmení)

(datum narození)

(ulice, č. p., PSČ, město)

(dále jen „Postupitel“)
a
společností IFIS investiční fond, a.s., IČ: 24316717, se sídlem Čechyňská 419/14 a, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8086, zastoupenou Patrikem Knotkem, členem představenstva.
(dále jen „Postupník“)
I.
Postupitel má za dlužníkem ze skupiny HELSKE 1, spol. ____________________________ IČO: __________________ , se
sídlem __________________________________ (dále jen „Dlužník“) pohledávky z titulu investičních cenných papírů 2 ,
které Postupitel od Dlužníka nabyl a které Dlužník řádně a včas ke dni uzavření této Smlouvy nevypořádal, případně u
kterých ještě nenastala doba splatnosti anebo jiného způsobu vypořádání. Postupitel tak má nebo v budoucnu bude mít
nárok na vypořádání jeho pohledávek za Dlužníkem, včetně případného příslušenství.
Postupitel uzavřením této Smlouvy postupuje veškeré své pohledávky za Dlužníkem, a to jak pohledávky na vypořádání
investičních cenných papírů, tak případné další pohledávky za Dlužníkem, představující zejména případný (i) nárok na
náhradu škody, způsobené porušením právního předpisu Dlužníkem při emisi, distribuci anebo vypořádávání investičního
cenného papíru, jehož je Postupitel vlastníkem anebo (ii) nárok na vydání bezdůvodného obohacení, bude-li některá
smlouva, uzavřená mezi Postupitelem a Dlužníkem, na jejímž základě poskytnul Postupitel Dlužníku jakékoli plnění,
shledána neplatnou či neúčinnou. Postupitel postupuje touto Smlouvou veškeré pohledávky za Dlužníkem, a to jak
současné, tak budoucí, které mu po dni uzavření této Smlouvy mohou za Dlužníkem vzniknout z některého z důvodů,
uvedených v předchozí větě. Pohledávky se postupují včetně jejich případného zajištění, ať už zajišťovací směnkou, případně
jiným způsobem. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany explicitně prohlašují, že s pohledávkami jsou převáděny
a touto Smlouvou prodávány i investiční cenné papíry, do nichž jsou případné pohledávky inkorporovány nebo kterými jsou
zajištěny (dále jen „Cenné papíry“). Pro vyloučení všech pochybností se za Cenné papíry dle této Smlouvy považují veškeré
cenné papíry, emitované Dlužníkem na řad Postupitele.
Postupitel závazně prohlašuje a ujišťuje Postupníka, že ke dni podpisu této smlouvy nepostoupil pohledávku žádné třetí
osobě, ani tuto po podpisu této smlouvy nepostoupí ani že jakýkoli Cenný papír nezcizil na jakoukoli osobu, odlišnou od
Postupníka
Postupník uzavřením této Smlouvy výše uvedené pohledávky včetně Cenných papírů od Postupitele přijímá a zavazuje se
za jejich postoupení a nabytí zaplatit úplatu způsobem a ve výši, která je ujednána v samostatné dohodě o úplatě, uzavřené
mezi smluvními stranami společně s touto Smlouvou. Postupník prohlašuje, že pohledávky po uzavření této Smlouvy
nepostoupí jakékoli 3. osobě bez předchozího písemného souhlasu Postupitele.

