Veřejný návrh smlouvy na koupi akcií
určený akcionářům společnosti AGRO-TEX a.s.
1. Navrhovatel, AGRO-TEX a.s., sídlo Bor 644, PSČ 348 02, IČ: 49196260, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 355 (dále jen »navrhovatel«),
tímto předkládá veřejný návrh smlouvy o koupi akcií společnosti AGRO-TEX a.s., sídlo Bor 644, PSČ 348 02, IČ: 49196260, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 355, (dále též „cílová společnost“). Realizací návrhu a vypořádáním
kupních smluv byl pověřen obchodník s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s, se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ: 760 01, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3778 (dále též „pověřený obchodník“ nebo „FINANCE Zlín“).
2. Navrhovatel činí tento veřejný návrh smlouvy o koupi akcií cílové společnosti (dále jen »návrh«) v souladu s §186, odstavce 3) obchodního
zákoníku z titulu změny formy akcií společnosti na jméno a omezení jejich převoditelnosti dle rozhodnutí valné hromady společnosti AGROTEX a.s. ze dne 14. 5. 2013. Akcie na jméno však doposud nebyly emitovány.
3. Označení akcií cílové společnosti, na něž se tento návrh vztahuje:
- emitent: AGRO-TEX a.s., druh: kmenové akcie, forma: na majitele, podoba: listinné, jmenovitá hodnota: 103,- Kč, nekótované (dále jen
»akcie«)
4. Cena: Cena za 1 akcii je shodná pro všechny zájemce a činí = 107,30,- Kč (sto sedm korun českých a třicet haléřů). Přiměřenost kupní ceny je
doložena znaleckým posudkem ze dne 15. 7. 2013, který zpracovala společnost A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, 602 00
Brno, IČ: 44119097, znalec jmenovaný usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 2.7.2013, č.j. 46 Nc 961/2013-10. Představenstvo i dozorčí
rada považují nabízenou cenu za přiměřenou, nabídka nebude mít vliv na zaměstnanost, cíle ani strukturu cílové společnosti.
5. Doba závaznosti návrhu: tento návrh je závazný od 7. 10. 2013 do 7. 11. 2013.
6. Způsob oznámení o přijetí veřejného návrhu:
Návrh lze přijmout prostřednictvím formulářového oznámení o přijetí návrhu. Oznámení o přijetí návrhu učiní zájemce zasláním oznámení na
adresu sídla pověřeného obchodníka. Oznámení o přijetí návrhu musí obsahovat: prohlášení zájemce, že bezpodmínečně přijímá návrh; jméno a
příjmení (obchodní firmu), bydliště (sídlo) a rodné číslo (IČ) zájemce; identifikaci akcie; počet nabízených akcií; způsob vyplacení kupní ceny,
příp. číslo bankovního účtu; čestné prohlášení, že akcie nejsou zastaveny nebo jinak zatíženy právy třetích osob a že od nich nebyla oddělena
žádná samostatně převoditelná práva; vlastnoruční podpis zájemce (resp. osoby, která je oprávněna jej zastupovat, včetně plné moci, na základě
které je zájemce zastoupen). Podpis na oznámení o přijetí návrhu i na případné plné moci musí být úředně ověřen. Vzorový formulář pro přijetí
návrhu je vyvěšen na webových stránkách pověřeného obchodníka www.financezlin.cz, je možné jej též obdržet na vyžádání u pověřeného
obchodníka.
Smlouva o koupi akcií bude uzavřena dnem doručení řádně vyplněného formulářového oznámení o přijetí návrhu pověřenému obchodníkovi a
předáním předmětných akcií obchodníkovi. Kupní cena bude odeslána zájemci nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to na uvedený
bankovní účet zájemce nebo poštovní poukázkou na adresu zájemce. Zájemce, který si doposud nevyzvedl listinné akcie na majitele, může
zmocnit pověřeného obchodníka k jejich vyzvednutí a převodu akcií ze zájemce na navrhovatele.
7. Odstoupení od smlouvy vzniklé přijetím návrhu:
Zájemce, který přijal, návrh může od uzavřené smlouvy odstoupit jen do uplynutí doby závaznosti návrhu. Odstoupení musí být učiněno
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla pověřeného obchodníka FINANCE Zlín, a.s, se sídlem Zlín, náměstí Míru 64,
PSČ: 760 01. Podpis zájemce na odstoupení musí být úředně ověřen.
8. Zdroje a způsob financování: Financování kupní ceny je z vlastních zdrojů navrhovatele.
9. Informace ohledně návrhu obdržíte u pověřeného obchodníka FINANCE Zlín, a.s. Zlín, náměstí Míru 64, PSČ: 760 01, na telefonu
577 217 375, nebo v sídle společnosti AGRO-TEX, a.s., Bor 644, PSČ: 348 02, případně na telefonu 347 733 962 u paní Kateřiny Škrabalové.

