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Výše uvedená společnost 

Green Victory Capital Ltd. 

Zastoupená v ČR a Evropě zplnomocněným 

PhDr. Jiřím Vlkem Ceo 

Korespondenční adresa + office pro ČR-SR a kontinentální Evropu: 

Green Victory Capital. 

Post. Box. 12 

Gorkého 90/48, 

602 00 Brno – Czech Republic 

 

 

UZAVÍRÁ DNEŠNÍHO DNE TUTO PRÁVNÍ SMLOUVU O PRODEJI FIREMNÍCH AKCÍÍ 

 

S KUPUJÍCÍM – AKCIONÁŘEM : 

 

Jméno a příjmení: 

 

Rodné číslo. 

 

Datum narození 

 

Adresa – ulice a čp. 

 

Město 

Stát 

 

Emailová adresa 

 

Telefon 

 

Bankovní spojení: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Čl. 1. Akcionář 

Mám zájem o nákup ekologických akcií firmy Green Victory Capital Ltd. se jm. hodnotou 1000 Eur/Ks  

Mám zájem koupit ………………………Ks akcií, Čísla akcií…………………………………………………  

Cena celkem……………………………………………..…Částka slovy………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Částku za tyto akcie převedu na účet uvedený v tomto dokumentu do 5 dnů od podpisu této smlouvy 

Smlouva je aktivována dnem přípisu finanční hotovosti za zakoupené akcie na účet. 

Čl. 2. Kupující – akcionář.   

Podpisem této smlouvy bere na vědomí, že kupuje akcie společnosti Green Victory Capital Ltd., jejíž 

náplní je podnikatelská a developerská činnost v oblasti ekologie, elektromobility (silnice, voda, 

vzduch), obnovitelných zdrojů výroby elektřiny, jako například výstavba a provoz větrných parků na 

vodě - moři nebo pevnině, biomasových, solárních elektráren, vodních, přečerpávacích elektráren, aj. 

Dále pak v oblasti výstavby ekologických nemovitostí, osad, měst, resortů a veškerého podnikání 

v oblasti snižování uhlíkové stopy, přispívající k trvalému zlepšování životního klimatu a všeho co 

s těmito obory souvisí nebo to doplňuje. Dálší zajišťování formou finančního a komoditního trhu dle 

jeho lukrativity. Veškeré aktivity jsou postupně zveřejňovány na firemním webu nebo na dalších 

dostupných informačních kanálech. Firma vydává pro své akcionáře občasnou zprávu jako jednoletou 

nebo dvouletou tzv. výroční zprávu, kterou rozesílá mailem nebo zavěšuje na svých stránkách. 

Čl. 3. Společnost Green Victory Capital Ltd. 

Nabízí svým klientů limitovanou sérii těchto akcií s názvem Firemní vnitřní neboli podnikové akcie, 

jejichž předpokládaný vývoj je transformace na Prioritní a následně Veřejně obchodovatelné akcie s 

předpokládaným vstupem na burzu. Tyto procesy změn akcií se dějí automaticky a firma Green 

Victory Capital Ltd. není povinna o každém tomto kroku akcionáře informovat. 

Firemní akcie 

Zájemce nakupuje paket firemních akcií a bere na vědomí, že nejnižší nákupní cena a nejnižší 

množství je 1 akcie ve jmenovité hodnotě 1 000 Eur. Je však stanoven i maximální počet akcií a tj. 

3.000 ks akcií na jednoho investora. Je jedno, jde-li o fyzickou, právnickou osobu, fondy, banky, aj. 

Není-li sjednána výjimka. 

Čl. 4. Kupující. 

Akcie může svobodně nakupovat s výjimkami dále ve smlouvě uvedenými fyzická osoba starší 18 let, 

(u mladších jejich pověření zástupci vč. nadací), a další právnické osoby jako jsou firmy, fondy, 

nadace, investiční skupiny, investoři aj.  

Akcie nesmí nakupovat: 

Jednotlivci nebo organizace (fyzické a právnické osoby), jejichž zdroj financí pochází z nelegální 

činnosti. 

Čl. 5. Obchodní zástupci. 

