VYSVĚTLENÍ K POZVÁNCE NA VALNOU HROMADU DNE 25. SRPNA 2017
Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. tímto podává akcionářům společnosti
vysvětlení k usnesení č. 2, které navrhlo pro valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne
25. srpna 2017 v 10 hodin v sídle společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, Poruba,
708 00 Ostrava.
Představenstvo společnosti sděluje akcionářům, že smlouva o úvěru byla podepsána 3. srpna 2017.
Schválení uzavření smlouvy o úvěru nespadá mezi záležitosti, ke kterým je potřebný předchozí
souhlas valné hromady. Nicméně věřitelé jako podmínku pro čerpání úvěrů ze smlouvy požadují
předložení zápisu z valné hromady, kterým bude uzavření smlouvy o úvěru schváleno.
S ohledem na návrh usnesení č. 2 valné hromady upozorňuje představenstvo akcionáře na shrnutí
Článku 1 (Definice) smlouvy o úvěru, kde je uveden popis "Finančních dokumentů", jak jsou ve
smlouvě o úvěru definovány a valnou hromadou schvalovány. Pro účely zřízení zajištění k majetku
společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. odkazuje představenstvo zejména na shrnutí Článku 25
(Zajišťovací dokumenty), kde je obecně popsán majetek Kofola ČeskoSlovensko a.s., který bude
předmětem zajištění, zejména zástavních práv.
Smlouva o úvěru byla vypracována podle mezinárodně uznávaných standardů Loan Market
Association ("LMA"). Níže je uveden obsah hlavních ustanovení a přehled nejdůležitějších podmínek
smlouvy o úvěru.

Strany
smlouvy

Dlužníci

Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciová společnost založená a
existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Nad
Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika,
IČO 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735 ("Kofola
ČeskoSlovensko")
Kofola a.s., akciová společnost založená a existující dle právního
řádu České republiky, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod
Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká republika, IČO 277 67
680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl B, vložka 3021 ("Kofola CZ")
Kofola a.s., akciová společnost založená a existující dle právního
řádu Slovenské republiky, se sídlem súp. č. 1, Rajecká Lesná 013
15, Slovenská republika, IČO 36 319 198, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl Sa, vložka
10342/L ("Kofola SK")
UGO trade s.r.o., společnost s ručením omezeným založená a
existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Za
Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Česká
republika, IČO 277 72 659, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41473
("UGO")
(Tyto společnosti dále také "Dlužníci".)

Pověření
vedoucí
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Česká spořitelna, a.s., akciová společnost založená a existující
dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova

aranžéři a
původní
věřitelé a
vystavující
banky

1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1171 ("Česká spořitelna")

Úvěrový
agent a
agent pro
zajištění

Česká spořitelna, a.s.

Československá obchodní banka, a. s., akciová společnost
založená a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, Česká republika, IČO 000
01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 ("ČSOB")

Článek 1

Článek obsahuje definice užívané ve smlouvě o úvěru.

Definice a výklad

Článek obsahuje definici "Finanční dokumenty", na níž se
odkazuje tento dokument a navrhované rozhodnutí valné hromady:
(i)

smlouva o úvěru;

(ii)

jakékoli ujednání o poplatcích, uzavřené mezi některou
bankou a kterýmkoli Dlužníkem, stanovící poplatek či
odměnu podle smlouvy o úvěru;

(iii)

jakýkoli Zajišťovací dokument (Zajišťovací dokumenty
jsou popsány níže v popisu Článku 25 (Zajišťovací
dokumenty));

(iv)

jakýkoli dokument, který obsahuje podmínky
jakéhokoli přidruženého B/G úvěru (viz popis Článku 2
(Úvěry) níže), poskytnutého podle smlouvy o úvěru;

(v)

jakákoli bankovní záruka poskytnutá některou bankou
na žádost Dlužníka podle podmínek přidruženého
úvěru;

(vi)

jakákoli žádost o čerpání podle smlouvy o úvěru;

(vii)

jakékoli potvrzení o finančních ukazatelích podle
smlouvy o úvěru;

(viii)

jakákoli hedgingová smlouva v souvislosti se smlouvou
o úvěru; a

(ix)

jakýkoli jiný dokument, který bude označen jako
"Finanční dokument" úvěrovým agentem nebo agentem
pro zajištění a Dlužníky.

Článek obsahuje definici "Podstatná dceřiná společnost",
kterými jsou HOOP Polska sp. z o.o., Radenska, d.o.o. a Studenac
d.o.o. a dále každá společnost, jejíž hrubá hodnota majetku
přesahuje 10 procent konsolidované hodnoty majetku skupiny
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Kofola nebo jejíž podíl na EBITDA skupiny je alespoň 10 procent.
Pro účely úvěrové smlouvy a tohoto shrnutí je "Zavázaná osoba"
každý Dlužník a každá Podstatná dceřiná společnost.
Článek 2
Úvěry

Druh,
měna a
výše úvěru

Článek 3
Účel

Článek obsahuje specifikaci úvěrů, druh a měnu úvěrů. Úvěry jsou
poskytovány v CZK (termínované úvěry) či v EUR a jsou
rozděleny do sedmi tranší.
Článek obsahuje účel úvěrů dle jednotlivých tranší.
•

refinancování současných úvěrů, financování investičních
nákladů (CAPEX) za roky 2016, 2017, 2018,

•

financování společnosti UGO

•

financování fúzí a akvizic, tj. Studenac, značek Badel,
Premium Rosa, Titbit

•

refinancování dluhopisů (2018)

Článek 4
Podmínky čerpání

Úvěry je možné čerpat po splnění standardních podmínek podle
standardu LMA, včetně souhlasů orgánů všech Zavázaných osob
a poskytovatelů zajištění.

