DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom
znení medzi týmito zmluvnými stranami:
Darcom:
Meno a priezvisko/Obchodné meno: ..................................................
Rodné číslo/IČO: ..................................................
Bydlisko/Sídlo: ..................................................
Zápis v Obchodnom registri*: ..................................................
Zastúpený*: ..................................................
(* v prípade darcu, ktorý je právnickou osobou)
(ďalej len „darca“)
a
Obdarovaným:
Meno a priezvisko/Obchodné meno: ..................................................
Rodné číslo/IČO: ..................................................
Bydlisko/Sídlo: ..................................................
Zápis v Obchodnom registri*: ..................................................
Zastúpený*: ..................................................
(* v prípade obdarovaného, ktorý je právnickou osobou)
(ďalej len „obdarovaný“)
I.
1. Predmetom darovania sú cenné papiere - akcie emitenta Železiarne Podbrezová a. s., so
sídlom Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 69/S (ďalej len „Spoločnosť“). Ide
akcie s číselným označením od č. ......................
do č. ......................
emitované
spoločnosťou v 1. emisii dňa 15. 06. 2007 v počte ...................... ks v listinnej podobe vo
forme na meno. Ide o kmeňové akcie a nie sú s nimi spojené osobitné práva. Menovitá
hodnota jednej akcie je 34 eur (slovom: tridsaťštyri eur). Akcie spoločnosti nie sú verejne
obchodovateľné. Podľa stanov Spoločnosti
je ich prevoditeľnosť obmedzená
predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti. Výlučným vlastníkom uvedených akcií je
darca.
2. Spoločnosť udelila písomný súhlas s prevodom vyššie uvedených akcií dňa .......................
3. Darca daruje akcie uvedené v článku I. bod 1. tejto zmluvy obdarovanému a obdarovaný
tento dar prijíma do svojho výlučného vlastníctva.
II.
1. Darca vyhlasuje, že na akciách, ktoré sú predmetom daru neviazne žiadna ťarcha, a ani
nebolo na ne zriadené záložné právo.
2. Obdarovaný berie na vedomie, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, pokiaľ by sa
obdarovaný správal k nemu a k príslušníkom jeho rodiny tak, že by tým hrubo porušoval
dobré mravy.
III.
1. Prevod listinných akcií sa uskutočňuje v súlade s § 156 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení t.j. rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa
uvedie meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby, (obchodné
meno, sídlo, IČO právnickej osoby) ktorá je nadobúdateľom, podpis akcionára, ktorý akciu
na meno prevádza a deň prevodu akcie na meno. Deň prevodu akcie je deň prevzatia akcie
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opatrenej rubopisom obdarovaným. Na rubopis sa inak primerane použijú ustanovenia
zákona zmenkového a šekového v platnom znení č. 191/1950 Zb. v platnom znení.
2. Darca je povinný zabezpečiť rubopisy na prevádzané akcie a odovzdať ich obdarovanému
pri podpise tejto zmluvy.
3. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti (emitentovi) sa vyžaduje zápis
zmeny osoby akcionára
v zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť
vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov bezodkladne potom, čo jej bude zmena v
osobe akcionára preukázaná, inak zodpovedá za škodu.
4. Akcionár je povinný v zmysle Čl. VI. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV platných stanov
Spoločnosti požiadať Spoločnosť o zabezpečenie zápisu zmeny v osobe akcionára a to
bezodkladne potom, čo uvedená zmena nastane. Na preukázanie zmeny v osobe akcionára
z dôvodu prevodu akcií je potrebné predložiť aj originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy
o prevode akcií, pričom žiadosť o zabezpečenie zápisu uvedenej zmeny podáva
prevádzajúci akcionár.
5. Na účely tejto zmluvy sa má za to, že povinnosť zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu
v zozname akcionárov bezodkladne je splnená zapísaním obdarovaného do zoznamu
akcionárov v deň doručenia úplnej žiadosti Spoločnosti.
IV.
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania poslednou zmluvnou
stranou.
2. Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v troch originálnych vyhotoveniach, z
ktorých darca obdrží dve a obdarovaný jedno originálne vyhotovenie.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy sú dôverné.
4. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ak ich táto výslovne neupravuje, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona o cenných papieroch, Občianskeho zákonníka v platnom
znení a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
5. Zmluvné strany po prečítaní znenia zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, a že
vyjadruje ich slobodnú, vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju
vlastnoručne podpisujú .
V ............................................ dňa ............................................
Za darcu:

Za obdarovaného:

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

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