AKCEPTAČNÍ FORMULÁŘ - PO

Oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií
………………………………………………………….....................………………………………............…………...…
Název a IČ zájemce
……………………………………………………………......................…………........…………………...…………...…
Adresa sídla zájemce
……………………………………………………..............................……………………………………...…………...…
Jméno, příjmení, rodné číslo a funkce osoby oprávněné jednat jménem zájemce
…………………………………………………………………………...............................………………...…………...…
Tel. zájemce, případně e-mailová adresa zájemce (nutno vyplnit)
Já, shora uvedený zájemce, tímto plně akceptuji v rozsahu
................................................... akcií ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč,
vydaných společností KOVOLIT, a.s., IČ: 00010235, se sídlem v Modřicích, Nádražní 344,
PSČ 664 42, ve formě na jméno, v podobě listinné (dále jen „akcie“), veřejný návrh smlouvy
o koupi akcií učiněný společností REMET, spol. s r.o., IČ: 00207675, se sídlem Brno, Vídeňská
11/127, PSČ 619 00, 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.
TEXT VEŘEJNÉHO NÁVRHU SMLOUVY NA KOUPI AKCIÍ:
REMET, spol. s r.o., IČ: 00207675, se sídlem Brno, Vídeňská 11/127, PSČ 619 00, (dále jen „navrhovatel“), tímto činí
v souladu s ust. § 322 zák. č. 90/2012, o obchodních korporacích veřejný návrh smlouvy na koupi akcií vydaných
společností KOVOLIT, a.s., IČ: 00010235, se sídlem v Modřicích, Nádražní 344, PSČ 664 42, ve formě na jméno, v podobě
listinné, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč (dále jen „Akcie “).
Navrhovatel má zájem na základě tohoto veřejného návrhu navýšit svůj podíl na společnosti KOVOLIT, a.s. Návrh je určen
akcionářům vlastnícím tyto Akcie (dále jen „zájemce“). Protiplnění za jednu Akcii činí 300 Kč (slovy: tři sta korun českých).
Tento veřejný návrh je závazný od 1. října 2014 do 1. prosince 2014 (do tohoto data musí být zájemcem doručeno přijetí
návrhu a předmětných akcií způsobem uvedeným níže). Zájemce přijme tento veřejný návrh tak, že akceptační formulář,
který je ke stažení na www.financezlin.cz, řádně a pravdivě vyplněný, doručí zmocněnci navrhovatele, obchodníkovi
s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., IČ: 60732075, sídlo: Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 76001 (dále jen „obchodník“). Není-li
akceptační formulář doručen obchodníkovi osobně, podpis zájemce na akceptačním formuláři musí být úředně ověřen.
Okamžikem doručení akceptačního formuláře splňujícího shora uvedené náležitosti je smlouva na základě tohoto veřejného
návrhu a za podmínek v něm uvedených uzavřena. Uzavření smlouvy písemně oznámí zájemci obchodník jako zmocněnec
navrhovatele. Zájemce je oprávněn od takto uzavřené smlouvy odstoupit, jestliže v době závaznosti veřejného návrhu
doručí písemné odstoupení od smlouvy opatřené úředně ověřeným podpisem zájemce na adresu obchodníka.
V případě odstoupení od smlouvy si strany vrátí poskytnutá plnění.
K převodu akcií na navrhovatele dojde rubopisem a jejich předáním Akcií obchodníkovi. Zájemce je zároveň povinen doručit
obchodníkovi předmětné akcie opatřené převodním rubopisem na jméno zájemce společně s akceptačním formulářem.
Zájemce, který si doposud nevyzvedl listinné akcie na jméno, může zmocnit pověřeného obchodníka k jejich vyzvednutí a
převodu akcií ze zájemce na navrhovatele.
Protiplnění bude odesláno zájemci nejpozději do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to na uvedený bankovní účet zájemce
nebo poštovní poukázkou na adresu zájemce nebo v hotovosti k rukám zájemce. Jsou-li prodávané akcie doručeny
obchodníkovi osobně, může být výplata protiplnění provedena v hotovosti, jen pokud její výše nepřesáhne částku 350 000
Kč. Náklady na výplatu protiplnění nese navrhovatel.
Obchodník upozorňuje zájemce, že vzhledem k tomu, že přijetí akceptace veřejného návrhu a jeho vypořádání je
realizováno z podnětu zájemce a veřejný návrh se vztahuje na jednoduchý investiční nástroj – akcii, obchodník není povinen
požadovat informace o odborných znalostech a zkušenostech Zájemce v oblasti investic dle §15i zákona o podnikání na
kapitálovém trhu.
Navrhovatel má zájem na základě tohoto veřejného návrhu navýšit svůj podíl na společnosti KOVOLIT, a.s.
Informace k veřejnému návrhu budou podávány na tel. číslech 777 217 375 a 577 217 375 nebo e-mailu:
finance@financezlin.cz.

Listinné akcie jsem si (zakroužkujte Vaši volbu):
a) vyzvedl a přikládám je opatřené rubopisem k akceptačnímu formuláři
b) jsem si doposud nevyzvedl, a proto zplnomocňuji obchodníka
-

k převzetí všech akcií na mé jméno jako zájemce vydaných společností KOVOLIT,
a. s., IČ: 00010235, se sídlem v Modřicích, Nádražní 344, PSČ 664 42 („emitent“),

-

k provedení rubopisu jménem zájemce na řad navrhovatele REMET, spol. s r.o.,
IČ: 00207675, se sídlem Brno, Vídeňská 11/127, PSČ 619 00 na všech akciích
emitenta znějících na jméno zájemce,

-

k oznámení výše uvedeného převodu emitentovi za účelem zápisu navrhovatele
jako nového akcionáře do seznamu akcionářů emitenta,

-

ke všem ostatním úkonům souvisejících s výše uvedeným

Zmocňuji tímto společnost FINANCE Zlín, a.s., IČ: 60732075, sídlo: Zlín, náměstí Míru 64, PSČ
76001 (dále jen „obchodník“) ke všem úkonům nezbytným k vypořádání smlouvy vzniklé na
základě tohoto mého přijetí veřejného návrhu.
Protiplnění za akcie (zakroužkujte Vaši volbu):
a) zašlete na účet číslo ..................................................................... / .....................
b) zašlete poštovní poukázkou na mou adresu uvedenou výše
c) vyplaťte v hotovosti k mým rukám (pouze při osobním doručení akcií)*; přesáhne-li
celková výše protiplnění ekvivalent 350 000 Kč, potom ekvivalent 350 000 Kč vyplaťte
v hotovosti k mým rukám a rozdíl mezi celkovou výší protiplnění a 350 000 Kč zašlete na účet
číslo ...................................................... / ..................
d) vyplaťte v hotovosti k mým rukám (pouze při osobním doručení akcií)*; přesáhne-li
celková výše protiplnění ekvivalent 350 000 Kč, potom ekvivalent 350 000 Kč vyplaťte
v hotovosti k mým rukám rozdíl mezi celkovou výší protiplnění a 350 000 Kč zašlete poštovní
poukázkou na adresu sídla uvedenou výše.
V ………………………………………………… dne ……………………………………………………

…………………………………………………………………….

úředně ověřený podpis**
* hotovostní výplatu lze provést pouze v případě, že tento řádně vyplněný akceptační formulář bude spolu s listinnými akciemi
KOVOLIT, a.s. opatřenými rubopisem na jméno kupujícího předán osobně obchodníkovi a výše výplaty nepřesáhne 350 000 Kč
** úředně ověřený podpis není vyžadován v případě, že totožnost akceptanta bude ověřena obchodníkem