Postupitel se zavazuje neprodleně po uzavření této Smlouvy veškeré Cenné papíry, do kterých je vtělena některá
z pohledávek Postupitele za Dlužníkem nebo kterými je některá z pohledávek Postupitele za Dlužníkem zajištěna, tedy
zejména směnky, dluhopisy, certifikáty, apod. rubopisovat na Postupníka a vydat je Postupníkovi. Za tímto účelem
Za členy skupiny HELSKE dle této Smlouvy se považují společnosti helskefichte a.s., helskeeiche a.s., HELSKE SUSTAINED a.s., HELSKE SUSTAINED HPC
a.s.
2 Nejedná se pouze o investiční cenný papír ve smyslu ust. § 3, odst. (1), písm. a) zákona č. 254/2006 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů, ale případně i o jiné cenné papíry, které nenaplňují definici investičního nástroje podle citovaného zákona.
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Postupitel zmocňuje JUDr. Viktora Chytku, advokáta, ev. č. ČAK 15287, se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno – Trnitá,
aby provedl za Postupitele rubopis a indosoval tak předmětné Cenné papíry z osoby Postupitele na Postupníka. Platí, že
bude-li Cenný papír rubopisován na Postupníka JUDr. Viktorem Chytkou v plné moci Postupitele, že JUDr. Viktor Chytka
ujednané zmocnění přijal. Vyskytují-li se Cenné papíry v imobilizované anebo zaknihované formě, zavazuje se Postupitel
neprodleně po uzavření této Smlouvy dát pokyn centrálnímu depozitáři cenných papírů, případně schovateli
imobilizovaných Cenných papírů k převodu zaknihovaných nebo imobilizovaných Cenných papírů na majetkový účet
Postupníka, vedený u centrálního depozitáře cenných papírů pod č. …………., případně k učinění změny záznamu o vlastnictví
k Cenným papírům u schovatele ve prospěch Postupníka. Postupitel k výše uvedenému převodu zaknihovaných nebo
imobilizovaných Cenných papírů do vlastnictví Postupníka uzavřením této Smlouvy uděluje plnou moc Postupníkovi, na
základě které je Postupník oprávněn nezbytné úkony, spojené s převodem Cenných papírů na jeho osobu provést sám bez
součinnosti Postupitele. Postupník uzavřením této Smlouvy takové zmocnění přijímá.
Postupitel taktéž zmocňuje a pověřuje Postupníka k veškerým úkonům a jednáním vedoucím/směřujícím k výplatě
pohledávek ze strany Dlužníka, tedy vydání finančních prostředků poskytnutých Postupitelem Dlužníku, na bankovní účet
Postupníka, dále k učinění veškerých jednání souvisejících s případným ukončením smluv, uzavřených s Dlužníkem, jakož i
vznesení námitky neplatnosti takových smluv, to vše dle uvážení Postupníka. Postupník uzavřením této Smlouvy takové
zmocnění přijímá.
II.
Postupitel poskytuje za účelem uzavření této Smlouvy své osobní údaje a podpisem bere na vědomí jejich zpracování. Tato
smlouva je platná a účinná jejím uzavřením.
Od této Smlouvy je možné odstoupit dohodou smluvních stran.
Postupitel je dle ust. § 1829 občanského zákoníku oprávněn od této Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího
uzavření, a to písemnou formou v listinné podobě, doručenou na adresu sídla Postupníka. Po uplynutí této lhůty je
Postupitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit dohodou smluvních stran.

V ____________ dne ____________

V _____________ dne _____________

______________________________
Postupitel

__________________________
Postupník

Místo pro ověření podpisů:

Dohoda o úplatě za postoupení pohledávky a prodej cenných papírů

jméno _________________________,

nar._____________,

bytem ____________________________________

(jméno, příjmení)

(datum narození)

(ulice, č. p., PSČ, město)

(dále jen „Postupitel“)
a
společností IFIS investiční fond, a.s., IČ: 24316717, se sídlem Čechyňská 419/14 a, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8086, zastoupenou Patrikem Knotkem, členem představenstva.
(dále jen „Postupník“)
I.
Postupitel a Postupník prohlašují, že uzavřeli Smlouvu o postoupení pohledávek a prodeji cenných papírů, jejímž
předmětem je postoupení pohledávek Postupitele na Postupníka, a to pohledávek za společností
____________________________ z titulu investičních cenných papírů, které Postupitel od Dlužníka nabyl a které Dlužník
ke dni uzavření této Smlouvy nevypořádal a dále prodej těchto cenných papírů Postupníkovi.
II.
Postupitel a Postupník v návaznosti na čl. I., odst. 4. smlouvy o postoupení pohledávek sjednávají v této dohodě úplatu za
postoupení pohledávek a prodej cenných papírů ve výši 90 % z výše vymoženého plnění na pohledávky od Dlužníka,
která bude zaplacena Postupníkem nejpozději do 30 dnů ode dne vymožení a faktického inkasa na pohledávky na níže
uvedený účet Postupitele:
číslo bankovního účtu 3

vedený u

V případě, kdy Postupník nabídne po uzavření této dohody Postupiteli akcie na vybrané právnické osobě, může být úplata
za postoupení pohledávek zcela vypořádána taktéž převodem uvedených akcií z Postupníka na Postupitele. Volba způsobu
úplaty v případě, kdy Postupník učiní nabídku Postupiteli k nabytí akcií, náleží Postupiteli a jednou přijatá a oznámená volba
o způsobu úplaty nemůže být dodatečně změněna bez souhlasu obou smluvních stran.
III.
Tato dohoda je platná a účinná jejím uzavřením

V ________________________ dne ____________

V _____________________ dne _____________

_______________________________
Postupitel

_____________________________________
Postupník
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Tento údaj vyplní Postupitel ručně

