OZNÁMENÍ PŘIJETÍ
veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií vydaných společností VaK Bruntál a.s.
(dále jen Oznámení)
PRODÁVAJÍCÍ:
Jméno a příjmení/firma

Doplní prodávající

*Prodávající doplní svoje jméno a
příjmení/nebo firmu
*Jméno a příjmení manžela prodávajícího
doplní prodávající, jsou-li Akcie v SJM
*Jméno a přímení nebo firmu všech
spoluvlastníků doplní prodávající, jsou-li
Akcie v podílovém spoluvlastnictví

Trvalý pobyt / sídlo prodávajícího
Telefon/e-mail

Doplní prodávající

*Prodávající doplní adresu místa svého
trvalého pobytu nebo sídla, kontaktní
telefon nebo e-mail
*Trvalý pobyt obou manželů, jsou li Akcie
v SJM
*Trvalý pobyt/sídlo všech spoluvlastníků,
jsou-li Akcie v podílovém spoluvlastnictví

Rodné číslo / IČO * prodávajícího

Doplní prodávající

*Prodávající doplní svoje RČ nebo IČ
*RČ nebo datum narození manžela
prodávajícího, jsou li Akcie v SJM
*RČ/IČ všech spoluvlastníků, jsou-li Akcie
v podílovém spoluvlastnictví

Číslo majetkového účtu v CDCP*

Doplní prodávající

Údaj, zda je majetkový účet v CDCP
zařazen pod účastníka CDCP
(konkrétně)/ nebo nezařazen*

Doplní prodávající

Kód účastníka CDCP*

Doplní prodávající

Číslo bankovního účtu prodávajícího
pro zaplacení kupní ceny Akcií

Doplní prodávající

Zastoupen / jednající

Doplní prodávající

1

2

3

*(nutno vyplnit pro vypořádání v CDCP, jinak vypořádání není možné).

(dále jen Prodávající)
Oznámení přijetí Nabídky je určeno pro:
KUPUJÍCÍ:
Obchodní firma:
VaK Bruntál a.s.
se sídlem na adrese:
tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
IČ:
476 75 861
číslo účtu u CDCP:
808003186722
kód účastníka CDCP:
879 (CYRRUS, a.s.)
zapsán v odd. B, vložka 732 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
(dále jen Kupující)
1

Prodávající doplní firmu a IČO obchodníka s cennými papíry (účastníka CDCP), pod nímž má zařazen svůj majetkový účet
vedený v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. (Účastníkem CDCP je obchodník s cennými papíry, který je
účastníkem vypořádacího systému CDCP na základě smlouvy o účastenství uzavřené s CDCP a pod nímž má Prodávající
zařazen svůj majetkový účet v CDCP.) Jestliže prodávající nemá zařazen majetkový účet pod účastníka CDCP, pak uvede
slovy: „majetkový účet není zařazen“.
2 Prodávající doplní RCU kód, který CDCP přidělil obchodníkovi s cennými papíry, jako účastníkovi CDCP, pod nímž má
prodávající zařazen svůj majetkový účet v CDCP.
3
Prodávající doplní číslo svého bankovního účtu, jestliže požaduje zaplacení kupní ceny Akcií bezhotovostním způsobem,
nebo pokud celková kupní cena Akcií překračuje částku 270.000,-Kč a majetkový účet prodávajícího vedený CDCP není
zařazen pod účastníka CDCP.
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1.

Prodávající bez výhrad souhlasí s obsahem Veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií ze dne 16. 01. 2017,
učiněným Navrhovatelem - VaK Bruntál a.s., se sídlem na adrese tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, IČ: 476
75 861, který byl uveřejněn dne 16. 01. 2017 na webových stránkách www.vakbruntal.cz., v sekci „Pro
akcionáře společnosti“ (dále jen Nabídka) a odeslán na adresu Prodávajícího a tímto Prodávající uzavírá
s Navrhovatelem, jakožto Kupujícím,

smlouvu na koupi akcií,
která obsahuje náležitosti obsažené v odd. A/ až v odd. E/ Nabídky a jejímž předmětem je prodej a jemu
odpovídající koupě těchto účastnických cenných papírů:
Akcie
Emitent:
VaK Bruntál a.s., se sídlem tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, IČO 476 75 861
druh:
kmenové
forma:
na majitele
jmenovitá hodnota
1.000,- Kč
ISIN
CZ0009057253
Podoba:
vydané jako zaknihované cenné papíry
(dále jen Akcie).
2.