Článek 5
Čerpání termínovaného
úvěru

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA týkající
se způsobu čerpání termínovaných úvěrů.

Článek 6
Čerpání kontokorentního
úvěru

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA týkající
se způsobu čerpání kontokorentních úvěrů.

Článek 7
Vedlejší B/G úvěr

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA týkající
se přidružených B/G úvěrů poskytnutých podle smlouvy o úvěru.
Přidruženými B/G úvěry se rozumí úvěry, které lze čerpat od
jedné z bank ve formě bankovních záruk za podmínek dvoustranné
úvěrové smlouvy, která je přidružena ke smlouvě o úvěru a
podléhá jejím podmínkám.

Článek 8
Prodloužení ve vztahu
k víceúčelovému úvěru

Článek umožňuje automatické prodloužení dostupnosti
kontokorentního úvěru o 2 roky na základě jednostranného
oznámení Dlužníka.

Článek 9
Splácení

Úroky a jistiny úvěrů budou v závislosti na druhu úvěru splaceny
buď jednorázově (balónovou splátkou) nebo čtvrtletně
v pravidelných splátkách podle sjednaných splátkových kalendářů
(některé s balónovou splátkou). Některé úvěry mohou být dále
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zcela či částečně spláceny formou mimořádných splátek.
Článek 10
Předčasné splacení a zrušení

Článek obsahuje ustanovení ohledně povinného splácení v případě
protiprávnosti (pokud bude pro některou bank protiprávní být
věřitelem podle Smlouvy o úvěru), změny kontroly bez souhlasů
věřitelů a v dalších případech.

Článek 11
Úrok

Dále Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA
ohledně výpočtu a placení běžných úroků a úroku z prodlení.
Úroková sazba je kalkulována jako součet marže a příslušné
referenční sazby (PRIBOR pro úvěr v CZK a EURIBOR pro úvěr
v EUR).

Článek 12
Úroková období

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
trvání úrokových období.

Článek 13
Platby

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
místa, času, způsobu a měny provádění plateb, zákazu zápočtu
vzájemných pohledávek a nakládání s obdrženými platbami.

Článek 14
Narušení trhu

Článek obsahuje standardní ustanovení podle standardu LMA
ohledně postupu v případě narušení trhu.

Článek 15
Daně

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
platby daní v souvislosti s platbami mezi stranami.

Článek 16
Zvýšené náklady

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
náhrady zvýšených nákladů, které bankám vzniknou v souvislosti
s úvěry.

Článek 17
Zmírnění

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
povinností bank zmírnit dopady určitých skutečností (zejména v
souvislosti se zvýšenými náklady podle předchozího článku) a
nákladů spojených s takovým jednáním.

Článek 18
Poplatky

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
poplatků věřitelům, aranžérovi, agentovi a agentovi pro zajištění.

Článek 19
Odškodnění

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
náhrad bankám zejména v souvislosti s vymáháním úvěrů nebo
splácením v jiné dny než na konci úrokového období (náklady
přerušených období).

Článek 20
Náklady

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
náhrady nákladů vzniklých bankám v souvislosti s vyjednáním,
přípravou a vyhotovením Finančních dokumentů a případným
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vymáháním.
Článek 21
Započtení

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
možnosti započtení mezi stranami smlouvy o úvěru.

Článek 22
Poměrné sdílení

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
redistribuce plateb přijatých od Dlužníků a důsledků redistribuce.

Článek 23
Prohlášení a záruky

Článek obsahuje standardní prohlášení Dlužníků podle standardu
LMA, včetně prohlášení ohledně následujících okolností:
(i)

existence Dlužníků, Zavázaných osob, poskytovatelů
zajištění a Podstatných dceřiných společností;

(ii)

způsobilost Zavázaných osob, poskytovatelů zajištění a
Podstatných dceřiných společností k uzavření
dokumentace a výkonu práv a povinností podle
Finančních dokumentů;

(iii)

existence potřebných povolení a souhlasů;

(iv)

platnost a účinnost povinností podle Finančních
dokumentů;

(v)

absence konfliktu s právním řádem, soudním či jiným
rozhodnutím, zakladatelskými dokumenty či jiným
dokumentem nebo smlouvou;

(vi)

neexistence porušení smlouvy o úvěru;

(vii)

správnost a úplnost finančních výkazů Dlužníků;

(viii)

absence podstatné změny okolností;

(ix)

absence významných soudních či správních řízení;

(x)

správnost a úplnost informací předkládaných bankám;

(xi)

nutnost registrace a platby registračních poplatků ve
vztahu k Zajišťovacím dokumentům;

(xii)

absence daňových a obdobných nedoplatků;

(xiii)

absence procesní imunity;

(xiv)

neexistence insolvenčního řízení;

