
Kupní smlouva o úplatném převodu cenných papírů/akcií 
uzavřená mezi smluvními stranami: 

Pan/ paní  

Rodné číslo   

Trvalý pobyt  

Číslo dokladu totožnosti a 
datum vydání 

 

Číslo bankovního účtu  
(pro výplatu kupní ceny) 

 

Telefon/ e-mail  

Zastoupen  

na straně jedné jako prodávající 
a 
VITREA a.s., se sídlem Praha 4, Ctiradova 508/1, PSČ 140 00, IČ 46710027, Spisová značka: B 10555 vedená u Městského 
soudu v Praze, zastoupená obchodníkem s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Veveří 111, Brno  616 00, 
IČ 277 584 19, u KS v Brně B.5249 
na straně druhé jako 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 cenných papírů dochází k převodu veškerých 
práv spojených s předmětným cenným papírem/akcií. 

II. Specifikace cenných papírů a kupní ceny 
Kmenové akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, nekótované, každá o jmenovité hodnotě =800,- Kč, emitent BOHEMIA 
CRYSTAL GROUP, a.s., IČ 44520000, Spisová značka B 4284 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 4 - Nusle, 
Ctiradova 508/1, PSČ 140 16 (dále jen „emitent“) 

 
Čísla akcií (od, do) Počet akcií (kusů) Kupní cena za 1 kus akcie (Kč) 

  =40,- Kč (čtyřicet korun) 

 (dále jen „Akcie“) 
celková kupní cena odpovídá součinu kupní ceny za jeden kus Akcie a počtu kusů Akcií, tedy =………………………… 

III. P řevod Akcií a zaplacení celkové kupní ceny 
Prodávající, pokud nepředal kupujícímu Akcie, tímto zplnomocňuje kupujícího:  
k převzetí Akcií od emitenta, a dále zplnomocňuje kupujícího a emitenta k vyznačení rubopisu ve prospěch (na řad) 
kupujícího. 
Kupní cena bude vyplacena kupujícím prodávajícímu neprodleně po převzetí Akcií kupujícím, buď na bankovní účet 
kupujícího, nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího, pokud kupující své bankovní spojení neuvedl. Pokud bude zjištěno 
při přebírání akcií od emitenta, že prodávající předmětné akcie již nevlastní pozbývá smlouva platnosti a obě strany jsou 
povinny si vrátit již poskytnuté plnění. 

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 že s Akciemi jsou spojena všechna samostatně převoditelná práva. 

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. Kupující a prodávající prohlašují, že se 
seznámili se stavem a hospodařením emitenta Akcií. Smlouva se stává pro každou smluvní stranu závaznou dnem jejího 
podpisu. Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro 
kupujícího, jedno pro prodávajícího a jedno pro emitenta. 
 
V…………………… dne:………………….. V…………………… dne:………………….. 

........................................………..           ........................................……….. 
 prodávající       kupující    
 (úředně ověřený podpis) 
 
 