Předmět smlouvy: Prodávající prodává Kupujícímu Akcie specifikované pod bodem 1 bez právních a jiných
vad, v počtu kusů specifikovaném níže (v levém sloupci tabulky), za jednotkovou kupní cenu každé Akcie ve
výši 675,-Kč/1ks a zavazuje se prodávané Akcie dodat a převést do vlastnictví Kupujícího způsobem
obsaženým pod bodem 7.
Počet kusů prodávaných Akcií
Doplní prodávající

4

Cena za jeden kus Akcie
(jednotková kupní cena)

Celková kupní cena Akcií

675,- Kč

Celková kupní cena Akcií =
675,-Kč x počet kusů prodávaných Akcií

3.

Kupující kupuje od Prodávajícího Akcie specifikované pod bodem 1 bez právních a jiných vad, v počtu kusů
uvedeném pod bodem 2 (v levém sloupci tabulky), za jednotkovou kupní cenu každé Akcie ve výši 675,Kč/1ks, kterou Kupující uhradí Prodávajícímu způsobem obsaženým po bodem 5, nebo 6.

4.

Právní stavy: Prodávající ujišťuje Kupujícího, že :
Prodávající je výlučným vlastníkem prodávaných Akcií:
Prodávané Akcie jsou předmětem společného jmění manželů a manžel Prodávajícího souhlasí s prodejem Akcií
Kupujícímu v souladu s jeho Nabídkou:
Prodávané Akcie jsou předmětem podílového spoluvlastnictví a všichni podíloví spoluvlastníci podpisem tohoto
Oznámení souhlasí s prodejem Akcií Kupujícímu v souladu s jeho Nabídkou:
Platební podmínky pro převod Akcií z nezařazeného účtu: Prodávající, jenž nemá zařazen majetkový účet v CDCP
pod účastníka CDCP (pod obchodníka s cennými papíry, jenž je účastníkem CDCP ), svým podpisem souhlasí s tím,
že mu Kupující uhradí celkovou kupní cenu prodávaných Akcií prostřednictvím obchodníka s cennými papíry
CYRRUS, a.s., do 5-ti pracovních dní ode dne připsání prodávaných Akcií na majetkový účet Kupujícího v CDCP, a to
6
v souladu se způsobem platby, který si Prodávající zvolil následovně :
Bezhotovostní způsob platby: Prodávající požaduje, aby mu byla celková kupní cena prodávaných Akcií
poukázána bezhotovostním způsobem - na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví tohoto Oznámení,
do 5-ti pracovních dní ode dne, kdy prodávané Akcie budou připsány na majetkový účet Kupujícího v CDCP.
Platba v hotovosti: Prodávající požaduje, aby mu byla celková kupní cena prodávaných Akcií vyplacena
v hotovosti - prostřednictvím poštovní poukázky typu B/, na přepážce České pošty s.p., k rukám Prodávajícího.
Kupující splní svou platební povinnost k úhradě kupní ceny prodávaných Akcií okamžikem doručení poštovní
7
poukázky do místa trvalého pobytu , nebo sídla Prodávajícího.
Platební podmínky pro převod Akcií ze zařazeného účtu: Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu prodávaných
Akcií v rámci vypořádacího systému CDCP, ve vypořádacím cyklu s penězi, formou placení proti dodání

5




5.





6.

