Příloha č. 1
Oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Akcionář:
Příjmení, jméno, titul / firma
Rodné číslo / IČ
Ulice, č.p. / č.o.
Obec
PSČ
Telefon
E-mail
Bankovní účet pro zaslání kupní ceny: 1)
Majetkový účet v CDCP – Centrální depozitář
cenných papírů (12 číslic):2)
Účastník CDCP, pod kterým má Akcionář
majetkový účet podřazen a jeho kód účastníka:2)
Počet převáděných akcií

ks

Kupní cena za jednu akcii

500,- Kč

Celková kupní cena je určena součinem kupní ceny za jednu akcii
a celkového počtu prodávaných akcií

,- Kč

(dále jen „Akcionář“)
Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se sídlem v Trutnově, nábřeží Václava Havla 19,
PSČ 541 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka číslo 1006, IČ: 60108711, DIČ: CZ60108711, jako cílová společnost (dále jen „Navrhovatel“)
zastoupena na základě plné moci společností CENTIN, a. s., se sídlem K Botiči 1453/6, Praha 10, PSČ
101 00, IČ 63999897, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 3594, jednající Ing. Alešem Baborem, MBA, předsedou představenstva (dále jen
„Zprostředkovatel“), v souladu s ust. § 322 ZOK, učinila veřejný návrh smlouvy na koupi akcií společnosti
(dále jen „Veřejný návrh“).

Akcionář tímto bezpodmínečně přijímá Veřejný návrh, a to ve vztahu ke všem vlastněným zaknihovaným
Akciím/ve výše uvedeném počtu prodávaných akcií, společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.,
IČO: 60108711, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/akcie, ISIN: CZ0009058657 (dále jen „Převáděné Akcie“),
vedených na výše uvedeném majetkovém účtu Akcionáře podřazeném pod výše uvedeným účastníkem
Centrálního depozitáře cenných papírů („CDCP“), za kupní cenu =500 Kč za jednu každou Převáděnou
Akcii a současně uděluje souhlas a plnou moc účastníkovi CDCP, společnosti CYRRUS CORPORATE
FINANCE, a.s., IČO: 27758419, sídlo Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno:
-

k převodu Převáděných Akcií z nezařazeného majetkového účtu, pokud Akcionář nemá podřazený
účet pod účastníka CDCP, a to na majetkový účet Navrhovatele,
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-

ke zjištění čísla majetkového účtu Akcionáře (včetně zjištění obsahu tohoto majetkového účtu),
pokud jej Akcionář nezná, a tedy jej v oznámení nevyplnil.

Akcionář bere na vědomí, že je povinen poskytnout Navrhovateli veškerou součinnost nezbytnou k převodu
Převáděných Akcií na majetkový účet Navrhovatele v co nejkratší možné době, a to zejména podat příkaz
k vypořádání svému účastníkovi CDCP pod kterým má svůj účet podřazen (pokud je podřazen). Na žádost
Zprostředkovatele se Akcionář zavazuje poskytnout Oznámení o přijetí návrhu smlouvy o koupi
Předmětných Akcií s úředně ověřeným podpisem.
Kupní cena je rovna Součinu počtu Převáděných akcií a jednotkové kupní ceny =500,- Kč za Akcii (počet
akcií * 500,-Kč). Kupní cenu požaduje Akcionář převést za podmínek stanovených ve Veřejném návrhu na
jím výše uvedený bankovní účet. Akcionář prohlašuje, že (i) je vlastníkem Převáděných Akcií a je oprávněn
s nimi nakládat; (ii) že Převáděné Akcie nejsou zatíženy žádnými právy třetích osob, zejména zástavním
právem; (iii) že od nich nebyla oddělena žádná samostatná převoditelná práva; (iv) výkon práva Akcionáře
nakládat s Převáděnými Akciemi není nijak omezen nebo pozastaven; a (v) Převáděné Akcie jsou
převáděny se všemi právy, která s nimi mají být podle příslušných právních předpisů a/nebo stanov
Společnosti spojena.

V ….................................. dne …...................

.............................................................
úředně ověřený podpis Akcionáře
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