Cukrovar Vrbátky a.s.
se sídlem ve Vrbátkách č.p. 65, PSČ 798 13, IČ: 46900187, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 821
dále jen „společnost“ nebo „navrhovatel“
činí tento

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY
( dále jen „návrh“ )

všem akcionářům společnosti ( dále též „prodávající“ nebo „akcionáři“) za účelem vzetí akcií
z oběhu za podmínek stanovených úpravou ust. § 213c a § 183a zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) v souladu
s rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 11. 2. 2008 podle ust. § 213c odst. 1 písm. a)
obchodního zákoníku.
a) Navrhovatel: Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem ve Vrbátkách č.p. 65, PSČ 798 13, IČ
46900187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
B, vložka 821
b) Označení akcií, na které se veřejný návrh vztahuje:
Druh: kmenové akcie
Forma: na majitele
Podoba: zaknihované
ISIN : CS0008417358
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč/1 akcie
Počet: nejvýše 40 000 ks
c) Cena za jednu akcii činí 4 350,- Kč a byla stanovena v souladu s rozhodnutím
valné hromady společnosti ze dne 11. 2. 2008.
d) Způsob oznámení o přijetí tohoto návrhu akcionářem:
Akcionáři, kteří přijmou tento návrh, oznámí jeho přijetí navrhovateli písemně
doporučeným dopisem na adresu sídla navrhovatele. Oznámení o přijetí návrhu musí
obsahovat
- odkaz na tento návrh
- obchodní firmu (případně název) právnické osoby, sídlo a IČ nebo bydliště,
jméno, příjmení a rodné číslo prodávajícího
- počet kusů prodávaných akcií
- požadovaný způsob zaplacení kupní ceny ( v případě povinné bezhotovostní platby
je potřeba uvést číslo bankovního účtu)
- úředně ověřený podpis prodávajícího ( v případě právnické osoby osob,
oprávněných za tuto právnickou osobu jednat)

Jako příloha oznámení o přijetí návrhu musí být předloženo čestné prohlášení prodávajícího,
že je jediným majitelem prodávaných akcií, že na těchto akciích nevázne žádné zástavní
právo ani jiná práva třetích osob a že s akciemi budou převedena všechna práva, která
obchodní zákoník s akcií spojuje. V případě právnické osoby bude přílohou oznámení výpis
z obchodního rejstříku nikoli starší 3 měsíců v originále nebo v úředně ověřené kopii.
Prodávající je povinen na výzvu navrhovatele poskytnout navrhovateli i další vyžadovanou
součinnost k převodu akcií, pro nesplnění této povinnosti je navrhovatel oprávněn odstoupit
od smlouvy, uzavřené na základě tohoto návrhu.
Splní-li prodávající veškeré podmínky uvedené v tomto návrhu, oznámí mu navrhovatel ve
lhůtě pěti dnů po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy, zda byly splněny podmínky
pro snížení základního kapitálu a zda a v jakém rozsahu byla s konkrétním prodávajícím
uzavřena smlouva o koupi akcií. V případě, že nebudou splněny podmínky uvedené v tomto
návrhu, nedojde k uzavření smlouvy dle tohoto návrhu.
e) Doba závaznosti návrhu:
Doba závaznosti tohoto návrhu je čtyři týdny ode dne jeho uveřejnění v Lidových
novinách a Obchodním věstníku. Výsledek nákupu akcií podle tohoto návrhu
je navrhovatel povinen uveřejnit v Lidových novinách a Obchodním věstníku do
čtrnácti dnů ode dne uplynutí jeho závaznosti.
f) Postup při převodu akcií a podmínky placení ceny :
Kupní cena za akcie je splatná nejpozději do tří měsíců ode dne zápisu výše základního
kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku.
Navrhovatel je oprávněn podat Středisku cenných papírů příkaz k pozastavení práva
nakládat s akciemi, ohledně nichž byl přijat tento návrh. Bez zbytečného odkladu po
zápisu výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku podá
představenstvo společnosti Středisku cenných papírů příkaz ke zrušení akcií, jež byly
koupeny na základě tohoto návrhu. Pokud nebude výše základního kapitálu po jeho
snížení zapsána do obchodního rejstříku nejpozději do dvou měsíců ode dne uplynutí
závaznosti tohoto návrhu, platí, že navrhovatel i akcionář od smlouvy odstoupili a že
vlastnické právo akcionáře k akciím, ohledně nichž přijal tento návrh, se obnovuje.
g) Odvolání přijetí návrhu :
Prodávající, který zaslal navrhovateli oznámení o přijetí návrhu, je oprávněn přijetí
odvolat doporučeným dopisem doručeným navrhovateli do doby uplynutí závaznosti
návrhu. Odvolání přijetí návrhu musí mít písemnou formu, podpis na odvolání musí být
úředně ověřen a odvolání musí obsahovat obdobné údaje jako oznámení o přijetí
návrhu.
h) Zdroj a způsob financování ceny:
Kupní cena bude uhrazena ze zdrojů navrhovatele.

Ing. Václav Řehák
člen představenstva
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