
Kupní  smlouva o převodu cenných papírů 
uzavřená mezi smluvními stranami: 

 
Pan/paní   …………………………………………  Rodné číslo …..………………..………… 

Bytem …………………………………………………………………………………….………………………………………. 

Doklad totožnosti ….…. …….………………….   Tel./E-mail:  ………………..…………………..………………..
  
na straně jedné jakožto prodávající 

a 
NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 76716, IČ 47674857 vedená u KS v Brně B. 4091, 
zastoupena společností  
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, 616 00  Brno, IČ 27758419 vedená u KS v Brně B. 5249. 
na straně druhé jakožto kupující  

I. Předmět smlouvy 
Prodávající prodává kupujícímu akcie, jejichž specifikace je uvedena v čl. II. této smlouvy. Kupující kupuje tyto akcie a zavazuje 

se za ně zaplatit kupní cenu dohodnutou v této smlouvě. Převodem akcií se pro potřeby této smlouvy rozumí předání listinné akcie 
kupujícímu s provedeným rubopisem. Převodem cenných papírů dochází k převodu veškerých práv spojených s předmětným cenným 
papírem. 

 
II. Specifikace cenných papírů a kupní ceny 

Emitent 1. Hradecká zemědělská a.s., IČ 63479401, kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, nekótované na oficiálních trzích: 
A. 

Jmen. hodnota Čísla (včetně) Kupní cena  za 1 kus akcie   (Kč) Počet kusů akcií 

=50.000.- Kč  =10.000,- (desettisíc korun českých)    =                    ks 
B.  

Jmen. hodnota Čísla (včetně) Kupní cena  za 1 kus akcie   (Kč) Počet kusů akcií 

=5.000.- Kč  =1.000,-(jedentisíc korun českých)    =                    ks 
C. 

Jmen. hodnota Čísla (včetně) Kupní cena  za 1 kus akcie   (Kč) Počet kusů akcií 

=500.- Kč  =100,-(jednosto korun českých)    =                    ks 
(dále jen „Akcie“) 
celková kupní cena odpovídá součtu  součinů kupní ceny za jeden kus akcie a počtu kusů akcií, tedy  = ……………….……….…..……  Kč.  
 
Způsob zaplacení: …………………………………………. Bankovní účet: ……………………………………….. 

 
III. P řevod Akcií a zaplacení celkové kupní ceny 

Akcie, které jsou přílohou této smlouvy, se převádějí fyzickým předáním a rubopisem. 
Prodávající podpisem této smlouvy uděluje plnou moc obchodníkovi s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., 

se sídlem Veveří 111, 616 00  Brno, IČ 27758419, ke všem právním úkonům spojeným s převodem Akcií, zejména k vyznačení rubopisu o 
převodu akcií na kupujícího, podání žádosti emitentovi o schválení převodu Akcií z prodávajícího na kupujícího a k provedení změny 
v seznamu akcionářů. 

Celkovou kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu do 7-mi dní od převodu Akcií dle této smlouvy. Zaplacením kupní ceny se 
rozumí odeslání poštovní poukázky na adresu prodávajícího dle této smlouvy nebo odeslání celkové kupní ceny bankovním převodem na  
účet prodávajícího uvedený v této smlouvě nebo vystavení šeku na jméno prodávajícího nebo zaplacení v hotovosti. 

Strany se dohodly, že náklady a smluvní poplatky pověřenému obchodníku s cennými papíry, spojené s realizací převodu, hradí 
kupující v plné výši. 

IV. Prohlášení prodávajícího 
Prodávající prohlašuje, že ve smlouvě uvedl správné a úplné údaje, že Akcie jsou jeho výhradním vlastnictvím, že jeho  dispozice 

s Akciemi není žádným způsobem omezena a na předmětných Akciích neváznou zástavní práva nebo práva třetích osob a od Akcií nebyla 
oddělena žádná samostatně převoditelná práva.  

Do doby provedení převodu cenných papírů specifikovaných v čl. II. této smlouvy z prodávajícího na kupujícího je kupující 
oprávněn kdykoli od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením zaslaným prodávajícímu. 

 
V. Závěrečná ustanovení 

Kupující a prodávající prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem 
řádně seznámili, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Smlouva nabývá účinnosti udělením souhlasu představenstva 
společnosti emitenta s převodem Akcií. 

Smlouva se stává pro každou smluvní stranu závaznou dnem jejího podpisu. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, 
z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro kupujícího, jedno pro prodávajícího.  
 
V …………………….…….   dne ………..…….….   V ………………………….  dne ………..…….…. 
  
 
 
........................................………..                                          ............................................. 

prodávající         kupující 