(xv)

získání povolení a souhlas třetích stran;

(xvi)

neexistence nesplněných daňových povinností;

(xvii) neexistence jiného zajištění, než je zřizované zajištění
či povolené zajištění;
(xviii) potvrzení pořadí pohledávek finančních stran;
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(xix)

existence finanční zadluženosti;

(xx)

soulad s právem na ochranu životního prostředí;

(xxi)

neexistence nároků podle práva na ochranu životního
prostředí;

(xxii) existence právního titulu k majetku, ke kterému je
zřizováno zajištění;
(xxiii) existence právního titulu k duševnímu vlastnictví;
(xxiv) potvrzení správnosti prohlášení v jiných Finančních
dokumentech;
(xxv) platnost pojištění;
(xxvi) neexistence neaktivních dceřiných společností;
(xxvii) absence sankcí;
(xxviii) soulad s protikorupčními předpisy; a
(xxix) platnosti volby rozhodného práva.
Článek 24
Informační povinnosti

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
předkládání finančních výkazů Dlužníků úvěrovému agentovi,
přístupu k účetnictví, informací potřebných pro provedení šetření
know your customer a dalších záležitostí, vždy striktně pouze
v případech, že to není v rozporu s právem kapitálového trhu.

Článek 25
Zajišťovací dokumenty

Závazky ze smlouvy o úvěru a souvisejících dokumentů mají být
zajištěny mimo jiné majetkem ve vlastnictví Kofoly
ČeskoSlovensko, jmenovitě:
(i)

celý podíl Kofoly ČeskoSlovensko ve společnosti Hoop
Polska sp. z o.o.;

(ii)

celý podíl Kofoly ČeskoSlovensko ve společnosti
Radenska, d.o.o.;

(iii)

celý podíl Kofoly ČeskoSlovensko ve společnosti UGO
trade s.r.o.;

(iv)

pohledávkami z bankovních účtů; a

(v)

pohledávkami z pojištění.

Kofola ČeskoSlovensko dále vydá zajišťovací blankosměnku.
Dále bude zakázáno nakládat s ochrannými známkami společnosti.
Za určitých okolností může být také uzavřena smlouva o zřízení
zástavního práva k pohledávkám společnosti Kofola
ČeskoSlovensko za ostatními společnostmi ze skupiny a podřízení
těchto pohledávek pohledávkám vyplývajícím z Finančních
dokumentů.
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K zajištění závazků ze smlouvy o úvěru a souvisejících
dokumentů slouží zejména tyto dokumenty:
(i)
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před prvním čerpáním úvěrů:
a)

smlouva o zřízení zástavního práva k části akcií
společnosti Kofola ČeskoSlovensko ve
vlastnictví společnosti AETOS a.s. odpovídající
56% základního kapitálu společnosti;

b)

smlouva o zřízení zástavního práva k akciím
společností Kofola CZ;

c)

smlouva o zřízení zástavního práva k akciím
společností Kofola SK;

d)

blankosměnky vydané každým Dlužníkem
a každou Podstatnou dceřinou společností
(včetně smlouvy o vyplňovacím právu
směnečném);

e)

ručitelského prohlášení vydaného každou
Podstatnou dceřinou společností;

f)

smlouvy o zřízení zástavního práva
k podřízeným pohledávkám
akcionářů/společníků nebo třetích osob vůči
Dlužníkům;

g)

smlouvy o zřízení zástavního práva
k pohledávkám z bankovních účtů každého
Dlužníka; a

h)

smlouvy o zřízení zástavního práva
k pohledávkám z pojistných smluv každého
Dlužníka;

(ii)

smlouvy o podřízenosti pohledávek každého Dlužníka
z úvěrů či zápůjček poskytnutých Dlužníkům třetími
stranami (průběžně, pokud budou existovat příslušné
úvěry či zápůjčky);

(iii)

zajišťovací dokumenty následující v období po prvním
Dni čerpání:
a)

smlouva o zřízení zástavního práva k části akcií
společnosti Kofola ČeskoSlovensko ve
vlastnictví společnosti AETOS a.s. odpovídající
2% základního kapitálu společnosti;

b)

smlouvy o zřízení zástavního práva
k vybranému movitému či nemovitému majetku
společnosti Kofola CZ nacházejícímu se
v závodech v Mnichově Hradišti a Krnově;

c)

smlouvy o zákazu zřízení zástavního práva
k ochranným známkám Kofoly
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ČeskoSlovensko a Významných dceřiných
společností;
d)

smlouvy o zřízení zástavního práva
k vybranému movitému a nemovitému majetku
společnosti Kofola SK;

e)

smlouvy o zřízení zástavního práva
k vybranému movitému a nemovitému majetku
společnosti Radenska, d.o.o.;

f)

smlouva o zřízení zástavního práva k podílu ve
společnosti HOOP Polska sp. z o.o.,
vlastněnému společností Kofola
ČeskoSlovensko;

g)

smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu ve
společnosti Radenska, d.o.o., vlastněnému
společností Kofola ČeskoSlovensko;

h)

smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím
nebo podílu ve společnosti Studenac d.o.o.,
vlastněnému společností Radenska, d.o.o.;

i)

v případě akvizice nové společnosti smlouvy o
zřízení zástavního práva k takto získaným
akciím nebo podílu a významnému majetku
získané společnosti;

j)

za určitých podmínek smlouvy o zřízení
zástavního práva k novému majetku; a

k)

ručitelské prohlášení každé společnosti, která se
stane Významnou dceřinou společností.

