
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o zastavení pohledávek

 

 

Číslo smlouvy o zastavení pohledávek: ZP/601/19/LCD
Dodatek číslo: 1
Datum podpisu smlouvy o zastavení pohledávek: 28.11.2019
 
Navrhovatel:
Obchodní firma / Název / Jméno, příjmení zástavce: Explosia a.s.
Adresa: Semtín 107, 530 02 Pardubice
IČ: 25291581

(dále jen „Zástavce“)
Adresát:
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Banka“)
 
Stav pohledávek ke dni: 6.12.2019

Vzhledem k tomu, že

(a) Banka a Zástavce uzavřeli výše specifikovanou smlouvu o zastavení pohledávek (dále jen „Smlouva“);

(b) k zajištění řádného a včasného splnění Zajištěných pohledávek resp. Zajištěných dluhů a za podmínek uvedených ve Smlouvě
se Zástavce zavázal zřizovat zástavní právo k Pohledávkám z obchodního styku, a to formou dodatků ke Smlouvě;

(c) Banka a Zástavce se ve Smlouvě dohodli, že budou dodatky dle bodu (b) uzavírat i elektronickými prostředky;

navrhuje tímto Zástavce Bance uzavření následujícího dodatku ke Smlouvě:

1. Za účelem zajištění řádného a včasného splnění Zajištěných pohledávek resp. Zajištěných dluhů zřizuje Zástavce ve prospěch
Banky Zástavní právo k těm pohledávkám uvedeným v importovaném přehledu, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto
dodatku, které dosud nejsou Zástavou.

2. Zástavní právo k těmto pohledávkám vzniká ve prospěch Banky a tyto pohledávky se stávají Zástavou okamžikem uzavření
tohoto dodatku.

3. Zástavní právo k pohledávkám, které jsou již zastaveny ve prospěch Banky podle Smlouvy ve znění případných předchozích
dodatků, tím není dotčeno.

4. Práva a povinnosti smluvních stran stanovená ve Smlouvě se okamžikem uzavření tohoto dodatku vztahují ke všem
pohledávkám uvedeným v importovaném přehledu, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Není-li uvedeno jinak, pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají
význam uvedený ve Smlouvě.

Návrh na uzavření dodatku je opatřen elektronickým podpisem Zástavce nebo jeho zástupce, který při uzavírání tohoto dodatku
jedná za něj.

O přijetí anebo odmítnutí tohoto návrhu na uzavření dodatku Banka informuje prostřednictvím služby elektronického bankovnictví
BUSINESS 24 Zástavce nebo jeho zástupce, který při uzavírání tohoto dodatku jedná za něj.

Dodatek bude uzavřený přijetím tohoto návrhu Bankou. Přijetí tohoto návrhu Bankou nabyde účinnosti (a tento dodatek bude
uzavřený) v okamžiku, kdy bude opatřeno elektronickým podpisem Banky nebo jejího zástupce.

V případě rozdílu mezi způsobem (postupem), sjednaným pro uzavírání dodatků ve Smlouvě a způsobem (postupem) uvedeným v
tomto návrhu, má ve vztahu k uzavření dodatku podle tohoto návrhu přednost způsob (postup) uvedený v tomto návrhu.

Přílohou a nedílnou součást návrhu tvoří přehled pohledávek k zastavení ve prospěch Banky.

Celkový počet pohledávek: 211

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, tímto potvrzuje, že
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návrh Zástavce na uzavření dodatku ke smlouvě o zastavení pohledávek, jakož i zástavní právo k pohledávkám uvedeným v
importovaném přehledu, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto návrhu:

Datum návrhu: 6.12.2019
Referenční číslo transakce: 1912061D2XSH
Datum a čas přijetí návrhu tj. uzavření dodatku: 6.12.2019 14:35
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