SMLOUVA O ÚPLATNÉM PŘEVODU CENNÝCH PAPÍRŮ
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle
§ 2079 a násl. občanského zákoníku:

1. Riocath Global, a.s.
Se sídlem: Riocath Global, a.s. na Podbabská 1112/13, Bubeneč, Praha 6 – 160 00
IČ: 06684998
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125
Zastoupena: Jan Jezbera, místopředseda představenstva
(dále jen prodávající na straně jedné)
a
2.
RČ:
Bytem:
Kontaktní telefon:
E-mailová adresa:
(dále jen kupující na straně druhé)
Čl. I
Prohlášení a záruky prodávajícího
(1) Prodávající prohlašuje a zaručuje se, že je výlučným a jakýmikoliv právy třetích osob neomezeným
majitelem dále specifikovaných cenných papírů, které úplatně převádí touto smlouvou na kupujícího, za podmínek
dále uvedených.
(2) Prodávající prohlašuje a zaručuje se, že cenné papíry budou převedeny na kupujícího v plném rozsahu a bez
jakéhokoliv zatížení či omezení práv ze strany třetích osob.
Čl. II
Předmět smlouvy
(1) Povinnosti prodávajícího
Prodávající se zavazuje touto smlouvou převést na kupujícího listinné akcie na jméno v počtu
ks emitenta
Riocath FNDB, a.s., IČ: 60196611, se sídlem Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6, Bubeneč, o nominální hodnotě
10 000,00 za 1 kus akcie, s číselným označením
, série 05. („ dále jen Akcie“)
(2) Povinnosti kupujícího
Kupující se zavazuje touto smlouvou od prodávajícího koupit Akcie, a to v uvedeném objemu, podobě a formě
podle odst. (1) tohoto článku za podmínek dále uvedených. Kupující se dále zavazuje za převod Akcií zaplatit
prodávajícímu dohodnutou kupní cenu podle Čl. IV této smlouvy a zároveň se zavazuje zaslat do sídla prodávajícího
3 podepsaná vyhotovení této smlouvy, to vše do 10 dnů od obdržení této smlouvy.

Čl. III
Převod akcií
(1) K převodu vlastnického práva k Akciím dochází uzavřením platné a účinné smlouvy o převodu cenných papírů
a předáním Akcií České poště za účelem jejich doručení kupujícímu, a to s jednoznačně identifikovaným kupujícím
- nabyvatelem. Rubopis na Akciích je v tomto případě nahrazen Akciemi, které jsou vystaveny přímo na jméno kupujícího, a to na základě dohody mezi prodávajícím a emitentem. Tímto okamžikem se kupující ve smyslu ustanovení §
1103 občanského zákoníku ve spojení s § 269 zákona o obchodních korporacích stává osobou oprávněnou z Akcií,
které jsou předmětem této smlouvy.

