FINANCE Zlín, a.s., I : 60732075, jako obchodník s cennými papíry se obrací na potenciální
zájemce – investory s nabídkou prodeje p edem neur itého množství akcií, avšak jejichž
úhrnná jmenovitá hodnota nep esáhne 5% základního kapitálu spole nosti, zn jících na
jméno, ve jmenovitých hodnotách 1000,- K , 10000,- K , 100000,- K , vydaných spole ností
Pošumaví, a.s., I : 26018527 (dále jen „spole nost“).
Ke dni zve ejn ní této výzvy jsou tyto akcie omezen p evoditelné a jejich p evod podléhá
p edchozímu souhlasu p edstavenstva spole ností.
V souladu s platnými stanovami spole nosti je její p edstavenstvo povinno odmítnout ud lení
souhlasu v p ípad , že by se realizací takového p evodu stal nabyvatel vlastníkem akcií
jejichž nominální hodnota p edstavuje více než 5% základního kapitálu spole nosti.
Žádáme p ípadné zájemce – investory, aby ve lh t do 10.8.2007 zaslali závazné písemné
nabídky na koupi shora uvedených akcií na adresu FINANCE Zlín, a.s., Nad Ov írnou 1778,
Zlín, PS : 760 01. Nabídka musí obsahovat alespo jméno a p íjmení nebo firmu, rodné íslo
nebo I , adresu trvalého bydlišt nebo sídlo zájemce – investora, nabízenou cenu za akcii ve
vztahu k její jmenovité hodnot (vyjád eno v % z jmenovité hodnoty) a výslovný souhlas, že
se vztahuje na jakýkoliv po et shora uvedených akcií, jejichž úhrnná jmenovitá hodnota
nep esáhne 5% podíl na základním kapitálu spole nosti.
Zájemce – investor tímto bere na v domí, že tato výzva není obchodní ve ejnou sout ží ve
smyslu § 281 a násl. zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a pokud s ním FINANCE
Zlín, a.s. uzav e smluvní vztah, nemusí tato skute nost s ohledem na omezenou p evoditelnost
shora uvedených akcií, resp. nutný p edchozí souhlas p edstavenstva spole nosti k jejich
p evodu, zakládat povinnost FINANCE Zlín, a.s. tyto akcie na investora – zájemce p evést.