Článek 26
Finanční závazky

Je stanovena povinnost udržovat finanční ukazatele (ukazatel
zadluženosti, ukazatel krytí dluhové služby, CAPEX).

Článek 27
Obecné povinnosti

Článek obsahuje obvyklé povinnosti standardu LMA, včetně:
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(i)

udržování a zachování majetku;

(ii)

udržování účetnictví dle GAAP a aplikovatelných
pravidel;

(iii)

povinnosti ohledně právního stavu Dlužníků;

(iv)

povinnosti ohledně souladu s právem na ochranu
životního prostředí;

(v)

udržování pojištění;

(vi)

udržování pořadí pohledávek Finančních stran;

(vii)

platby daní;
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(viii)

hedging;

(ix)

povinností ohledně vedoucích osob;

(x)

stanovení centra hlavního zájmu;

(xi)

zákazů ohledně úvěrů či půjček třetím osobám;

(xii)

vzniku finanční zadluženosti;

(xiii)

zákazu zřízení zástavního práva;

(xiv)

zákazu určitého způsobu nakládání s majetkem;

(xv)

zákazu vnitroskupinových transakcí;

(xvi)

zákazů fúzí;

(xvii) zákazu určitých změn základního kapitálu;
(xviii) zákaz změny předmětu podnikání;
(xix)

zákazů akvizic či zakládání společností bez souhlasu
agenta;

(xx)

zákazu uzavírání určitých druhů smluv;

(xxi)

zákazu distribuce dividend a jiných plateb (vyjma
povolených distribucí);

(xxii) povinnosti využít úvěr ke stanovenému účelu; a
(xxiii) dodržování protikorupčních pravidel.
Článek 28
Případy porušení
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Článek obsahuje následující případy porušení podle vzoru LMA:
(i)

nezaplacení splatné částky podle Finančních
dokumentů Zavázanou osobou;

(ii)

porušení jiných závazků Zavázanou osobou nebo
poskytovatelem zajištění;

(iii)

nepravdivé prohlášení podle Finančních dokumentů;

(iv)

křížové porušení;

(v)

některé skutečnosti související s úpadkem Zavázané
osoby, člena skupiny nebo poskytovatele zajištění;

(vi)

přeměna Zavázané osoby nebo člena skupiny;

(vii)

vydání určitých rozhodnutí týkajících se nakládání
s podstatnou části majetku;

(viii)

neplacení daní;

(ix)

protiprávnost výkonu povinností Zavázané osoby nebo
člena skupiny podle Finančních dokumentů;

(x)

neplatnost či neúčinnost Finančního dokumentu nebo
9

napadení platnosti či účinnosti;
(xi)

transakční zajištění přestane být účinné, závazné nebo
vymahatelné;

(xii)

zahrnutí poskytovatele zajištění, Zavázané osoby nebo
člena skupiny na sankční seznam Evropské unie, USA
nebo OSN;

(xiii)

odmítnutí plnění povinností z Finančních dokumentů
Zavázanou osobou nebo členem skupiny;

(xiv)

pozastavení činnosti Zavázané osoby nebo člena
skupiny nebo pozastavení příslušného povolení k
podnikání;

(xv)

jakákoli událost, která má podle úvěrového agenta
podstatný nepříznivý účinek;

(xvi)

rozhodnutí o porušení povinností nebo spáchání
trestného činu Zavázanou osobou nebo členem skupiny
nebo zahájení řízení, které by mohlo mít podstatný
nepříznivý účinek;

(xvii) zpráva auditora s výhradou k auditované účetní závěrce
Dlužníka nebo Podstatné dceřiné společnosti.
Po vzniku Případu porušení je úvěrový agent spolu oprávněn
uvědomit Dlužníka, že byl částečně či zcela zrušen úvěrový
závazek, prohlásit veškeré částky dlužné podle Finančních
dokumentů za okamžitě splatné, že Dlužník poskytne finanční
hotovost za vystavené garance a že Finanční strany neprovedou
další platby z účtu, které vedou pro Dlužníky. Úvěrový agent
může dále vykonat veškerá práva podle Finančních dokumentů
(včetně výkonu zajištění).
Článek 29
Agent pro zajištění

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
role agenta pro zajištění, který drží a spravuje zajištění pro ostatní
věřitele.

Článek 30
Administrující strany

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
role agenta jako zástupce ostatních věřitelů.

Článek 31
Dodatky a vzdání se

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
souhlasů s uzavíráním Finančních dokumentů, jejich dodatků či
vzdání se práv a podobných záležitostí.

Článek 32
Změny stran

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
postoupení práv a povinností Dlužníky a věřiteli, postoupení
pohledávek či převzetí dluhu.

Článek 33

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
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Předávání informací

důvěrnosti informací v souvislosti se smlouvou a Finančními
dokumenty.

Článek 34
Výkon obchodní činnosti
Finančními stranami

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
obchodování bank s dlužníkem mimo smlouvu o úvěru.

