ZMLUVA O DAROVANÍ CENNÝCH PAPIEROV

1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.

Darca
meno a priezvisko:
bydlisko:
rodné číslo:
číslo OP / pasu:

1.2.

Obdarovaný
meno a priezvisko:
bydlisko:
rodné číslo:
číslo OP / pasu:

1.3.

JFOCP
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
IČ DPH/DIČ:
v zastúpení:

JELLYFISH o. c. p., a.s.
BBC 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
35 799 072
SK2020280911/2020280911
Ing. Pavol Ondriš , predseda predstavenstva

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo:
2586/B
1.4.

Darca a Obdarovaný uzatvárajú medzi sebou podľa § 30 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z.z.
o cenných papieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o cenných papieroch“) a podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka, túto
zmluvu o darovaní cenných papierov (ďalej len "Zmluva").

2.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1.

Darca záväzne prehlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy je výlučným majiteľom cenných
papierov (CP) nasledovnej špecifikácie:

Druh CP:
akcia
Podoba CP:
zaknihovaná
Názov CP (ISIN):
Počet kusov CP:
(ďalej len „cenné papiere“)
2.2.
2.3.

Darca záväzne prehlasuje, že na cenných papieroch neviaznu žiadne ťarchy, ani práva tretích
osôb, a že jeho právo nakladať s cennými papiermi nie je nijakým spôsobom obmedzené.
Obdarovaný záväzne prehlasuje, že mu ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie sú známe žiadne
ťarchy a práva tretích osôb na cenných papieroch, ani žiadne iné obmedzenia pri nakladaní
s cennými papiermi.
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2.4.

2.5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že bezodplatný prevod cenných papierov na základe tejto Zmluvy
uskutočňujú v rámci produktu „Akcia ako darček“ obchodníka s cennými papiermi JFOCP,
v rámci ktorého JFOCP obstaral Darcovi kúpu cenných papierov za účelom ich následného
darovania Obdarovanému. Za týmto účelom obidve zmluvné strany podpisom Zmluvy
záväzne vyhlasujú, že peňažné prostriedky použité na nadobudnutie cenných papierov boli
vlastníctvom Darcu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú navzájom blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho
zákonníka.

3.

PREDMET ZMLUVY

3.1.

Na základe Zmluvy Darca bezplatne prenecháva a Obdarovaný prijíma cenné papiere
špecifikované v bode 2.1. Zmluvy.

4.

PLNENIE PREDMETU ZMLUVY

4.1.

K bezodplatnému prevodu cenných papierov určených v bode 2.1. Zmluvy na Obdarovaného
dôjde registráciou bezodplatného prevodu cenných papierov vykonanou obchodníkom
s cennými papiermi JFOCP, na základe pokynu na registráciu bezodplatného prevodu
cenných papierov daného Darcom i Obdarovaným. Oba pokyny podľa predchádzajúcej vety
tvoria súčasť tejto Zmluvy.
Bezodplatný prevod cenných papierov nadobudne účinnosť dňom vykonania zápisu v
evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov vedenej JFOCP, a to v prospech
klientskeho účtu Obdarovaného a na ťarchu klientskeho účtu Darcu. Zmluvné strany sa
zaväzujú bezodkladne po podpise Zmluvy uskutočniť všetky úkony potrebné k tomu, aby
JFOCP mohol zabezpečiť bezodplatný prevod cenných papierov v prospech a na ťarchu
klientskych účtov Obdarovaného a Darcu, a to k tomu istému dňu.
Záväzok Darcu bezodplatne previesť cenné papiere na Obdarovaného je splnený naplnením
všetkých podmienok stanovených pre bezodplatný prevod zaknihovaných cenných papierov.

4.2.

4.3.

5.

PLNOMOCENSTVO

5.1.

5.2.

Darca aj Obdarovaný udeľujú v zmysle ustanovenia § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka
obchodníkovi s cennými papiermi JFOCP plnomocenstvo, aby ich v plnom rozsahu
zastupoval a vykonával všetky právne úkony, ktoré sú potrebné pre obstaranie a registráciu
bezodplatného prevodu cenných papierov špecifikovaných v bode 2.1. tejto Zmluvy. JFOCP
je oprávnený uzatvárať a podpisovať všetky zmluvy a s nimi súvisiace dokumenty, podať
pokyny na registráciu bezodplatného prevodu cenných papierov, zriadiť klientsky účet
Obdarovaného, prevziať všetky doklady a vo všeobecnosti robiť všetko, čo je potrebné pre
činnosť Darcu a Obdarovaného ako splnomocniteľov v zmysle tohto plnomocenstva.
Plnomocenstvo podľa bodu 5.1. Zmluvy zaniká okamihom splnenia predmetu Zmluvy.

6.

POKYNY NA BEZODPLATNÝ PREVOD CENNÝCH PAPIEROV

6.1.

Obdarovaný udeľuje obchodníkovi s cennými papiermi JFOCP pokyn na bezodplatný
prevod cenných papierov špecifikovaných v bode 2.1. Zmluvy, a to na ťarchu klientskeho
účtu Darcu a v prospech klientskeho účtu Obdarovaného. Uvedený prevod bude realizovaný
ako priamy obchod bez finančného vyrovnania, pričom sa jedná o darovanie cenných
papierov.
Darca udeľuje obchodníkovi s cennými papiermi JFOCP pokyn na bezodplatný prevod
cenných papierov špecifikovaných v bode 2.1. Zmluvy, a to na ťarchu klientskeho účtu

6.2.
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Darcu a v prospech klientskeho účtu Obdarovaného. Uvedený prevod bude realizovaný ako
priamy obchod bez finančného vyrovnania, pričom sa jedná o darovanie cenných papierov.
7.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.

Právne vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich táto výslovne neupravuje, sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona o cenných papieroch, Občianskeho zákonníka a
ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne formou písomných dodatkov
podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné,
pričom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na
dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch a každá zo zmluvných strán obdrží po
podpise Zmluvy 1 (jeden) rovnopis. Podpis Darcu a/alebo Obdarovaného na 1 (jednom)
rovnopise darovacej zmluvy určenom pre JFOCP bude úradne overený, pokiaľ sa s JFOCP
nedohodnú inak.
Zmluva je platná a účinná okamihom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

V .............................., dňa ..........................

V ................................., dňa ..........................

za Darcu

za Obdarovaného

...................................

....................................

podpis darcu

podpis obdarovaného

V .............................., dňa ..........................
za JFOCP

...................................
Ing. Pavol Ondriš
predseda predstavenstva
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