Obchodní podmínky

1. Smluvní strany
Provozovatelem tohoto webu je společnost NeoFlow Group s.r.o., se sídlem
Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 081 25 040, e-mail: info@neoflow.cz,
spisová značka C 313403 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Poskytovatel").
"Uživatelem" se rozumí jakýkoliv návštěvník těchto internetových stránek. Používáním
webových stránek neoflow.cz se předpokládá, že s těmito obchodními podmínkami
(dále jen "podmínky") Uživatel bezvýhradně souhlasí v plném znění.

2. Vymezení pojmů
"Web" - webové stránky Poskytovatele, které se nachází na internetové
adrese www.neoflow.cz.
"Dluhopis" - listinný cenný papír na řad, jehož emitentem je Poskytovatel a který
Poskytovatel nabízí na Webu k prodeji ve veřejné nabídce do 1 mil. EUR bez prospektu
na základě § 34 odst. 4 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.
a zákona č. 190/2004 Sb. zákon o dluhopisech.

3. Forma a podmínky spolupráce
Poskytovatel je emitentem dluhopisů, které na svém Webu nabízí Uživateli k prodeji.
Stát se klientem Poskytovatele může:
•

fyzická osoba - občan ČR nebo SR starší 18ti let s trvalým pobytem na území České nebo
Slovenské republiky,

•

právnická osoba se sídlem v ČR nebo SR,

•

nezisková organizace se sídlem v ČR nebo SR.
Uživatel převzetím objednaného a zaplaceného Dluhopisu (vzor dluhopisu) automaticky
a bez výhrad souhlasí s Emisními podmínkami a Smlouvou o úpisu a koupi
dluhopisů převzatého Dluhopisu.

4. Ostatní ujednání
K datu emise dluhopisů ani kdykoli později nemá emitent (Poskytovatel) v úmyslu požádat
o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu či v mnohastranném obchodním

systému. Na nabídku dluhopisů se nevztahuje povinnost uveřejnit prospekt dle Zákona
o podnikání na kapitálovém trhu. Prospekt nebyl vyhotoven.
Poskytovatel není poskytovatelem investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ani provozovatelem vypořádacího systému dle § 82 a násl.
tohoto zákona.
Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou Podmínky použití, Ochrana osobních
údajů a Cookies podmínky.
Poskytovatel si vyhrazuje právo
a to i bez předchozího upozornění.

na

změnu

těchto

Obchodních

podmínek,

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto Obchodních podmínek.
Bude-li Uživatel pokračovat v používání Webu Poskytovatele po provedení změn těchto
podmínek, má se za to, že se změnami v těchto podmínkách bez výhrad souhlasí.
Tyto obchodní podmínky se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 5. 2019.

