Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií
VYDOS SERVIS a.s.
se sídlem Vyškov-město, Brněnská 366/25, PSČ: 68227, IČ: 26950723,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4263
VYDOS BUS a.s.
se sídlem Vyškov-město, Brněnská 366/25, PSČ: 68227, IČ: 26950731,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4264
VYDOS Truck a.s.
se sídlem Vyškov-město, Brněnská 366/25, PSČ: 68227, IČ: 26950758,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4265
Vyškovský FINREAL a.s.
se sídlem Vyškov-město, Brněnská 366/25, PSČ: 68227, IČ: 26950774,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4266
(dále jen „navrhovatelé“)
činí v souladu s ust. § 220u zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“), povinný veřejný návrh smlouvy
o koupi vlastních kmenových akcií (dále jen „veřejný návrh“).
1. Důvod učinění veřejného návrhu
Důvodem učinění veřejného návrhu je splnění povinnosti navrhovatelů podle ustanovení § 220u odst. 3 a 220m odst. 4 obchodního zákoníku učinit
veřejný návrh smlouvy o koupi akcií navrhovatelů v souvislosti s rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti ČSAD Vyškov, a.s., se sídlem
Brněnská 366/25, Vyškov, PSČ: 68227, IČ: 49452606 (dále jen „zanikající společnost“) konané dne 3. 11. 2004 o jejím zrušení bez likvidace rozdělením
na nově založené společnosti navrhovatelů s nerovnoměrným výměnným poměrem.
2. Údaje o organizátorovi veřejného návrhu
K zabezpečení realizace veřejného návrhu pověřili navrhovatelé společnost FINANCE Zlín, a.s., obchodníka s cennými papíry, se sídlem Zlín, nám.
T.G.Masaryka 1280, PSČ: 76001, IČ: 60732075, tel.: 577 217 375 (dále jen „organizátor“).
3. Adresáti veřejného návrhu
Tento veřejný návrh je určen akcionářům navrhovatelů, kteří ke dni 3. 11. 2004, tj. ke dni konání mimořádné valné hromady zanikající společnosti (i) byli
vlastníky akcií zanikající společnosti a (ii) této valné hromady se zúčastnili, a (iii) nehlasovali pro schválení projektu rozdělení zanikající společnosti (dále
jen „zájemci“).
4. Doba závaznosti veřejného návrhu
Tento veřejný návrh je závazný po dobu 10 týdnů ode dne jeho uveřejnění v Hospodářských novinách (dále jen „doba závaznosti veřejného návrhu“).
5. Cena akcií
Cena za jednu akcii byla stanovena v souladu s ust. §186a odst. 4 obchodního zákoníku na základě znaleckého posudku č. 96-20/2004 zpracovaného
soudním znalcem Ing. Liborem Bučkem na základě majetkového oceňovacího modelu takto
Emitent:
Druh:
Forma:
Podoba:
Jmenovitá hodnota:
Cena za 1 akcii:

VYDOS SERVIS a.s.
kmenové akcie
na majitele
listinná
1000 Kč a 100 000 Kč
1313 Kč a 131 300 Kč

Emitent:
Druh:
Forma:
Podoba:
Jmenovitá hodnota:
Cena za 1 akcii:

VYDOS BUS a.s.
kmenové akcie
na majitele
listinná
1000 Kč a 100 000 Kč
1318 Kč a 131 800 Kč

Emitent:
Druh:
Forma:
Podoba:
Jmenovitá hodnota:
Cena za 1 akcii:
(dále jen „akcie“)

VYDOS Truck a.s.
kmenové akcie
na majitele
listinná
1000 Kč a 100 000 Kč
1736 Kč a 173 600 Kč

Emitent:
Druh:
Forma:
Podoba:
Jmenovitá hodnota:
Cena za 1 akcii:

