
společnost Y.E.R.K. july s.r.o., IČ: 020 73 544 

 se sídlem: Staré náměstí 225/27a, Přízřenice, 619 00 Brno 

(dále jen „Navrhovatel“) 

tímto činí podle ust. § 183a a násl. ObchZ   

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O KOUPI AKCIÍ 

(dále jen „Veřejný návrh“) 

1. Akcie, na něž se Veřejný návrh vztahuje 
Kmenové nekótované akcie v zaknihované podobě emitované společností CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s.  

/zkráceně CIF,a.s./ v likvidaci, IČ: 10000500 (dále jen „Společnost“), znějící na majitele, se jmenovitou hodnotou 

1000 Kč, ISIN: CZ 0008028305, (dále jen „Akcie“). 

2. Adresáti a Doba závaznosti Veřejného návrhu 
Veřejný návrh je určen všem akcionářům vlastnícím Akcie (dále jen „Zájemce“). Veřejný návrh je závazný od 

1.10.2013 do 1.11.2013. 

3. Protiplnění za jednu Akcii 
Navrhovaná výše protiplnění za jednu Akcii činí 121 Kč. 

4. Důvod Veřejného návrhu  
Navrhovatel má zájem o nabytí majetkové účasti ve Společnosti a v této souvislosti pověřil společnost FINANCE 

Zlín, a.s., IČ: 60732075 (dále jen „Organizátor“) k zabezpečení vypořádání převodu Akcií z majetkového účtu 

Zájemce na majetkový účet Navrhovatele vedený u Organizátora v navazující evidenci Patria Direct, a.s.,  

IČ: 26455064 (dále jen „Obchodník“) a dále k vypořádání protiplnění za Akcie. 

5. Způsob přijetí Veřejného návrhu a vznik Smlouvy 

Zájemce přijme Veřejný návrh tak, že akceptační formulář, jehož vzor je možné najít na internetové adrese: 

www.financezlin.cz, řádně vyplněný a opatřený svým úředně ověřeným podpisem odešle Organizátorovi na adresu: 
Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01 tak, aby byl Organizátorovi doručen nejpozději do 1.11.2013. Smlouva o koupi 

Akcií (dále jen „Smlouva“) je uzavřena okamžikem, kdy je akceptační formulář doručen Organizátorovi. Uzavření 

Smlouvy oznámí Organizátor písemně Zájemci nejpozději do 15.11.2013. 

6. Převod Akcií a podmínky úhrady protiplnění za Akcie 
Organizátor zajistí převod Akcií nejpozději do 15.11.2013. Do 1 týdne ode dne připsání Akcií na majetkový účet 

Navrhovatele uhradí Organizátor Zájemci protiplnění za Akcie snížené o transakční náklady podle volby Zájemce 

buď bankovním převodem anebo poštovní poukázkou. 

7. Transakční náklady  

(i.) Akcie Zájemce – nezařazená evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“) 

Poplatky hrazené Zájemcem CDCP Organizátor 

- převod Akcií z nezařazené evidence 250 Kč 350 Kč
1 

Zbývající poplatky za převod Akcií zúčtované Obchodníkem hradí Navrhovatel. 

(ii.) Akcie Zájemce – zařazená evidence CDCP 

Poplatky hrazené Zájemcem CDCP Organizátor účastník CDCP spravující Akcie Zájemce 

- převod Akcií ze zařazené evidence 125 Kč 350 Kč dle platného ceníku účastníka CDCP 

Zbývající poplatky za převod Akcií zúčtované Obchodníkem hradí Navrhovatel. 

8. Odstoupení od Smlouvy 

Zájemce může odstoupit od Smlouvy, jestliže nejpozději do 1.11.2013 doručí na adresu Organizátora písemné 

odstoupení opatřené svým úředně ověřeným podpisem. Navrhovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v 

případě, že na převáděných Akciích váznou jakákoliv práva třetích osob, zejména právo zástavní či jiné právní a 

faktické vady, a dále též pokud s nimi nebudou spojena všechna samostatně převoditelná práva. 

9. Upozornění pro Zájemce 

Organizátor 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, Organizátor 

není povinen požadovat informace o odborných znalostech a zkušenostech Zájemce v oblasti investic dle §15i 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 

10. Informace k Veřejnému návrhu 
Informace k Veřejnému návrhu budou podávány na tel. číslech 777 217 375 a 577 217 375 nebo e-mailu: 

finance@financezlin.cz. Zde budou Zájemcům k dispozici na jejich případné dotazy zaměstnanci Organizátora. 

                                                                           

 

MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., jednatel  

                                                 
1
 V případě, že Zájemce na akceptačním formuláři neuvede číslo účtu, na němž jsou vedeny jeho Akcie v nezařazené 

evidenci CDCP, bude mu Obchodníkem zúčtován poplatek ve výši 250 Kč za zjištění čísla tohoto účtu.  
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