OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ VEŘEJNÉHO NÁVRHU SMLOUVY O KOUPI AKCIÍ
obchodní společnosti STS Prachatice, a.s.
Toto oznámení o přijetí veřejného návrhu je nutné číst a vykládat společně s veřejným návrhem společnosti STS
Prachatice, a.s., IČ 608 26 983, sídlem Těšovice č.p. 62, 384 21 Husinec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 641 (dále také jen „STS Prachatice, a.s.“), učiněný obchodní
společností STS Prachatice, a.s., týkající se kmenových akcií vydaných společností STS Prachatice, a.s., znějících na
jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 630,- Kč, za cenu 296,- Kč za jednu akcii, uveřejněný dne 28. srpna
2015 na webových stránkách www.stsprachatice.cz a dále ve stejný den v Obchodním věstníku s platností návrhu do
31. března 2016 („Veřejný návrh“). Pokud není dále výslovně stanoveno jinak, mají definice použité ve Veřejném
návrhu stejný význam i v tomto oznámení o přijetí.
Já, níže podepsaný (á)
Bydliště/Sídlo

____________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________________,

Rodné číslo/IČ

___________________________________________________________________________,

Zastoupen

___________________________________________________________________________

Tímto bezpodmínečně přijímám veřejný návrh smlouvy o koupi akcií obchodní společnosti STS Prachatice, a.s., IČ 608 26
983, sídlem Těšovice č.p. 62, 384 21 Husinec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 641 (dále také jen „STS Prachatice, a.s.“), učiněný obchodní společností STS Prachatice, a.s.,
týkající se kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 630,- Kč, za cenu 296,- Kč za jednu akcii,
uveřejněný dne 28. srpna 2015 na webových stránkách www.stsprachatice.cz a dále ve stejný den v Obchodním věstníku
s platností návrhu do 31. března 2016, a to vše ve vztahu k
Počet akcií: _______________ks, slovy________________________________________ kusů akcií STS Prachatice, a.s.
Jmenovitá hodnota: ____________________________________, ISIN: CZ0009066957,
Název a číslo majetkového účtu, ze kterého mají být akcie odepsány: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
jejichž jsem výhradním vlastníkem (dále také jen „prodávané akcie“).
Čestně prohlašuji, že prodávané akcie nejsou zastaveny a nebyly zatíženy jinými právy třetích osoba, a dále že od
prodávaných akcií nebyla oddělena samostatně převoditelná práva.
Žádám, aby mně kupní cena za prodávané akcie, tedy částka v celkové výši ______________________________ Kč byla:
a)

poukázána na bankovní účet vedený u ______________________________________________________________,
číslo účtu: ______________________________________________________________________________; anebo

b) poukázána poštovní poukázkou na adresu: _________________________________________________________. *
Dále tímto uděluji plnou moc panu Květoslavu Pálkovi, nar. 23. 7. 1965, bytem Strunkovice nad Blanicí, Větrná 248,
k veškerému právnímu jednání nutnému pro vypořádání převodu akcií dle této kupní smlouvy prostřednictvím
Centrálního depozitáře, a to k jednání (ne však výlučně) jak s Centrálním depozitářem, tak i s účastníky Centrálního
depozitáře.
**
ANO
NE
zmocňuji nezmocňuji

V ___________________ dne _________
______________________________
Úředně ověřený podpis akcionáře
* Nehodící se škrtněte.
** Souhlasíte-li se zmocněním, zakroužkujte ANO, v případě nesouhlasu se zmocněním - zakroužkujte NE.

Toto oznámení zašlete na adresu STS Prachatice, a.s., sídlem Těšovice č.p. 62, 384 21 Husinec