Článek 35
Oznámení

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
doručování a oznamování informací na základě Finančních
dokumentů.

Článek 36
Jazyk

Článek stanoví výhradu anglického či českého jazyka Finančních
dokumentů.

Článek 37
Kalkulace a osvědčení

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA
stanovící pravidla ohledně výpočtů a prokazování skutečností
mezi stranami.

Článek 38
Rozhodné právo

Rozhodným právem smlouvy o úvěru je právní řád České
republiky.

Článek 39
Rozhodování sporů

Článek stanoví pravomoc českých soudů k rozhodování sporů ze
smlouvy o úvěru.

Článek 40
Různé

Článek obsahuje obvyklá závěrečná ustanovení, například
vylučuje vybraná ustanovení občanského zákoníku, upravuje
právo na náhradu škody či promlčecí lhůty práv ze smlouvy o
úvěru.

Článek 41
Částečná neplatnost

Článek omezuje dopady neplatnosti určitého ustanovení pouze na
dané ustanovení s tím, že ostatní ustanovení smlouvy o úvěru
zůstávají nedotčeny.

Článek 42
Nároky a vzdání se práv

Článek obsahuje standardní ustanovení podle vzoru LMA ohledně
dopadu nevyužití určitého práva stranou smlouvy.

Článek 43
Vyloučení odpovědnosti za
škodu způsobenou informaci
radu

Specifické ustanovení, které vylučuje odpovědnost bank za škodu
způsobenou informací nebo radou podle občanského zákoníku.

Článek 44
Vyhotovení

Stanoví příslušný počet vyhotovení smlouvy o úvěru.
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SHRNUTÍ PODMÍNEK SMLOUVY O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K PODÍLU VE
SPOLEČNOSTI UGO TRADE S.R.O.
Smlouva o zřízení zástavního práva k podílu ve společnosti UGO trade s.r.o., společnosti založené a
existující podle českého práva, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, PSČ 794 01
Krnov, IČO: 277 72 659, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
C, vložka 41473 ("Společnost") obsahuje standardní podmínky smlouvy o zřízení zástavního práva
k podílu ve společnosti s ručením omezeným.
Strany
smlouvy

Zástavce

Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciová společnost založená a
existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Nad
Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika,
IČO 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735

Zástavní
věřitel

Česká spořitelna, a.s., akciová společnost založená a existující
dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1171

Zajištěné dluhy

Zajištěny jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu
věřiteli Zástavcem, českou společností Kofola a.s., slovenskou
společností Kofola a.s., Společností, HOOP Polska Sp. z o.o.,
Radenska, d.o.o., Studenac d.o.o. na základě Finančních
dokumentů nebo v souvislosti s nimi, které vzniknou nejpozději k
18. výročí uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva a
maximální celková výše jistiny těchto dluhů nepřekročí v jakékoli
měně částku 10.652.500.000 Kč.

Zástavní právo, zákaz
zřízení dalšího zástavního
práva a zákaz zcizení

Smlouvou má být zřízeno zástavní právo k 90% podílu Zástavce
ve Společnosti a zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz
zcizení, které jsou zřízeny jako samostatná věcná práva.
Tato věcná práva vzniknou zápisem do obchodního rejstříku.

Výkon zástavního práva

Smlouva umožňuje realizaci privátním prodejem, převodem
zástavy na Zástavního věřitele, prodejem ve veřejné dražbě nebo
jiným způsobem přípustným dle platných právních předpisů.

Další ustanovení

Smlouva obsahuje další běžná ustanovení smlouvy o zřízení
zástavního práva k podílu ve společnosti s ručením omezeným,
včetně ustanovení ohledně prohlášení a povinností, dalších
ujištění, ochrany zástavního práva, použití výtěžku, možnosti
postoupení a započtení, omezení náhrady škody, oddělitelnosti,
vztahu k dalším Finančním dokumentům, oznámení činěných
podle zástavní smlouvy a určení rozhodného práva
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SHRNUTÍ PODMÍNEK SMLOUVY O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K AKCIÍM VE
SPOLEČNOSTI KOFOLA A.S.
Smlouva o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Kofola a.s., akciové společnosti založené
a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem,
794 01 Krnov, Česká republika, IČO 277 67 680, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021 ("Společnost"), obsahuje standardní podmínky smlouvy o
zřízení zástavního práva k akciím.
Strany
smlouvy

Zástavce

Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciová společnost založená a
existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Nad
Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika,
IČO 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735

Zástavní
věřitel

Česká spořitelna, a.s., akciová společnost založená a existující
dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1171

Zajištěné dluhy

Zajištěny jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu
věřiteli Zástavcem, Společností, slovenskou společností Kofola
a.s., UGO trade s.r.o., HOOP Polska Sp. z o.o., Radenska, d.o.o.,
Studenac d.o.o. na základě Finančních dokumentů nebo v
souvislosti s nimi, které vzniknou nejpozději k 18. výročí uzavření
smlouvy o zřízení zástavního práva a maximální celková výše
jistiny těchto dluhů nepřekročí v jakékoli měně částku
10.652.500.000 Kč.

