
 

Objednávka úpisu dluhopisů pnreality.cz s.r.o. 
(smlouva o upsání dluhopisu) 

Emitent pnreality.cz, s.r.o.. se sídlem K Lípě 1561/1e, Ostrava, PSČ 725 25 IČ:  29444934, zapsán 
v  obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka 53727, zastoupen 
jednatelem společnosti Pavlem Neumannem,  (dále jen Emitent) vyhotovil dne 01.června 2019, dle ust. § 
1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, Emisní 
podmínky společnosti pnreality.cz s.r.o., PNREALITY 2021. 
Emisní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta pnreality.cz s.r.o., 
www.pnreality.cz, současně je v  podobě brožury dostupný v  sídle Emitenta. Emitent na požádání 
investorovi doručí bezplatně listinnou kopii Emisních podmínek.  Údaje uvedené v Emisní podmínky 
dluhopisů formou odkazu jsou uveřejněny na internetových stránkách Emitenta www.pnreality.cz. 
Práva a povinnosti Emitenta a vlastníků dluhopisů se řídí Emisními podmínkami. 

Emitent (dále jen emitent)

Název: pnreality.cz, s.r.o.

Bankovní účet pro úhradu ceny upisovaného dluhopisu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150 
150 57 Praha 5 
č.ú./kód: 251720715/0300 
IBAN CZ7003000000000251720715 
B.I.C. CEKOCZPP

Upisovatel 

Jméno/Název:

Rodné číslo/IČ (použít jako variabilní symbol při 
platbě):

Číslo dokladu pro identifikaci (OP, cestovní pas):

Adresa trvalého pobytu/sídlo:

E-mailová adresa:

Doručovací adresa (pokud je odlišná od adresy trvalého 
pobytu):

Bankovní spojení pro výplatu úrokových výnosů a splacení jmenovité hodnoty

Číslo peněžního účtu upisovatele:

Předmět objednávky/smlouvy

Emitent: pnreality.cz, s.r.o.

Název emise: PNREALITY 2021

Označení dluhopisu: listinný, na řad  

Datum emise: 01.června 2019

Datum konečné splatnosti dluhopisů: 31.května 2021

Jmenovitá hodnota 1ks: 100.000,- CZK

pnreality.cz s.r.o., IČ: 294 44 934, se sídlem Ostrava, Polanka nad Odrou, K Lípě 1561/1e , PSČ 725 25, adresa, společnost zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, 
vložce 53727,adresa pro doručování elektronické pošty: info@pnholding.cz, Telefon: 776 890 000

r e a l i t y
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Upisovatel se zavazuje výše uvedené Dluhopisy upsat a zaplatit Celkovou cenu za upisované dluhopisy, 
Emitent se zavazuje upsané dluhopisy vydat.  

Upisovatel a Emitent se dohodli, že: 
- smlouva o upsání dluhopisu je mezi Emitentem a Upisovatelem uzavřena v okamžiku připsání Celkové 
ceny upisovaných dluhopisů na peněžní účet Emitenta určený pro úhradu ceny upisovaných dluhopisů, a 
to současně za splnění podmínky, že k připsání Celkové ceny upisovaných dluhopisů dojde nejpozději do 
tří pracovních dnů od data podepsání objednávky úpisu Upisovatelem.  Pokud dojde k připsání 
Celkové ceny upisovaných dluhopisů na peněžní účet Emitenta po uplynutí lhůty tří pracovních dnů ode 
dne podepsání objednávky úpisu Upisovatelem, ne však později,  než do deseti pracovních dnů od data 
podpisu objednávky, považuje se  smlouva o upsání dluhopisů mezi Emitentem a Upisovatelem za 
uzavřenou, pokud Emitent neoznámí Upisovateli nesplnění podmínek úpisu dluhopisů a nevrátí v plné 
výši částku připsanou na účet Emitenta určený k zaplacení ceny upisovaných dluhopisů 
-v případě, že Upisovatel zaplatil na účet Emitenta zálohu na Celkovou cenu upisovaných dluhopisů před 
datem 1.6.2019, zúčtuje se takto zaplacená záloha ke dni 1.6.2019 na Celkovou cenu upisovaných 
dluhopisů.  
- uhradí-li upisovatel vyšší částku než částku odpovídající Celkové ceně upisovaných dluhopisů, je smlouva 
o upsání dluhopisů uzavřena vždy pouze v rozsahu dluhopisů uvedených v Objednávce úpisu dluhopisu. 
Částka převyšující Celkovou cenu upisovaných dluhopisů bude Emitentem vrácena upisovateli, a bez 
zbytečného odkladu, na peněžní účet Upisovatele, ze kterého byla částka na účet Emitenta poukázána.  
- nebude-li variabilní symbol zaslané platby odpovídající Celkové ceně upsaných dluhopisů na účet 
Emitenta v souladu s touto objednávkou úpisu, finanční částka připsaná na účet Emitenta bude emitentem 
vrácena Upisovateli v plné výši, bez zbytečného odkladu, přičemž k uzavření smlouvy o upsání dluhopisu 
mezi Emitentem a Upisovatelem nedojde.   
- upisovatel obdrží listinný dluhopis nejpozději do 30 pracovních dnů po skončení Dodatečné emisní lhůty 
uvedené v Prospektu dluhopisů a Emisních podmínkách 

Prohlášení upisovatele:  
Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné; souhlasím s ověřením, zpracováním a 
uchováním údajů, včetně osobních, v rozsahu uvedeném v Objednávce dluhopisů, a to za účelem úpisu 
dluhopisů Emitenta, vyplácení výnosů, splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jakož i plnění veškerých 
povinností Emitenta vyplývajících z  obecně závazných právních předpisů, Prospektu dluhopisů a 
Emisních podmínek.   
Prohlašuji, že jsem se seznámil/seznámila s  Emisními podmínkami společnosti pnreality.cz s.r.o., 
PNREALITY 2021. 

V Ostravě dne  

Podpis Upisovatele      Podpis Emitenta 

        
……………………………..     …………………..............  
                     Pavel Neumann, jednatel 

Úrokový výnos 6,5% p.a.

Celkový počet upisovaných dluhopisů (kusů): 

Celková cena upisovaných dluhopisů: 

pnreality.cz s.r.o., IČ: 294 44 934, se sídlem Ostrava, Polanka nad Odrou, K Lípě 1561/1e , PSČ 725 25, adresa, společnost zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, 
vložce 53727,adresa pro doručování elektronické pošty: info@pnholding.cz, Telefon: 776 890 000
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