
vnĚnpriNÁvnH sMLoTJvy NA oDKup er<crí srolrčNostI
r.zBuĚoĚrsKÁ ,s.s. cHoRušIcE AKcIovÁ spolEčNosT

Já, niže podepsan,ý, Karel Přibí\ gal 72. 6. 1970, bytem Roztoky 76.270 23 Roztoky (&íle jen

,,navrbovatel'), tímto číním vďeioý náwh snrloulTz na odkup akcú obchodní společnosti
1.ZeměděIskí a,s. Chorušice akciová společnost, rČO: +63 57 238, se sídlem Chorušice 11B,
277 37 Chorušice (dáe jen ,,Společnost'), ve smyslu ustarrovení § 322 a rrásL zákona, č.90/2aQ
Sb,, o obihodních korpotacích, ve znění pozděišíó piedpisů (dáe jen ,,Z.OK.), vůá všem
akcionářům Společnosti.

Jedná se o listioné akcie na jméno o jmenovité hoclnotě 1.000,_ Kč a 10.000,_ Kč (díle jen

,,.A,kcie'].

Dodávám, že sám jsem toho času již akcionářem Společnosti zapsaným y §ežnaílrr
akcionářů a tedy vlastnikem listinných akcii na iméno Společnosti, tedy převod Akciije
v souladu s.ustanove!ím čl. 9 odst. 1stanov Společnosti bez jakéhokoliv omezeni.

Nabídka peněátého protiplnění za odkup Ákcií činí 200 % imenovité hodnory konlaétaě

výši 2.000,- Kč a za iedtrrr Ákcii o imenovité hodnotě 10.000,- Kč se iedrrá o nabídku ve ťší
20.000.- Kč.

f)ůvodem pro uónění tohoto vďeiného náwhu ie snaha navrhovatele o větší, primárně
majetkové, pozděii i případnó další zapojení do Společnosti a iejího fungovlíní. Je to dlíle

důvěta v darrý segmetrt a subiekty v něm působící, na nichž dle všeho v břzké budoucnostj.

bude naložena veiká část zviádnutí tutbulentní neien vnitini ale celosvětové situace, lrterá kromě
bezpečnostnícb a politic§ch otázek ohrožuje elementáríú fungování spoleónosti stran
poúavinového a Šurovinového zásobování ob},vatelstva, potfavinové ne/soběstačnosti
apod. Pokud tyto výzvy budou tthem a subiekty na něm působícími zviádnuty, neien ekonomické

pro§ty isou zř{má

Tento veiejný náwh ie závaz'Jlý ďo 3I,7 .2022.kdy do této doby musí dojit k uzavřerri kon*íéíní
písemrré súouvy o převodu Akcií souladné s obsa.hem tohoto vďejného náwhu mezi mou
ósobou jako nawhovatelem a konk*étoím akcionářem společnosti. piatba za piewod Á}cií
bude do částJ<y 250.000,_ 1{č v hotovosti w okarnžiku podpisu surlouvy o převodu Ákcií. V čásrce

přesahující 25Ó_000,_ Kč bude doplaceno bezhotovosmě do 5 dnů ode dÍre uza.,řetrí srnlouvy rra

baot<ovní účet sdělený převodcem.

pá podpisu smlou.iT. záťoveň vždy doide k nrbopisu Ákcií na řad nauhovatele a okamžitému
p;e-aanr aavrůovaieli spolu s plnou mocí oprawňuiicl navlhovatele v období do zápisu
Lwhovatele do sezrramu akcion6§ (k převádénýn Akciim) nat<ládat plně s Ákciemi a
lykonávat v,šechna pťáva s nimi spojená.

otázka odstoupení od snrloulry o pievodu Ákcií se fidí dle ustarrovení § 326 odst. 2 zor.t
v piípadě odstóupení se srnlouva _ruši od počátlrr a strany isou povinny si vrátit poskymuú plrrění,



Zájem o Prodej Ákcií v návaznosd n2 tento veiciný nár'th a další informace a pcrdrobnosti nechť
jsou činěny a žádány na e-mailu: musjllrova@auri.biz á tel. č.725 154 123

S pozdravem a poděkováním za zyiůetll a{:něného náwhu,

V Roztokách dne 10. 6, 2022

katel přibik
rlat. 12. 6.1970
I(r:.ztol r:, 7 6, 27a 23 Rozto§
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