4

Pod bodem 2 - do levého sloupce tabulky - Prodávající doplní celkový počet jím prodávaných Akcií.
Pod bodem 4 - Prodávající označí křížkem, zda jsou prodávané Akcie ve výlučném vlastnictví prodávajícího, nebo ve
společném jmění manželů, a nebo v podílovém spoluvlastnictví.
6 Pod bodem 5 – Prodávající označí křížkem jím požadovaný způsob úhrady kupní ceny prodávaných Akcií.
7 Prodávající může písemně požádat o doručení poštovní poukázky typu B/ na konkrétní adresu svého bydliště, je-li odlišná
od adresy jeho trvalého pobytu. V takovém případě Kupující splní svou platební povinnost doručením poštovní poukázky
typu B/ do místa bydliště Prodávajícího.
5
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zaknihovaných cenných papírů (typ vypořádání V), jestliže příkaz k vypořádání převodu (prodeje) Akcií vloží (zadá)
do vypořádacího systému CDCP za Prodávajícího obchodník s cennými papíry, pod nějž má Prodávající zařazen
svůj majetkový účet v CDCP (účastník prodávajícího). Prodávající svým podpisem souhlasí s tím, že v případě
zaplacení kupní ceny Akcií ve vypořádacím systému CDCP formou placení proti dodání zaknihovaných cenných
papírů, bude celková kupní cena prodávaných Akcií převedena z bankovního účtu obchodníka s cennými papíry
CYRRUS, a.s. - na bankovní účet účastníka prodávajícího, na kterém jsou vedeny finanční prostředky zákazníků
z obchodů realizovaných na účet zákazníků. Převod finančních prostředků z bankovního účtu účastníka
prodávajícího - na bankovní účet Prodávajícího, se řídí smluvním vztahem mezi Prodávajícím a obchodníkem
s cennými papíry, pod nímž má Prodávající zařazen svůj majetkový účet v CDCP. Prodávající si je vědom, že
účastník prodávajícího může účtovat Prodávajícímu poplatky za vypořádání obchodu a ostatní poplatky dle svého
ceníku a ujednání s Prodávajícím. Kupující nenahrazuje Prodávajícímu žádné poplatky, ani jiné náklady vynaložené
Prodávajícím ve spojitosti s vypořádáním převodu Akcií a s úhradou jejich kupní ceny.
7. Vypořádání převodu Akcií: Prodávající bez výhrad souhlasí s tím, že převod prodávaných Akcií do vlastnictví
Kupujícího a úhrada kupní ceny Akcií bude provedena v souladu s odd. B/ Nabídky, takto:
a) Převod Akcií ze zařazeného účtu: Jestliže Prodávající má zařazen majetkový účet v CDCP pod účastníka CDCP,
resp. pod účastníka prodávajícího (viz. č. II. Definice pojmů Nabídky) – pak převod Akcií bude proveden ve
vypořádacím systému CDCP přímým obchodem mezi účastníkem CDCP, pod nímž má Prodávající zařazen svůj
majetkový účet v CDCP (účastník prodávajícího), na straně jedné a obchodníkem s cennými papíry CYRRUS, a.s.,
pod nímž má Kupující zařazen svůj majetkový účet v CDCP (účastník kupujícího), na straně druhé.
Lhůta plnění: Prodávající, jenž má Akce vedeny na zařazeném účtu, se zavazuje, že prostřednictvím účastníka
prodávajícího do dne 03. 03. 2017 doručí CDCP a vloží do vypořádacího systému CDCP řádný a nepodmíněný
příkaz (NEWM) k vypořádání převodu (prodeje) Akcií ze zařazeného majetkového účtu Prodávajícího - na
zařazený majetkový účet Kupujícího, s převáděným počtem kusů Akcií, který je uveden pod bodem 2 (levý
sloupec tab.), s typem vypořádání „V“ (formou dodávky akcií proti zaplacení jejich kupní ceny) a
s předpokládaným dnem vypořádání, jímž je 5-tý pracovní den ode dne spárování vzájemných příkazů
Prodávajícího a Kupujícího k vypořádání převodu Akcií.
b) Převod akcií z nezařazeného účtu: Jestliže Prodávající nemá zařazen majetkový účet v CDCP pod účastníka CDCP,
resp. pod účastníka prodávajícího (viz. č. II. Definice pojmů Nabídky) – pak povinnost Prodávajícího dodat a
převést prodávané Akcie na Kupujícího splní za Prodávajícího obchodník s cennými papíry CYRRUS, a.s., v souladu
s níže udělenou plnou mocí (viz bod 11) tak, že do 03. 03. 2017 obchodník s cennými papíry CYRRUS, a.s. za
Prodávajícího doručí CDCP a vloží do vypořádacího systému CDCP řádný a nepodmíněný příkaz (NEWM) k
vypořádání převodu (prodeje) Akci z nezařazeného majetkového účtu Prodávajícího – na zařazený majetkový
účet Kupujícího, s převáděným počtem kusů Akcií, jenž je uveden pod bodem 2 (levý sloupec tabulky), s typem
vypořádání „F“ a s předpokládaným dnem vypořádání, jímž je 5-tý pracovní den de dne spárování vzájemných
příkazů Prodávajícího a Kupujícího k vypořádání převodu Akcií.
8. Vyloučení právních vad: Prodávající ujišťuje Kupujícího, že: prodávané Akcie jsou bez právních a jiných vad;