Firma využívá k prodeji svých akcií zplnomocněné obchodní zástupce v podobě jednotlivců nebo 

organizací. Tito zástupci mají právo uzavírat smlouvy o prodeji firemních akcií, nemají však právo 

přebírat hotovost nebo posílat finance jinam než je na účet stanovený touto smlouvou. K tomuto 

ujednání může být poskytnuta výjimka, udělená vedením společnosti, sdělí-li kupující závažný důvod 

proč o tuto výjimku žádá. Výjimka může být provedena v zemi, kde tímto krokem nebude porušen 

zákon. 

Čl. 6. Zhodnocení. 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a platí po celou dobu, po kterou investor vlastní svoje 

akcie. Akcie a veškerý složený kapitál za ně je fixován na dobu 5 – let, kdy společnost Green Victory 

Capital Ltd. garantuje investorům fixní výnos 12,9 % p. a. Po dobu 5 let od aktivace této smlouvy 

nelze smlouvu vypovídat, rušit, ani žádat vrácení složených finančních prostředků nebo jejích část. 

Výnos může investor obdržet nejdříve za 5 let. Po 5 letech se investor rozhodne, jestli peníze nechá 
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pracovat formou přeměny na akcie (bude-li tato možnost dostupná), nebo si garantovaný výnos vybere. 

Po skončení 5 – ti letého období fixace společnost nabídne akcionářům odkup jejich akcií za výše 

uvedený garantovaný fixní výnos vč. jejich investované částky. 

 Za stejných pravidel je umožněno investorům uzavírat smlouvy desetileté, zde je možnost čerpat 

garantovaný úrok 14,5% p. a. Doba fixace je zde 10 let. 

Čl. 7.  Předkupní a odkupní právo. 

Je první krok, na který si společnost Green Victory Capital Ltd. vyhrazuje podpisem této smlouvy 

přednostní právo. 

Bude-li si chtít investor akcie ponechat, budou mu ponechány i na další období. Výnosy se však 

mohou měnit nebo se mohou změnit v tzv. pružné výnosy dle hospodářské a politické situace pro 

dané období. 

Nebude-li společnost moci vyplatit po 5 nebo 10 letech výše uvedené zisky nebo provést odkupy, 

příp. obojí, promění automaticky výnosy na akcie a je povinna držet investorům zde dohodnutou výši 

výnosu až do splnění závazku. V tomto případě může investor požádat vedení společnosti o možnost 

prodeje cenných papírů, které vlastní, třetí osobě a společnost je povinna mu vyhovět. 

(Toto ustanovení platí do doby, než budou akcie uvolněny pro vstup na burzu).  

Čl. 8. Výplaty výnosů a odkupy 

Blíží-li se doba výplat výnosů nebo v případě zájmu akcionáře zpětného prodeje akcií firmě tj. po pěti 

nebo deseti letech (dle uzavřené smlouvy) a bude-li akcionář uplatňovat toto právo, je povinen v době 

90 kalendářních dní před uplynutím této doby požádat firmu o uvolnění finančních prostředků.  

Nevyužije-li akcionář tuto možnost, má se za to, že má zájem pokračovat v držení akcií a chce své 

garantované výnosy přeměnit na další akcie. Tento proces probíhá automaticky. O tomto procesu 

potom bude společnost Green Victory Capital Ltd. informovat akcionáře zpětně. 

Tímto se akcionáři automaticky otvírá nové pěti nebo desetileté období za stejných pravidel. Pokud se 

proces automatického prodloužení uskuteční bez následné zprávy společnosti akcionáři, má se za to, 

že společnost zachovává výši výnosů garantovanou při uzavírání smlouvy i na další období. Dojde-li 

v automaticky prodlouženém procesu ke změně garantované výnosové sazby, musí společnost o tom  

akcionáře upozornit do 90 dnů potom, co došlo k automatickému prodloužení anebo vystavení 

nových akcií. Nestane-li se tak, má se za to, že společnost fixně garantuje stejné výnosy, při jakých 

akcionář smlouvu uzavíral na další období. 

Čl. 9. Informace pro akcionáře. 