Zástavní právo, zákaz
zřízení dalšího zástavního
práva a zákaz zcizení

Smlouvou má být zřízeno zástavní právo k 1343 kmenovým
akciím na jméno, v nominální hodnotě 200.000 Kč každá, a 53
kmenovým akciím na jméno, v nominální hodnotě 100 Kč každá,
zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení.
Zástavní právo vznikne předáním akcií Zástavnímu věřiteli.

Výkon zástavního práva

Smlouva umožňuje realizaci privátním prodejem, převodem
zástavy na Zástavního věřitele, prodejem ve veřejné dražbě nebo
jiným způsobem přípustným dle platných právních předpisů.

Další ustanovení

Smlouva obsahuje další běžná ustanovení smlouvy o zřízení
zástavního práva k akciím, včetně ustanovení ohledně dividend a
výkonu hlasovacích práv, prohlášení a povinností, dalších ujištění,
ochrany zástavního práva, použití výtěžku, možnosti postoupení a
započtení, omezení náhrady škody, oddělitelnosti, vztahu k dalším
Finančním dokumentům, oznámení činěných podle zástavní
smlouvy a určení rozhodného práva.
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SHRNUTÍ PODMÍNEK SMLOUVY O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K AKCIÍM VE
SPOLEČNOSTI KOFOLA A.S.
Smlouva o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Kofola a.s., akciové společnosti založené
a existující dle právního řádu Slovenské republiky, se sídlem súp. č. 1, Rajecká Lesná 013 15,
Slovenská republika, IČO 36 319 198, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem
Žilina, oddíl Sa, vložka 10342/L ("Společnost"), obsahuje standardní podmínky smlouvy o zřízení
zástavního práva k akciím.
Strany
smlouvy

Zástavce

Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciová společnost založená a
existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Nad
Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika,
IČO 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735

Zástavní
věřitel

Česká spořitelna, a.s., akciová společnost založená a existující
dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1171

Zajištěné dluhy

Zajištěny jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu
věřiteli Zástavcem, Společností, českou společností Kofola a.s.,
UGO trade s.r.o., HOOP Polska Sp. z o.o., Radenska, d.o.o.,
Studenac d.o.o. na základě Finančních dokumentů nebo v
souvislosti s nimi, které vzniknou nejpozději k 18. výročí uzavření
smlouvy o zřízení zástavního práva a maximální celková výše
jistiny těchto dluhů nepřekročí v jakékoli měně částku
10.652.500.000 Kč.

Zástavní právo, zákaz
zřízení dalšího zástavního
práva a zákaz zcizení

Smlouvou má být zřízeno zástavní právo k 17.000 kmenovým
akciím na jméno, v nominální hodnotě 34 EUR každá, a 5.000
kmenovým akciím na jméno, v nominální v hodnotě 332 EUR
každá, zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení.

Výkon zástavního práva

Smlouva umožňuje realizaci privátním prodejem, převodem
zástavy na Zástavního věřitele, prodejem ve veřejné dražbě nebo
jiným způsobem přípustným dle platných právních předpisů.

Další ustanovení

Smlouva obsahuje další běžná ustanovení smlouvy o zřízení
zástavního práva k akciím, včetně ustanovení ohledně dividend a
výkonu hlasovacích práv, prohlášení a povinností, dalších ujištění,
ochrany zástavního práva, použití výtěžku, možnosti postoupení a
započtení, omezení náhrady škody, oddělitelnosti, vztahu k dalším
Finančním dokumentům, oznámení činěných podle zástavní
smlouvy a určení slovenského práva jako rozhodného.
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SHRNUTÍ PODMÍNEK SMLOUVY O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K AKCIÍM VE
SPOLEČNOSTI HOOP POLSKA SP. Z O.O.
Smlouva o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti Hoop Polska sp. z o.o., společnosti
založené a existující dle právního řádu Polska, se sídlem Varšava, ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno,
Polsko, zapsané ve složce vedené Krajským soudem Łudź-Śródmieście v Łódź, XX Obchodní
oddělení Národního soudního rejstříku, zapsané v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku
pod číslem KRS 0000269410, REGON 140765027, NIP 5272525699, základní kapitál ve výši
127,346,006.52 PLN ("Společnost"), obsahuje standardní podmínky smlouvy o zřízení zástavního
práva k akciím.
Strany
smlouvy

Zástavce

Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciová společnost založená a
existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Nad
Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika,
IČO 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735

Zástavní
věřitel

Česká spořitelna, a.s., akciová společnost založená a existující
dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1171

Zajištěné dluhy

Zajištěny jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu
věřiteli Zástavcem, českou společností Kofola a.s., slovenskou
společností Kofola a.s., UGO trade s.r.o., Společností, Radenska,
d.o.o., Studenac d.o.o. v souvislosti s Finančními dokumenty a
maximální celková výše zajištění je částka 10.652.500.000 Kč.

Zástavní právo, zákaz
zřízení dalšího zástavního
práva a zákaz zcizení

Smlouvou má být zřízeno zástavní právo k 749.844 akciím
Zástavce ve Společnosti, v nominální hodnotě 169.93 PLN každá,
které dohromady představují 100% podíl na základním kapitálu
Společnosti, zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz
zcizení.

Výkon zástavního práva

Smlouva umožňuje realizaci převodem zástavy na Zástavního
věřitele, privátním prodejem, prodejem ve veřejné dražbě,
soudním výkonem nebo jiným způsobem přípustným dle platných
právních předpisů.