k Akciím není zřízeno pozastavení výkonu práva nakládat (PPN) s těmito zaknihovanými cennými papíry; na žádné
z prodávaných Akcií neváznou věcná nebo obligační práva třetích osob; s prodávanými Akciemi nesouvisejí žádné
dluhy; Akcie nejsou předmětem zástavního práva; prodávané Akcie nebyly Prodávajícímu poskytnuty jako
předmět zajišťovacího převodu vlastnického práva; Akcie nebyly Prodávajícímu poskytnuty jako jistota k zajištění
pohledávky třetí osoby; se všemi prodávanými Akciemi lze volně nakládat bez souhlasu třetí osoby a není smluvně
ani jinak vyloučeno nebo omezeno právo jejich zcizení; Akcie nejsou předmětem: předkupního práva, práva
zpětné koupě, omezení převoditelnosti vlastnického práva; s Akciemi jsou spojena všechna práva, která s nimi
spojují právní předpisy (zejména zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích) a stanovy Kupujícího, od žádné
z prodávaných Akcií není odděleno nebo odděleno a převedeno žádné ze samostatně převoditelných práv
vymezených právními předpisy nebo stanovami Kupujícího. Prodávající se zavazuje Kupujícímu, že pokud jsou
prodávané Akcie předmětem SJM a druhý z manželů nepřipojil svůj podpis k tomuto Oznámení, pak doručí
obchodníkovi s cennými papíry CYRRUS, a.s., na jeho výzvu (nebo na výzvu Kupujícího), písemný souhlas manžela
Prodávajícího s prodejem Akcií v souladu s Nabídkou Kupujícího, a to nejpozději do 5-ti pracovních dní od
doručení výzvy k předložení tohoto souhlasu manžela Prodávajícího.
9. Prodávající uděluje společnosti VaK Bruntál a.s. a obchodníkovi s cennými papíry CYRRUS, a.s. souhlas s tím, aby
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zpracovávali osobní údaje Prodávajícího pro účely
splnění Smlouvy na koupi akcií uzavřené přijetím Nabídky, vypořádání převodu Akcií ve vypořádacím systému
CDCP a vypořádání úhrady jejich kupní ceny, plnění dalších povinností vyplývajících ze Smlouvy na koupi akcií
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uzavřené přijetím Nabídky, jakož i pro účely plnění povinností stanových právními předpisy. Prodávající souhlasí
s tím, aby jeho osobní údaje byly poskytnuty CDCP, ČNB, zaměstnancům CYRRUS, a.s. a zpracovatelům, s nimiž
má CYRRUS, a.s. uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, a to v nezbytně nutném rozsahu ve spojitosti
s plněním Smlouvy na koupi Akcií uzavřené přijetím Nabídky.
10. Nedílnou obsahovou součástí tohoto Oznámení je Veřejný návrh smlouvy na koupi akcií ze dne 16. 01. 2017
učiněný společnosti VaK Bruntál a.s., uveřejněný dne 16.012017 na webových stránkách www.vakbruntal.cz,
v sekci „Pro akcionáře společnosti“ (Nabídka). Prodávající podpisem tohoto Oznámení potvrzuje, že se s obsahem
Nabídky důkladně seznámil, obsah nabídky a následky jejího přijetí pochopil, s obsahem Nabídky bez výhrad
souhlasí a závazně Nabídku přijímá. Současně Prodávající svým podpisem potvrzuje pravdivost a úplnost údajů
doplněných do Oznámení. Prodávající, jenž má Akcie vedeny v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů
na majetkovém účtu, jenž není zařazen pod účastníka CDCP, navíc svým podpisem tohoto Oznámení uděluje
obchodníkovi s cennými papíry CYRRUS,a.s. plnou moc, tak jak je obsažena pod bodem 11 tohoto Oznámení.
8
11. PLNÁ MOC: Prodávající identifikovaný (identifikovaní) v záhlaví tohoto Oznámení, jehož (jejichž) prodávané Akcie
jsou vedeny v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů na majetkovém účtu, jenž není zařazen pod
účastníka CDCP (nezařazený účet), tímto uděluje (udělují) obchodníkovi s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem
Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 639 07 020, plnou moc, kterou jej zmocňuje (zmocňují), aby za
Prodávajícího (prodávající) do dne 03. 03. 2017 doručil CDCP a vložil do vypořádacího systému CDCP
nepodmíněný (NEWM) příkaz k vypořádání převodu (prodeje) Akcií specifikovaných pod bodem 1 Oznámení,
v počtu kusů specifikovaném pod bodem 2 Oznámení (levý sloupec tabulky), ve prospěch majetkového účtu
Kupujícího (společnosti VaK Bruntál a.s.) vedeného v CDCP, s typem vypořádání „F“ a s předpokládaným dnem
vypořádání, jímž je 5-tý pracovní den ode dne spárování vzájemných příkazů Prodávajícího a Kupujícího
k vypořádání převodu Akcií, a to z nezařazeného majetkového účtu Prodávajícího – na zařazený majetkový účet
Kupujícího (společnosti VaK Bruntál a.s.), v souladu se Smlouvou na koupi akcií uzavřenou akceptací Nabídky.
V ________________, dne ___,____.2017