(2) Prodávající fyzicky předá 1 vyhotovení platné a účinné smlouvy a Akcie s jednoznačně identifikovaným kupujícím - nabyvatelem, které jsou předmětem této smlouvy, České poště k doručení, a to do 10 dnů od uhrazení kupní
ceny a obdržení 3 podepsaných vyhotovení této smlouvy od kupujícího, a kupující fyzicky tyto Akcie od České pošty
převezme, což smluvní strany stvrzují na této smlouvě svými podpisy. Protokol o předání a převzetí Akcií je v tomto
případě nahrazen podacím lístkem České pošty.
Čl. IV
Kupní cena
(1) Kupní cena za převod cenných papírů specifikovaných v Čl. II odstavci (1) této smlouvy byla stanovena smluvními
stranami dohodou ve výši
,00 Kč (slovy:
korun českých).
(2) Kupující za převod Akcií specifikovaných v Čl. II odstavci (1) této smlouvy zaplatí prodávajícímu kupní cenu
uvedenou v odstavci (1) tohoto článku bankovním převodem na účet prodávajícího č. ú. 2501350497/2010, a to
do 10 dnů od obdržení této smlouvy.
(3) Pro identifikaci platby uvede kupující jako variabilní symbol své identifikační číslo.
Čl. V
Zánik smlouvy
(1) Nedodržení smlouvy prodávajícím
V případě, že kupující neobdrží akcie nejpozději 30 dnů po uhrazení kupní ceny a odeslání 3 podepsaných vyhotovení této smlouvy do sídla prodávajícího, bude takové prodlení s dodáním Akcií považováno za podstatné porušení
této smlouvy prodávajícím a kupující má právo od smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.
(2) Nedodržení smlouvy kupujícím
V případě, že prodávající neobdrží neobdrží kupní cenu ve výši a za podmínek stanovených čl.IV této smlouvy
či 3 podepsané vyhotovení této smlouvy od kupujícího, bude takové prodlení považováno za podstatné porušení
smlouvy kupujícím a prodávající má právo od smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným kupujícímu.
Pokud by již došlo k převodu Akcií na kupujícího, zavazuje se kupující neprodleně převést Akcie zpět na prodávajícího a poskytnout prodávajícímu veškerou nutnou součinnost při převodu. Tímto není dotčeno právo na náhradu
škody.
Čl. VI
Výhrada zpětného prodeje
(1) Smluvní strany si ujednaly, že kupující má dle § 2135 občanského zákoníku právo nejpozději do 42 měsíců od
podpisu této smlouvy vymínit si na prodávajícím zpětný prodej Akcií specifikovaných v Článku II Předmět smlouvy,
odstavci (1) této smlouvy, které touto smlouvou koupil. Prodávající je v takovém případě povinen uhradit kupujícímu kupní cenu uvedenou v Článku IV Kupní cena, odstavec (1) této smlouvy navýšenou o 5 % p.a..
(2) V případě uplatnění výhrady zpětného prodeje kupujícím jsou smluvní strany povinny do 1 měsíce uzavřít novou kupní smlouvu o úplatném převodu cenných papírů, a to při osobním jednání v sídle prodávajícího, po předchozím telefonickém objednání.
Čl. VII
Předkupní právo
(1) Smluvní strany si ujednaly, že prodávají má dle § 2140 občanského zákoníku předkupní právo na Akcie specifikované v Článku II Předmět smlouvy, odstavci (1) této smlouvy, které touto smlouvou prodal. Kupujícímu tak vzniká
bezpodmínečná povinnost nabídnout prodávajícímu (tzv. předkupníkovi) Akcie specifikované v Článku II Předmět
smlouvy, odstavci (1) této smlouvy ke koupi, pokud by je chtěl prodat třetí osobě.
(2) Výhrada předkupního práva zavazuje i nástupce kupujícího.
(3) V případě uplatnění předkupního práva jsou smluvní strany povinny do 1 měsíce uzavřít novou kupní smlouvu
o úplatném převodu cenných papírů, a to při osobním jednání v sídle prodávajícího, po předchozím telefonickém
objednání.

Čl. VIII
Zvláštní ujednání
Smluvní strany činí nesporným, že dle § 4 odstavce 1) písmena x) zákona o daních z příjmů v aktuálním znění od
daně se osvobozuje příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let.

Čl. IX
Závěrečná ustanovení
(1) Každá strana prohlašuje, že její způsobilost k právním úkonům není žádným způsobem omezena. Je-li, nebo
stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná
a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů
upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného
ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.
(2) Právní vztahy založené a související s touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky. Není-li v této
smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se právní vztahy mezi jejími účastníky příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a zákona o obchodních korporacích, případně souvisejícími právními předpisy České republiky.
(3) Strany této smlouvy se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace, výkladu nebo ukončení této smlouvy
(dále jen „spory“) budou řešit:
(3.1.) nejprve pokusem o řešení smírnou cestou – dohodou,
(3.2.) potom budou spory řešeny příslušným soudem v České republice a podle hmotného a procesního práva České
republiky.
(4) Všechny změny a doplnění této smlouvy musí být vyhotoveny písemně, odsouhlaseny a podepsány oběma
smluvními stranami
(5) Podepsáním tohoto písemného vyhotovení smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí ústní ujednání týkající
se záležitostí písemně upravených.
(6) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího řádného podpisu oběma smluvními stranami.
(7) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem zaplacení kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Úhradou se
rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.
(8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení této smlouvy a jedno (1) vyhotovení je určeno pro emitenta cenných papírů.
(9) Strany svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.
V Praze, dne 				

V

Prodávající						
			
Riocath Global, a.s.					
IČ: 06684998						
Jan Jezbera, místopředseda představenstva

Kupující

RČ:

, dne