Další ustanovení

Smlouva obsahuje další běžná ustanovení smlouvy o zřízení
zástavního práva k akciím, včetně ustanovení ohledně zápisu
zástavního práva, nových akcií, distribuce, výkonu hlasovacích
práv, prohlášení a závazků, použití výtěžku, omezení náhrady
škody, dalších ujištění, oznámení činěných podle zástavní
smlouvy a určení polského práva jako rozhodného.
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SHRNUTÍ PODMÍNEK SMLOUVY O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K PODÍLU VE
SPOLEČNOSTI RADENSKA, D.O.O.
Smlouva o zřízení zástavního práva k akciím ve společnosti RADENSKA, družba za polnitev
mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o, společnosti založené a existující dle právního řádu
Slovinska, se sídlem Boračeva 37, 9252 Radenci, Slovinsko, zapsané pod registračním číslem
5056152000 ("Společnost"), obsahuje standardní podmínky smlouvy o zřízení zástavního práva
k podílu.
Strany
smlouvy

Zástavce

Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciová společnost založená a
existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Nad
Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika,
IČO 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735

Zástavní
věřitel

Česká spořitelna, a.s., akciová společnost založená a existující
dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1171

Zajištěné dluhy

Zajištěny jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu
věřiteli Zástavcem, českou společností Kofola a.s., slovenskou
společností Kofola a.s., UGO trade s.r.o., HOOP Polska Sp. z o.o.,
Společností a Studenac d.o.o. v souvislosti s Finančními
dokumenty a maximální celková výše zajištění je částka
10.652.500.000 Kč.

Zástavní právo, zákaz
zřízení dalšího zástavního
práva a zákaz zcizení

Smlouvou má být zřízeno zástavní právo k 100% podílu Zástavce
ve Společnosti, svolení k přímé vykonatelnosti, a zákaz zcizení
a zatížení.

Výkon zástavního práva

Smlouva umožňuje realizaci prodeje zástavy prostřednictvím
soudního či mimosoudního prodeje (privátním prodejem nebo
veřejnou dražbou) nebo jiným způsobem přípustným dle platných
právních předpisů.

Další ustanovení

Smlouva obsahuje další běžná ustanovení smlouvy o zřízení
zástavního práva k podílu, včetně ustanovení ohledně výkonu
hlasovacích práv v případě vymáhání, prohlášení a závazků (status
Společnosti, pořadí zástavního práva, prohlášení ohledně podílu,
informační povinnosti) a určení slovinského práva jako
rozhodného.
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SHRNUTÍ PODMÍNEK SMLOUVY O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA
K POHLEDÁVKÁM Z POJISTNÝCH SMLUV
Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv obsahuje standardní podmínky
smlouvy tohoto typu.
Strany
smlouvy

Zástavce

Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciová společnost založená a
existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Nad
Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika,
IČO 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735

Zástavní
věřitel

Česká spořitelna, a.s., akciová společnost založená a existující
dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1171

Zajištěné dluhy

Zajištěny jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu
věřiteli Zástavcem, českou společností Kofola a.s., slovenskou
společností Kofola a.s., UGO trade s.r.o., HOOP Polska Sp. z o.o.,
Radenska, d.o.o., Studenac d.o.o. na základě Finančních
dokumentů nebo v souvislosti s nimi, které vzniknou nejpozději k
18. výročí uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva a
maximální celková výše jistiny těchto dluhů nepřekročí v jakékoli
měně částku 10.652.500.000 Kč.

Zástavní právo, zákaz
zřízení dalšího zástavního
práva a zákaz zcizení

Smlouvou má být zřízeno zástavní právo k pohledávkám Zástavce
vyplývajícím z pojistných smluv, kterých je Zástavce stranou,
zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení.

Výkon zástavního práva

Smlouva umožňuje realizaci privátním prodejem, převodem
zástavy na Zástavního věřitele, prodejem ve veřejné dražbě nebo
jiným způsobem přípustným dle platných právních předpisů.

Další ustanovení

Smlouva obsahuje další běžná ustanovení smlouvy o zřízení
zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv, včetně
prohlášení a povinností, dalších ujištění, ochrany zástavního práva,
použití výtěžku, možnosti postoupení a započtení, omezení
náhrady škody, oddělitelnosti, vztahu k dalším Finančním
dokumentům, oznámení činěných podle zástavní smlouvy a určení
rozhodného práva.
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SHRNUTÍ PODMÍNEK SMLOUVY O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA
K POHLEDÁVKÁM Z BANKOVNÍCH ÚČTŮ
Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovních účtů obsahuje standardní podmínky
smlouvy tohoto typu.
Strany
smlouvy

Zástavce

Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciová společnost založená a
existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Nad
Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika,
IČO 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735

Zástavní
věřitel

Česká spořitelna, a.s., akciová společnost založená a existující
dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1171

Zajištěné dluhy

Zajištěny jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu
věřiteli Zástavcem, českou společností Kofola a.s., slovenskou
společností Kofola a.s., UGO trade s.r.o., HOOP Polska Sp. z o.o.,
Radenska, d.o.o., Studenac d.o.o. na základě Finančních
dokumentů nebo v souvislosti s nimi, které vzniknou nejpozději k
18. výročí uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva a
maximální celková výše jistiny těchto dluhů nepřekročí v jakékoli
měně částku 10.652.500.000 Kč.

