
P�ÍLOHA �. 1 SMLOUVY O SMLOUV� BUDOUCÍ O ÚPLATNÉM P�EVODU CENNÝCH PAPÍR� 
 – VZOR „B“ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY 

Smlouva o úplatném p�evodu Akcií 
v souladu s § 13 a násl. zákona �. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném zn�ní 

 
uzav�ená mezi 

 

FRUTA Podivín,a.s. 
se sídlem Podivín, Rybá�e 156/157, PS�: 69145, I�: 49968556, zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném Krajským 
soudem v Brn�, oddíl B, vložka 1211, zastoupená p�edsedou p�edstavenstva Ing. Leošem Novotným, bytem 
Uherské Hradišt� – Ma�atice, Fr.Kretze 1378, rodné �íslo 610923/1436 a místop�edsedou p�edstavenstva Ing. 
Radimem Hlavá�kem, bytem Boršice u Buchlovic, Zápoto�í 681,  rodné �íslo 600810/1528 

(dále jen „prodávající“) 
 
a  
 
…………………………………………………………………………………………...……… 
Obchodní firma, 
 
…………………………………………………………………………………………...……… 
Sídlo, I�, 
 
…………………………………………………………………………………………...……… 
Jméno a funkce osoby oprávn�né jednat a podepisovat,  
 
…………………………………………………………………………………………...……… 
Adresa trvalého bydlišt� a rodné �íslo osoby oprávn�né jednat a podepisovat,  

 (dále jen „kupující“) 
 

I. 
P�edm�t smlouvy 

 
1. P�edm�tem této smlouvy je závazek prodávajícího p�evést na kupujícího cenné papíry specifikované níže a 

závazek kupujícího zaplatit mu za to kupní cenu za podmínek níže uvedených. 
 
 
2. P�evád�né cenné papíry: 

 
Firma emitenta:   FRUTA Podivín, a.s.  
Druh cenného papíru:   kmenové akcie 
Forma cenného papíru:  na majitele 
Podoba cenného papíru:  listinná 
Jmenovitá hodnota:   1 000,- K� (slovy: jedentisíckorun�eských) 
Po�et p�evád�ných cenných papír�: 14 823 ks  (slovy: �trnácttisícosmsetdvacett�i kus�) 

(dále „Akcie“) 
 

II. 
Kupní cena a platební podmínky 

  
1. Kupní cena p�edm�tných cenných papír� byla sjednána dohodou smluvních stran a p�edstavuje �ástku ve výši 

…………………………………………….. K� (slovy: ……………………………..………………………… ) 
za všechny shora uvedené Akcie. 

 
2. Kupující uhradil kupní cenu na bankovní ú�et Organizátora, spole�nosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, 

nám�stí T.G. Masaryka 1280, PS�: 760 01, I�: 60732075, zapsanou v obchodním rejst�íku vedeném Krajským 
soudem v Brn�, oddíl B, vložka �. 3778, �íslo 132806217/0300, vedený u �eskoslovenské obchodní banky, a.s., 
pobo�ka Zlín, pod variabilním symbolem rodné �íslo Kupujícího p�ed podpisem této smlouvy. 

 
3. Kauce, kterou kupující uhradil v souladu s Podmínkami obchodní ve�ejné sout�že, se zapo�ítává na Kupní cenu. 
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III. 

P�evod cenných papír� 
 
1. Prodávající je povinen p�edat Akcie kupujícímu ve lh�t� �trnácti dn� od data úhrady Kupní ceny. 
2. Za tím ú�elem ud�luje prodávající plnou moc Organizátorovi, spole�nosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, 

nám�stí T.G. Masaryka 1280, PS�: 760 01, I�: 60732075, zapsanou v obchodním rejst�íku vedeném Krajským 
soudem v Brn�, oddíl B, vložka �. 3778, k p�edání Akcií kupujícímu. 

3. Kupující nabývá Akcie od prodávajícího dnem jejich p�evzetí. 
 
 

IV. 
Závazná prohlášení prodávajícího 

 
1. Prodávající tímto prohlašuje, že je oprávn�n p�edm�tné cenné papíry p�evést, že je výlu�ným 

majitelem p�edm�tných cenných papír�, a že žádná okolnost nebrání tomu, aby se na základ� této smlouvy 
kupující stal majitelem p�edm�tných cenných papír�.  

2. Prodávající dále prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy neuzav�el smlouvu o úplatném �i bezúplatném 
p�evodu p�edm�tných cenných papír� se t�etí osobou. Dále prohlašuje, že na p�edm�tných cenných papírech 
neváznou žádná práva t�etích osob, zejména práva zástavní, op�ní nebo p�edkupní a že nebudou odd�lena 
samostatn� p�evoditelná práva vztahující se k p�edm�tným cenným papír�m a že ani neu�inil úkony ke z�ízení 
takových práv �i odd�lení samostatn� p�evoditelných práv. Prodávající se dále zavazuje, že s p�edm�tnými 
cennými papíry p�evede všechna práva s nimi spojená. 

3. Prodávající se zavazuje, že prohlášení v tomto �lánku budou platná po celou dobu až do  p�evodu p�edm�tných 
cenných papír� podle této smlouvy na kupujícího. 

 
 

V. 
Záv�re�ná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena celkem ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 
2. Smlouvu je možné m�nit �i dopl	ovat pouze oboustrann� podepsanými písemnými dodatky. 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a ú�innosti dnem podpisu ob�ma smluvními stranami. 
4. Pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho �ást stane neplatným �i nevynutitelným prost�ednictvím 

soudu �i jiného p�íslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost �i nevynutitelnost vliv na platnost �in 
vynutitelnost ostatních ustanovení toto smlouvy nebo jejích �ástí, nevyplývá-li p�ímo z obsahu této smlouvy, že 
toto ustanovení nebo jeho �ást nelze odd�lit od dalšího obsahu.  

5. V p�ípad� uvedeném v p�edchozím odstavci se ob� smluvní strany zavazují neú�inné a neplatné ustanovení 
nahradit novým ustanovení, které svým ú�elem a hospodá�ským významem co nejbližší ustanovení této 
smlouvy, které má být nahrazeno.  

6. Právní vztahy smluvních stran výslovn� v této smlouv� neupravené se �ídí zejména ustanoveními zákona o 
cenných papírech a obchodního zákoníku.  

7. Smluvní strany si smlouvu �ádn� p�e�etli a s celým jejím obsahem bez výhrad souhlasí a na d�kaz toho 
p�ipojují své podpisy.  

 
 
 
V ........................... dne..........................                                                      V ........................... dne.......................... 
 
 
 
 
 
________________________________                                                      ________________________________ 

    Prodávající                                                                                                          Kupující 


