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Konfirmace vystavení Směnky
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s
Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

Id: 1939000594

Ver: 20140526

1/1

Dne: 18.7.2019

Od: Komerční banka, a.s. („Banka“)

Pro: Statutární město Olomouc, se sídlem Olomouc, Horní náměstí 583, PSČ 779 11, IČO: 00299308
(„Výstavce”)

Fax/E-mail:           , k rukám                 

Emise číslo: OLOMOUC - 28

Datum vystavení: 22.7.2019

Datum splatnosti: 22.10.2019

Směnečná suma: CZK 31 250 000,00

Emisní cena: CZK 31 071 655,60

Pořadové číslo Směnky: CZ 231

Účet Výstavce:                                   

Referenční číslo Banky: 1939000594

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Výstavce

                     

Back Office Financials
Investment Banking Services

Back Office Financials
Investment Banking Services

podpis pracovníka Komerční banky,
a.s.

podpis pracovníka Komerční banky,
a.s.

podpis Výstavce

Vážení,
účelem této zprávy je oznámit Vám v souladu a s odkazem na Smlouvu o administraci směnečného programu
uzavřenou mezi námi („Smlouva“), že na základě Vašeho Potvrzení byla vystavena následující směnka („Směnka“):

Banka převádí k Datu vystavení Emisní cenu na Účet Výstavce. K Datu splatnosti Banka provede úhradu Směnečné
sumy z Účtu Výstavce bez jeho dalšího příkazu, a to za účelem splacení Směnky.

Pojmy začínající velkým počátečním písmenem obsažené v této Konfirmaci mají význam stanovený ve Smlouvě nebo
v této Konfirmace. V případě jakýchkoliv rozporů mezi obsahem této Konfirmace a jakýmkoli ustanovením Smlouvy, je
rozhodující znění této Konfirmace.

Prosím, potvrďte svým podpisem správnost a úplnost údajů uvedených v této Konfirmaci a zašlete nám jej takto

potvrzené obratem na fax. číslo               . V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete

potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo

jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu:                     .

V případě jakékoli nesrovnalosti se neprodleně na nás obraťte na telefonních číslech                               

                    .
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