Vyškovský FINREAL a.s.
kmenové akcie
na majitele
listinná
1000 Kč
1504 Kč

6. Způsob oznámení přijetí veřejného návrhu
Zájemce oznámí přijetí veřejného návrhu během doby závaznosti veřejného návrhu tím, že doručí písemné oznámení o přijetí veřejného návrhu a akcie,
na něž se veřejný návrh vztahuje, organizátorovi. Písemné oznámení musí obsahovat: (a) souhlas s tímto veřejným návrhem, (b) identifikaci zájemce,
(c) bankovní spojení zájemce - číslo účtu, na který má být cena uhrazena, a firmu banky, u níž je veden účet, (d) počet převáděných akcií, (e) označení
emitenta a příslušné emise akcií uvedením jmenovité hodnoty, (f) výše uvedenou cenu za jednu akcii podle jmenovitého hodnoty, (g) prohlášení zájemce
o tom, že je vlastníkem akcií, je oprávněn s nimi nakládat, akcie nejsou zatíženy jakýmikoli právy třetích osob, a to zejména právy zástavními, včetně
zákonného zástavního práva, a že od akcií nejsou oddělena žádná samostatně převoditelná práva, (h) datum a podpis zájemce. Podepisuje–li oznámení
za zájemce jeho zmocněnec, je třeba k oznámení přiložit originál či ověřenou kopii plné moci též s úředně ověřenými podpisy. Následné zmocnění není
možné. Zájemce – právnická osoba dále musí k oznámení přiložit originál či úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodní rejstříku nebo jiného
úředního registru právnických osob, pokud se zájemce do obchodního rejstříku nezapisuje, přičemž tento výpis nesmí být starší než 3 měsíce. Jakékoliv
dokumenty v cizím jazyce je třeba opatřit úředně ověřeným překladem do českého jazyka a cizí veřejné a úřední listiny též příslušným vyšším ověřením.
Smlouva o koupi akcií je uzavřena doručením oznámení a akcií včetně příloh organizátorovi. Navrhovatelé mají právo odstoupit od smlouvy, zjistí-li, že
na akciích váznou právní vady.
7. Postup při převodu akcií a podmínky placení kupní ceny
K převodu akcií dochází jejich předáním organizátorovi. Kupní cena bude uhrazena po doručení převáděných akcií, nejpozději do 1 měsíce od uzavření
smlouvy. Kupní cena bude zaplacena bu převodem na bankovní účet zájemce nebo poštovní poukázkou dle pokynů zájemce v oznámení o přijetí
veřejného návrhu. Poplatek za převody listinných akcií, který činí 0,1% z objemu převáděných akcií, nese zájemce. Poplatky spojené s ověřením podpisu
nese taktéž zájemce.
8. Odvolání přijetí veřejného návrhu a odstoupení od Smlouvy ze strany Zájemce
Zájemce, který přijal veřejný návrh, je oprávněn toto přijetí odvolat, a to pouze do doby než došlo k uzavření smlouvy. Pokud byla již smlouva o koupi
akcií uzavřena, může od ní zájemce odstoupit, avšak nejpozději k poslednímu dni závaznosti veřejného návrhu. Odstoupení nabývá účinnosti pokud bylo
učiněno písemně s úředně ověřeným podpisem a pokud bylo doručeno nejpozději poslední den doby závaznosti na adresu organizátora doporučeným
dopisem.
9. Záměry navrhovatelů týkající se jeho budoucí činnosti
V souvislosti s veřejným návrhem se nepřipravují žádné zásadní změny týkající se podnikatelské činnosti navrhovatelů, zaměstnanců, ani členů orgánů
společnosti navrhovatelů a navrhovatelé hodlají nadále rozvíjet podnikatelskou činnost v souladu s dosavadním předmětem činnosti.
10. Zdroje a způsob financování kupní ceny
Zdroje financování kupní ceny jsou vlastní disponibilní zdroje navrhovatelů. Navrhovatelé tímto prohlašují, že disponují dostatečnými finančními zdroji
nutnými pro financování závazků plynoucích jim z veřejného návrhu.
Ve Vyškově dne 24. ledna 2005
Představenstva společností
VYDOS SERVIS a.s.
VYDOS BUS a.s.
VYDOS Truck a.s.
Vyškovský FINREAL a.s.

