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oSoBNÉ PRI VAU{E HR)MÁDĚ sPolEiwostl +.po1,ox,UČENĚ

V Roztokách dne 70. 6. 2022

Yážeru,

1ako akcioniů vaší společnosti zapsanlí v seznamu akcionáiů a výlučný vlastrrft listinných akcií na
iméno soolečnosti tímto vznáším veřeinú náwh srrrlouw na odkuo akcii snolečnosti ve

smyslu ustanovení § 322 a násl zákona č. 90 /2072 Str., o obchodních kotporacích, ve znění
pozdě)ších piedpisů (dáe ien ,,ZOK), vůd všem ostatním akcionářům Společnosti, Piílohou
tohoto dopisu je saínohý veie'ný náwh smlour,ry na odkup akcií.

V souvislosti s timto iednáním a tavazwlícin ptocesem ie na vaší straně povinnost nezbytné
součinnosti, o kterou vás v konkrétnostech níže žádám.

Dle ustanovení § 323 odst. 1 ZOK je powirrností nawhovatele v případě pŤedměmého veŤeiného

oáwhu uveřeinit je| způsobem §tanoven:rm zákonem a stanovami Společnosti pto svol,áaí

valné hromady.

V sou]adu s ustanovením § 40ó odsr 7 ZOK ve spoiení s ustanowením čl. 15 odst. 3 starrov

Společnosti
Společnosti a dále se zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů

Je zíelmé, že na tomto místě právě nastupuie nutrrá součirrnost vaší Společnosti, neboť nemám

přGtup k internetow,ýrn stránkím Spoiečnosú. Tedy Vás tírnto žádán v sorrvislosti s učiněním
předměmého veřejného návrhu o následující;

1) Vznesenl veřejného návrhu smlouvy na odkup akcií Společnosti
2) Žádost o součinnost a stanovisko k veřeinému návrhu smlouv_v na

odkuo akcií soolečnosti



ittJi.ítěni ltueřelnění Pňloýného rcřq'túho nún,llu smlou.ry na odkq aktií akionáiů S?Ohř,íl.ýi ttd

i lemttLrríth ýrá kách ,fpolefuosti dne 1 . 7. 2022, a dák

+ratoúní p^enftibl ýanoujska přzdýat)en!í|d Spokíno.rti k ruřejnénu nárbu, kdy t()í0 PíJenIé
síaxoisko nechí'.fr uue ltitlětto spolu a slýryýn půsaben s aeř/n!ru nárbem smlougl tta adkuP akcií dk
phdtbolibo boda

I{ uyáděnému písemnému stanovisku doplňuji, že ie vaší povinnosti mi iei poskymout ještě

před uveřeiněním na intemetoých sttánkích Společnosti a to nejpozděii do dne 24. 6.2022.

Dáe vás žáďáron o rozeslání veřeiného náwhu všem akcionářůrrr Společnosti, kdy toto
tozesláni by mělo jít tuku v tuce s uveieiněním na intemetow.ich stránlcích Společnosti dne 1- 7.

2022.

K tomu dodávám, že pokud k tozeslání z laŠí súany v uvedeném termínu nedojde, neprodleně

poté §e o íozes}ání postarám sám dle dostupného seznamu akcionářů. Veiejný návth rozešlu
včemě stanoviska představenstva, pokqd bude v té chvfli k dispozici.

Pevně věřm, že vaše stanovisko k pfiloženému rráwhu bude ldadné, maximálně odpovědné
a konstruktivoí.

S pozdmvem a p odékovinir:a za spolupláci,

Katel Pfibík
nar' 12. 6. '1970

Roztoky 76,270 23 Roztoky

Pííkhy:
leřejný náurh snlout1 na odkaP akcií sP7le; O§ti
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