Zástavní právo, zákaz
zřízení dalšího zástavního
práva a zákaz zcizení

Smlouvou má být zřízeno zástavní právo k pohledávkám Zástavce
vyplývajícím ze smluv o vedení bankovních účtů, kterých je
Zástavce stranou, zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz
zcizení.

Výkon zástavního práva

Smlouva umožňuje výkon zástavního práva v podobě nakládání se
zůstatky vedenými na účtech a zmražením či zablokováním
jakýchkoliv částek, které jsou na účtech vedeny.

Další ustanovení

Smlouva obsahuje další běžná ustanovení smlouvy o zřízení
zástavního práva z pohledávkám z bankovních účtů, včetně
prohlášení a povinností, dalších ujištění, ochrany zástavního práva,
možnosti postoupení a započtení, omezení náhrady škody,
oddělitelnosti, vztahu k dalším Finančním dokumentům, oznámení
činěných podle zástavní smlouvy a určení rozhodného práva.

585472-V7\PRADOCS

18

SHRNUTÍ PODMÍNEK SMLOUVY O OMEZENÍ NAKLÁDÁNÍ S OCHRANNÝMI
ZNÁMKAMI
Smlouva o omezení nakládání s ochrannými známkami obsahuje standardní podmínky smlouvy
tohoto typu.
Strany
smlouvy

Vlastník

Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciová společnost založená a
existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Nad
Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika,
IČO 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735

Oprávněný

Česká spořitelna, a.s., akciová společnost založená a existující
dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1171

Zajištěné dluhy

Zajištěny jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny
Oprávněnému Vlastníkem, českou společností Kofola a.s.,
slovenskou společností Kofola a.s., UGO trade s.r.o., HOOP
Polska Sp. z o.o., Radenska, d.o.o., Studenac d.o.o. na základě
Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, které vzniknou
nejpozději k 18. výročí uzavření smlouvy o zřízení zástavního
práva a maximální celková výše jistiny těchto dluhů nepřekročí v
jakékoli měně částku 10.652.500.000 Kč.

Omezení nakládání

Vlastník se smlouvou zavazuje, že bez předchozího písemného
souhlasu Oprávněného neuskuteční jakoukoli transakci nebo sérii
transakcí týkající se prodeje nebo převodu ve smlouvě
specifikovaných ochranných známek a nezřídí ani neumožní
zřízení jakéhokoli zajištění či zatížení ohledně ochranných
známek. Omezení nakládání má být zapsáno v rejstříku
ochranných známek.

Další ustanovení

Smlouva obsahuje další běžná ustanovení smlouvy o omezení
nakládání s ochrannými známkami, včetně ustanovení ohledně
prohlášení a povinností, možnosti převedení nepotřebné ochranné
známky, dalších ujištění, možnosti postoupení a započtení,
omezení náhrady škody, oddělitelnosti, vztahu k dalším Finančním
dokumentům, oznámení činěných podle zástavní smlouvy a určení
rozhodného práva.
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SHRNUTÍ PODMÍNEK SMLOUVY O PRÁVU VYPLNIT BLANKOSMĚNKU
Smlouva právu vyplnit blankosměnku obsahuje standardní podmínky smlouvy tohoto typu.
Strany
smlouvy

Výstavce

Kofola ČeskoSlovensko a.s., akciová společnost založená a
existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Nad
Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika,
IČO 242 61 980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10735

Směnečný
věřitel

Česká spořitelna, a.s., akciová společnost založená a existující
dle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 14000, Česká republika, IČO 452 44 782, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1171

Zajištěné dluhy

Zajištěny jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny
Oprávněnému Výstavcem, českou společností Kofola a.s.,
slovenskou společností Kofola a.s., UGO trade s.r.o., HOOP
Polska Sp. z o.o., Radenska, d.o.o., Studenac d.o.o. na základě
Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, které vzniknou
nejpozději k 18. výročí uzavření smlouvy o zřízení zástavního
práva a maximální celková výše jistiny těchto dluhů nepřekročí v
jakékoli měně částku 10.652.500.000 Kč.

Vystavení směnky

Výstavce společně s podpisem smlouvy předá Směnečnému
věřiteli blankosměnku. Pro případ vzniku případu vymáhání
(nesplacení zajištěných dluhů) Výstavce opravňuje Směnečného
věřitele k vyplnění blankosměnky o údaje ohledně směnečné sumy
(odpovídající nesplaceným zajištěným dluhům) a data splatnosti.
Právo vyplnit blankosměnku lze uplatnit pouze do dne, kdy jsou
veškeré zajištění dluhy splněny. Po splnění zajištěných dluhů
Směnečný věřitel směnku vydá Výstavci.

Další ustanovení
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Smlouva obsahuje další běžná ustanovení smlouvy o právu vyplnit
blankosměnku, včetně ustanovení ohledně prohlášení a závazků,
omezení náhrady škody, oddělitelnosti, oznámení činěných podle
zástavní smlouvy a určení rozhodného práva.
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