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OBJEDNÁVKA DLUHOPISŮ „BUFFLER 2025.08“ SE ŽÁDOSTÍ O REINVESTICI DLUHOPISŮ 

S4K I. 

 

Kupující  

 

tímto objednává u  

Emitenta 

 

společnosti BUFFLER s.r.o., sídlem Krátká 224, 403 23 Velké Březno, IČO 27353737, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 25665 

 

následující dluhopisy 

 

(dále jen jako „Nová emise dluhopisů“)  

 

Na základě emisních podmínek ze dne 1.10.2017 vydal emitent následující emisi dluhopisů:  

 

(dále jen jako „Stávající emise dluhopisů“)  

 

 

Jméno a Příjmení/Název: [BUDE DOPLNĚNO] 

Rodné číslo/IČO:  

Adresa trvalého pobytu/Sídlo:  

 

 

Doručovací adresa (odlišná od trvalého  

pobytu/Sídla): 

 

 

 

E-mailová adresa:  

Telefonní číslo:  

Bankovní spojení pro výplatu úrokových 

výnosů a splacení jmenovité hodnoty:  

 

Název emise: BUFFLER 2025.08 

Datum emise: 15.8.2021 

Datum splatnosti: 15.8.2025 

Jmenovitá hodnota 1ks: 25.000 Kč 

Úroková sazba: 7,5 % p. a. 

Výplata úroků: Čtvrtletně 

Podoba a forma dluhopisu: Listinný cenný papír na řad 

Emisní kurz jednoho dluhopisu: 25.000 Kč 

Počet upisovaných dluhopisů (kusů): [BUDE DOPLNĚNO]  

Celková investovaná částka v Kč̌: [BUDE DOPLNĚNO] 

Název emise: Dluhopis S4K I. – výnos 7,7 % p.a. 

Datum emise: 1.10.2017 

Datum splatnosti: 1.10.2021 

Jmenovitá hodnota 1ks: 25.000 Kč 

Úroková sazba: 7,7 % p. a. 

Výplata úroků: Pololetně 

Podoba dluhopisu: Listinný cenný papír na řad 

Emisní kurz jednoho dluhopisu: 25.000 Kč 
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Kupující je ke dni podání této objednávky vlastníkem následujících dluhopisů ze Stávající emise dluhopisů:   

 

Počet dluhopisů (kusů): [BUDE DOPLNĚNO] ks  

Číselné označení dluhopisů: [BUDE DOPLNĚNO] 

Celková hodnota dluhopisů v Kč: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

 

Kupující tímto žádá o reinvestici Stávající emise dluhopisů do Nové emise dluhopisů. 

 

 

Na základě žádosti kupujícího o reinvestici do Nové emise dluhopisů bude pohledávka kupujícího za 

emitentem na vyplacení jistiny a výnosů dluhopisů ze Stávající emise dluhopisů započtena na pohledávku 

emitenta za kupujícím na úhradu jistiny dluhopisů z Nové emise dluhopisů objednávaných kupujícím na 

základě této objednávky.  

 

K výše uvedenému zápočtu pohledávek dojde s účinností ke dni 1.10.2021. K tomuto dni bude ze strany 

emitenta splacena jistina dluhopisů ze Stávající emise dluhopisů kupujícímu a ze strany kupujícího bude 

uhrazen emisní kurz dluhopisů z Nové emise dluhopisů emitentovi. Od tohoto data se kupující stává 

vlastníkem dluhopisů z Nové emise dluhopisů, které se za podmínek stanovených v emisních podmínkách 

Nové emise dluhopisů budou od tohoto data úročit.  

 

Na základě žádosti kupujícího o reinvestici do Nové emise dluhopisů poskytuje emitent kupujícímu bonus ve 

výši 6 % z hodnoty dluhopisů upisovaných kupujícím z Nové emise dluhopisů na základě této objednávky. 

Emitent je povinen tento bonus kupujícímu vyplatit do 1.10.2021.  

 

Tato objednávka se stává platnou, závaznou a neodvolatelnou okamžikem doručení této objednávky 

emitentovi.  

 

Tato objednávka je činěna v souladu s emisními podmínkami dluhopisů BUFFLER 2025.08 ze dne 

15.7.2021. Podpisem této objednávky kupující prohlašuje, že se s těmito emisními podmínkami seznámil.  

 

Kupující tímto zároveň prohlašuje, že veškeré jeho výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Kupující 

souhlasí se zpracováním a uchováním údajů za účelem plnění povinností emitenta dluhopisů.  

 

 

 

V ........................................ dne ............................ Ve Velkém Březně, dne ............................. 

 

 

 

 

 

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

Kupující 

 

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

BUFFLER s.r.o. 

Radek Michalčík, jednatel 

 