Informace z Čl. 8., kterými společnost informuje akcionáře o případné změně výnosů mohou probíhat 

formou písemnou, telefonickou, elektronickou nebo zavěšením informací na firemní aktuální webové 

stránky. 

Čl. 10. Dřívější vyplacení. 

Společnost může nabídnout akcionářům dřívější vyplacení a zpětný odkup akcií za speciálně 

stanovených podmínek, určených momentální hospodářskou situací. Předpokladem této nabídky je 

extrémně úspěšné ziskové období. O tomto kroku a postupech může rozhodnout pouze vedení 

společnosti. 

 

Čl. 11. Majetkové stanovy. 

Akcionář je držitelem akcií s přesně garantovanou hodnotou a ziskem. Veškerý vytvořený majetek a 

aktiva zůstávají v majetku společnosti Green Victory Capital Ltd. Green Victory Capital Ltd. je 
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povinna plnit svým akcionářům závazky vyplývající z této smlouvy. Green Victory Capital Ltd. a jeho 

vedení si ponechává rovněž 100 % rozhodovací práva v každém směru. 

 

Čl. 12. Know - How 

Uzavřením této smlouvy v rámci pružnosti projektů a držení know – how si firma vyhrazuje právo 

zveřejňovat svým investorům a veřejnosti podávat pouze takové informace, které neohrozí chod 

společnosti a rozpracovaných nebo plánovaných projektů. 

Investor bere na vědomí, že mnohé projekty jsou vázány dohodami mlčenlivosti a nebude po 

společnosti vyžadovat informace, které společnost nemůže zveřejňovat. Toto ustanovení je též 

vloženo pro bezpečnost akcionářů a jejich vkladů.  

Čl. 13. Prohlášení společnosti akcionářům 

Společnost Green Victory Capital Ltd. 

 prohlašuje, že investuje do jistých projektů převážně vlastních a tam, kde má většinové právo 

rozhodování, dále do projektů, které nesou garance státní podpory vyspělých zemí jako je Německo, 

Anglie, stabilní země EU nebo stabilní země mimo EU, převážně tam, kde jsou zajištěny dlouhodobé 

garance a také státní garance. 

Čl. 14. Papírové akcie 

Jejich vydání je nyní v časově neurčeném období. Jejich budoucí doručení bude probíhat formou  

osobní, poštovní, kurýrní nebo elektronickou. Tato smlouva je právoplatnou náhradou zakoupených 

akcií a v budoucnu vydávané akcie jsou papírovým doplněním této smlouvy. 

Čl. 15. Dědictví. 

Zakoupené akcie jsou papírový majetek, který podléhá platným  zákonům o dědictví a jsou 

převoditelné na dědice. 

Čl. 16. Závěrečná ustanovení 

Tuto smlouvu mohou v závislosti na okolnostech doplňovat nebo upravovat všeobecné podmínky, 

které jsou doplněním této smlouvy.(Nejsou-li všeobecné podmínky stanoveny, považuje se za všeobecné 

podmínky tato smlouva, ta může být doplňována, nebo upravována informacemi na firemním webu v oddíle 

všeobecné podmínky, popř. oznámena akcionářům jinou formou).   

Tato smlouva respektuje zákony příslušných zemí, ze kterých pocházejí akcionáři a při svém konání 

se řídí jejich zákony. Podléhá však platným zákonům Spojeného království (Velká Británie), podle 

kterých funguje a jejichž ustanovení jsou nadřazeny ostatním. 

 

Strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s ní a to stvrzují svými podpisy. 

 

 

ČÍSELNÁ ŘADA AKCIÍ:………………………………………………………………………… 
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Dne 

 

Místo 

 

Akcionář 

 

 

 

Certifikovaný zástupce: 

 

Dne 

 

 

Jméno 

 

 

Místo 

 

Potvrzení vedení společnosti 

Green Victory Capital Ltd. 

 

 

 

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

Fio Banka 

Číslo účtu: 2100802667 / 2010 

IBAN:  CZ5120100000002100802667  

BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX  

Adresa centrály: Fio Banka a.s. 

Milennium Plaza, V Celnici 10, 

117 21 Praha 1 

 

 

 

 


