PEVEC d.d., Savska cesta 84, Sesvete, OIB: 73660371074, koje zastupa
opunomoćenik
FIMA-VRIJEDNOSNICE
d.o.o.,
Vrazova
25,
Varaždin,
OIB
45194911051, zastupano po Martini Rončević, članici Uprave, temeljem
punomoći od dana 11.03.2019. ovjerene kod javnog bilježnika Sande Pandža,
pod poslovnim brojem OV-1047/2019., dana 11.03.2019., koja je sastavni dio
ovog Ugovora (dalje u tekstu: Prodavatelj)
i
_____________________________________________________(IME I PREZIME KUPCA),
____________________________________________(ADRESA U MJESTU PREBIVALIŠTA),
_____________________________________________________(MJESTO PREBIVALIŠTA),
OIB: __________________________, BROJ TELEFONA: __________________________,
kao kupac (dalje u tekstu: Kupac),
sklopili su dana ____________________ 2019. g. sljedeći

UGOVOR O PRODAJI I PRIJENOSU DIONICA

Članak 1.
Ugovorne stranke sklapaju ovaj ugovor pod sljedećim pretpostavkama:
- na Glavnoj skupštini Prodavatelja donesena je dana 11. ožujka 2019.
godine Odluka o spajanju dionica društva PEVEC d.d. u skladu s prijedlogom
Uprave i Nadzornog odbora od dana 30. siječnja 2019., objavljena u glasilu
društva PEVEC d.d. dana 31. siječnja 2019.,
- dionice će se spojiti na način da će se svakom dioničaru za 100 dionica
Društva izdati 1 nova redovna dionica društva PEVEC d.d. koja glasi na ime,
nominalnog iznosa 10.000,00 kn (dalje u tekstu: Nove dionice),
- svakom dioničaru društva PEVEC d.d. koji na dan 31. siječnja 2019. na
svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira nije imao dovoljan broj
dionica da ih zamijeni u postupku spajanja dionica na cijeli broj Novih
dionica, društvo PEVEC d.d. se obvezalo omogućiti da u periodu od 12.
ožujka 2019. do 01. travnja 2019. stekne dionice do potrebne količine kako
bi na dan provođenja spajanja dionica dioničar ostvario pravo na cijeli
broj Novih dionica,
- pribavljanje dionica moguće je isključivo polazeći od broja dionica na
pojedinom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira na dan 31.
siječnja 2019., odnosno na dan objave poziva za Glavnu skupštinu u glasilu
Društva. Ako je nakon toga došlo do promjene stanja na računu dioničar nema
pravo opisanog pribavljanja od strane Društva.

Članak 2.
Ovim Ugovorom Prodavatelj prodaje Kupcu, a Kupac kupuje
_______________________________ (UKUPAN BROJ DIONICA)
redovnih dionica na ime izdavatelja PEVEC d.d. sa sjedištem u Sesvetama,
Savska cesta 84, oznake PVCM-R-A, po cijeni od 387,00 kn (slovima: tristo
osamdeset sedam kuna) po dionici, što ukupno iznosi
_____________________________________ kn(BROJ DIONICA X CIJENA PO DIONICI).
Plaćanje kupoprodajne cijene Kupac će izvršiti najkasnije do 01. travnja
2019. u 16:00, na račun posebnih namjena investicijskog društva FIMAVRIJEDNOSNICE d.o.o. u Zagrebačkoj banci d.d., IBAN: HR9423600001300053109,
model HR67, s pozivom na broj koji je OIB Kupca pri čemu uplata mora biti
izvršena u cijelosti i vidljiva na računu do prethodno navedenog roka jer
će se u protivnom smatrati da nije ni izvršena.
Članak 3.
Prodavatelj jamči Kupcu da su dionice iz članka 2. ovog Ugovora slobodno
prenosive te da nisu opterećene upisanim niti neupisanim založnim pravom
niti drugim teretima. Prodavatelj prenosi na Kupca i sva prava iz
predmetnih dionica.
Stranke su suglasne da će preknjižbu dionica koje su predmet ovog Ugovora u
Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., s računa Prodavatelja na
račun Kupca, izvršiti uz posredovanje ovlaštenog investicijskog društva
FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. kao „ugovornu preknjižbu bez plaćanja“, u
razdoblju od 2. travnja 2019. do 3. travnja 2019. u 17:00 sati, a pod
uvjetom da Kupac izvrši uplatu u skladu s odredbom članka 2. ovog Ugovora i
najkasnije do 01. travnja 2019. u 16:00 dostavi investicijskom društvu
FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. u cijelosti ispunjen i potpisan ugovor, na kojem
je potpis Kupca ovjerio javni bilježnik, osim ako Kupac dostavlja ugovor
osobno u poslovne prostorije FIMA-VRIJEDNOSNICA d.o.o.
Članak 4.
Ugovorne stranke odriču se pobijati ovaj Ugovor iz bilo kojih razloga, a
sve eventualne sporove koje proizlaze iz ovog Ugovora rješavat će stvarno
nadležni sud u Zagrebu.
Članak 5.
Ovaj Ugovor je sastavljen u jednom primjerku koji zadržava Prodavatelj, te
će Prodavatelj kupcu dostaviti običnu kopiju ugovora nakon što isti ovjeri
potpisom.
PRODAVATELJ
PEVEC d.d. zastup.
po opunom.

KUPAC

____________________

____________________