PRODÁVAJÍCÍ:

Manžel prodávajícího:
(jsou-li Akcie součástí SJM)

____________________________________________________
(jméno a příjmení prodávajícího, nebo firma prodávajícího a
vlastnoruční podpis prodávajícího nebo osob oprávněných jednat
9
za prodávajícího)

__________________________________________________
(jméno, příjemní a vlastnoruční podpis manžela prodávajícího)

PRODÁVAJÍCÍ - Podíloví spoluvlastníci:
(jsou-li Akcie v podílovém spoluvlastnictví)

_______________________________________________
(jméno, příjmení, nebo firma a vlastnoruční podpis)

_______________________________________________
(jméno, příjmení nebo firma a vlastnoruční podpis)

8

Pojmem prodávající jsou označení také oba manželé – jsou-li prodávané Akcie v SJM, nebo všichni podíloví spoluvlastnici,
jsou-li Akcie v podílovém spoluvlastnictví.
9
Podpis prodávajícího na Oznámení přijetí nabídky musí být úředně ověřen, jestliže celkový počet kusů prodávaných Akcií je
vyšší než 37 ks Akcií, resp. jestliže celková kupní cena prodávaných Akcií, je vyšší (>) než 25.000,-Kč. Povinnost úředního
ověření podpisu se vztahuje jen na Prodávající, kteří mají Akcie vedeny na nezařazeném majetkovém účtu v CDCP a kteří
uskutečňují prodej Akcií prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., na základě plné moci udělené
v Oznámení přijetí nabídky.
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