
 

 

Mgr. Josef Hruboš, datum narození: 12. března 1972, bytem Hradčovice 97, Hradčovice, PSČ: 687 33 

(dále jen „kupující“), tímto činí v souladu s ust. § 183a obch. zák. 

veřejný návrh smlouvy na koupi akcií 

vydaných společností MASSAG, a.s., IČO: 00010367, sídlo: Bílovec, Opavská 272, okres Nový Jičín, 

ve formě na majitele, v podobě listinné, o jmenovité hodnotě jedné akcie 260,- Kč (dále jen „akcie“). 

Návrh je určen akcionářům vlastnícím tyto akcie (dále jen „prodávající“). 

Protiplnění za jednu akcii činí 200,- Kč (slovy dvě sta korun českých). 

Tento veřejný návrh je závazný ode dne jeho uveřejnění do 15. června 2008 (do tohoto data musí být 

prodávajícím doručeno přijetí návrhu způsobem uvedeným níže). 

Prodávající přijme tento veřejný návrh tak, že doručí akceptační formulář, jehož vzor je přílohou 

veřejného návrhu, řádně a pravdivě vyplněný a opatřený úředně ověřeným podpisem prodávajícího na 

adresu zmocněnce kupujícího, obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., IČO: 60732075, 

sídlo: Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 76001 (dále jen „obchodník“). Formulář akceptačního návrhu je 

možno si též vyžádat písemně na adrese obchodníka, e-mailem zaslaným na adresu   

finance@financezlin.cz nebo telefonicky na čísle 577 217 375, lze si ho též stáhnout na webových 

stránkách obchodníka http://www.financezlin.cz/. Okamžikem doručení obchodníkovi akceptačního 

formuláře splňujícího výše uvedené náležitosti je smlouva na základě tohoto veřejného návrhu a za 

podmínek v něm uvedených uzavřena. Uzavření smlouvy písemně oznámí prodávajícímu obchodník 

jako zmocněnec kupujícího. Prodávající je oprávněn od takto uzavřené smlouvy odstoupit, jestliže 

v době závaznosti veřejného návrhu doručí písemné odstoupení od smlouvy opatřené úředně 

ověřeným podpisem prodávajícího na adresu obchodníka. V případě odstoupení od smlouvy si strany 

vrátí poskytnutá plnění. 

V případě, že si prodávající dosud nepřevzal své akcie v listinné podobě, obchodník je vyzvedne bez 

zbytečného odkladu po skončení doby závaznosti veřejného návrhu na základě plné moci udělené 

prodávajícím v akceptačním formuláři a odešle jménem kupujícího prodávajícímu protiplnění za akcie 

do 5 pracovních dnů ode dne vyzvednutí akcií. Vyzvedne-li obchodník na základě plné moci více akcií, 

než v jakém rozsahu prodávající akceptoval veřejný návrh, přebývající akcie zašle obchodník formou 

cenného psaní bez zbytečného odkladu prodávajícímu. V případě, že si prodávající své akcie 

v listinné podobě již převzal, je povinen je doručit obchodníkovi spolu s akceptačním formulářem, 

obchodník odešle jménem kupujícího prodávajícímu protiplnění za akcie do 5 pracovních dnů od 

skončení doby závaznosti veřejného návrhu. Náklady na vyzvednutí a převod akcií a výplatu 

protiplnění nese kupující. 

Kupující má zájem na základě tohoto veřejného návrhu získat podíl na společnosti MASSAG, a.s. 

(dále jen „společnost“) v rozsahu nepřevyšujícím 100 000 akcií. Jestliže budou prodávajícími doručeny 

obchodníkovi akceptační formuláře splňující požadované náležitosti, tito prodávající od smlouvy 

neodstoupí a součet jejich akcií uvedených v akceptačním formuláři překročí 100 000 akcií, budou 

prodávající uspokojeni poměrně tak, že celkový počet akcií uvedených v akceptačních formulářích 

bude podělen číslem 100 000 a takto získaným podílem bude podělen počet akcií každého 

prodávajícího, přičemž výpočet poměrného množství akcií se u každého prodávajícího zaokrouhluje 

na celé akcie dolů. Obchodník jako zmocněnec kupujícího prodávajícím poměrné uspokojení oznámí 

a zašle jim formou cenného psaní přebývající akcie. V takovém případě je smlouva uzavřena k 

okamžiku doručení oznámení o poměrném uspokojení. Od takto vzniklé smlouvy může ten, kdo ji 

přijal, odstoupit do 15 pracovních dnů od okamžiku doručení oznámení poměrného uspokojení. Pokud 

toto oznámení nebude doručeno do 1 měsíce od uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu, počíná 

lhůta pro odstoupení běžet uplynutím 1 měsíce od konce doby závaznosti veřejného návrhu. 

V případě odstoupení od smlouvy si strany vrátí poskytnutá plnění. 

 


