
 

Akceptační formulář 

Já, níže podepsaný(á): .......................................................................................... ,  

rodné číslo: / ,  

ulice, č.p.: .......................................................................................... , 

PSČ:  , obec: .......................................................................................... , 

Telefon nebo e-mail (nutno vyplnit): ......................................................................................... ,   

registr. číslo účtu v SCP: 100 , 

tímto jako prodávající plně akceptuji v rozsahu  akcií vydaných společností Impress, 

a.s., IČO: 46506381, sídlo: Skřivany, ul. Tovární 67, PSČ 50352, ve formě na jméno, v podobě 

zaknihované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, ISIN CZ0005103663 (dále jen „akcie“), níže 

uvedený veřejný návrh smlouvy o koupi akcií. Prohlašuji, že jsem oprávněným vlastníkem těchto akcií 

a držitelem veškerých práv z této skutečnosti plynoucích, že převáděné akcie jsou v mém výlučném 

vlastnictví, a že jsem jediným oprávněným z práv spojených s těmito akciemi. Dále prohlašuji, že na 

těchto akciích nevázne právo přednostní koupě, případně opce, třetí osoby, nebo jiné právo třetí 

osoby, např. zástavní právo, nebo jiné břemeno či jakákoliv, zejména právní, vada. 

Plný text veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií: 

Ing. Aleš Hodina, bytem Na Klínu 736, Starý Plzenec (dále jen „kupující“), tímto činí v  souladu s ust. § 183a obch. zák. veřejný návrh 

smlouvy na koupi akcií vydaných společností Impress, a.s., IČO: 46506381, sídlo: Skřivany, ul. Tovární 67, PSČ 50352, ve formě na jméno, 

v podobě zaknihované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000, - Kč, ISIN CZ0005103663 (dále jen „akcie“). Návrh je určen akcionářům 

vlastnícím tyto akcie (dále jen „prodávající“). 

Protiplnění za jednu akcii činí 630,- Kč (slovy šest set třicet korun českých). Tento veřejný návrh je závazný ode dne jeho doručení 

prodávajícímu do 8. srpna 2008 (do tohoto data musí být prodávajícím doručeno přijetí návrhu způsobem uvedeným níže). 

Prodávající přijme tento veřejný návrh tak, že doručí akceptační formulář, který je přílohou tohoto 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“). Okamžikem doručení akceptačního formuláře 

splňujícího 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. 

Převod akcií ve Středisku cenných papírů provede bez zbytečného odkladu obchodník do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí doby 

závaznosti veřejného návrhu. Do 5 pracovních dnů ode dne převodu akcií odešle obchodník jménem kupujícího prodávajícímu proti plnění 

za převedené akcie. Náklady na převod akcií a výplatu protiplnění nese kupující . 

Kupující má zájem na základě tohoto veřejného návrhu získat akcie společnosti Impress, a.s. (dále jen „společnost“) v  rozsahu 

nepřevyšujícím 100 000 akcií. Jestliže budou prodávajícími doručeny obchodníkovi akceptační formuláře splňující požadované nálež itosti, 

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. V  takovém případě je 

smlouva uzavřena k okamžiku doručení oznámení o poměrném uspokojení. Od takto vzniklé smlouvy může ten, kdo ji přijal, odstou pit 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 veře jného 

návrhu. 

Zmocňuji tímto společnost FINANCE Zlín, a.s., IČO: 60732075, sídlo: Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 

76001 (dále jen „obchodník“) ke všem úkonům nezbytným k vypořádání smlouvy vzniklé na základě 

tohoto mého přijetí veřejného návrhu. Zmocňuji tímto obchodníka zejména k podání příkazu 

k registraci převodu výše uvedených akcií v ceně protiplnění 630,- Kč za akcii k tíži mého účtu a ve 

prospěch účtu kupujícího ve Středisku cenných papírů a k úhradě  protiplnění ve výši 630,- Kč za akcii 

oproti převodu shora uvedených akcií. 

Protiplnění za akcie zašlete (zakroužkujte Vaši volbu): 

a) na účet číslo ..................................................................... / ..................... 

b) poštovní poukázkou na mou adresu  

 

V ………………………………………………… dne ……………………………………………… 

 

…………………………………………………………………….  

úředně ověřený podpis 

 

 


