
                                    OSTROJ a.s., 
IČO: 45193681, se sídlem Opava, Předměstí, Těšínská 1586/66, PSČ 746 41,  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,  

oddíl B, vložka 349 (dále jen „Navrhovatel“),  

tímto činí podle § 301 zákona o obchodních korporacích v platném znění 

     VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY  

  o koupi akcií na jméno vydaných společností OSTROJ a.s.,  

 IČO: 45193681, Opava, Těšínská 1586/66  

     (dále jen „Návrh“).  

 

1. Řádná valná hromada Navrhovatele rozhodla dne 25. 4. 2019 o nabytí vlastních akcií v 

maximálním objemu 20 000 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 600,00 Kč.                     

 

2. Akcie, na něž se Návrh vztahuje (dále jen „Akcie”):  

Návrh se vztahuje na následující akcie, resp. hromadné listiny tyto akcie nahrazující:  

 Emitent:                   OSTROJ a.s. 

      Druh:                        kmenové akcie  

      Forma:                      na jméno  

      Podoba:                    listinná  

      Jmenovitá hodnota:  600 Kč (šestsetkorunčeských) 

      Kótované:                 ne  

 

3.   Příjemci Návrhu: Návrh je určen všem akcionářům vlastnícím Akcie a zapsaným v seznamu 

akcionářů, vedeném podle zákona o obchodních korporacích (dále jen „Zájemce“).  

 

4.  Doba závaznosti Návrhu: Tento Návrh je závazný po dobu, po kterou může Navrhovatel 

nabývat akcie dle usnesení řádné valné hromady, tj. do 13. 12. 2019 (dále jen „Doba 

závaznosti Návrhu“).  

 

5.   Cena za jednu Akcii: Navrhovaná kupní cena (maximální i minimální zároveň) za jeden kus 

Akcie činí 750,- Kč (slovy: sedmsetpadesátkorunčeských).  

 

6.  Počet Akcií, koupených Navrhovatelem na základě tohoto Návrhu, nesmí překročit                     

20 000 kusů. Při překročení nabídky Navrhovatel potvrdí uzavření Smlouvy tak, že osoba, 

která přijala Návrh, a u které dojde konkrétně k překročení nabídky, bude uspokojena do 

nepřekročitelného objemu 20 000 kusů Akcií v okamžik přijetí Návrhu. Ve zbývajícím 

objemu je Navrhovatel oprávněn nabídku Zájemce odmítnout.  

 

7.   Způsob přijetí Návrhu, předání Akcií a platba kupní ceny:  

Zájemce, který má zájem o přijetí Návrhu, musí přijít osobně  do sídla Navrhovatele 

(pokladna) a předat příslušný počet kusů Akcií, o jejichž prodej má zájem (dále jen 

„Předání“). Předání je možno učinit pouze na základě předběžné individuální domluvy, a to 

v čase dohodnutém telefonicky na čísle 553 872 204 nebo mailem na akcie@ostroj.cz. 

Předání Navrhovateli je učiněno včas nejpozději v den uplynutí Doby závaznosti Návrhu, tj. 

dne 13. 12. 2019, pokud nedojde dříve k vyčerpání nabídky do nepřekročitelného objemu 

20 000 kusů Akcií. Smlouva o koupi Akcií (také jen „Smlouva“) je uzavřena potvrzením 

Navrhovatele (pověřeného zaměstnance Navrhovatele) o převzetí předaných Akcií a 

potvrzením Zájemce o bezhotovostním způsobu úhrady kupní ceny za předané Akcie ve 



vyplněném formuláři Navrhovatele (dále jen „Formulář“). Úhrada kupní ceny Akcií se 

provádí bankovním převodem na účet určený Zájemcem do 15 dnů od předání Akcií.  

Formulář, aby mohl být považován za řádné přijetí Návrhu, musí kromě potvrzení o předání a 

převzetí určitého počtu identifikovaných Akcií a potvrzení o bezhotovostním způsobu úhrady 

kupní ceny za převzaté Akcie obsahovat: prohlášení Zájemce, že bezpodmínečně přijímá 

tento Návrh; jméno a příjmení /obchodní firmu, bydliště /sídlo, a datum narození 

/identifikační číslo Zájemce, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu; identifikaci a 

počet prodávaných Akcií, údaje o bankovním spojení a číslu účtu Zájemce; čestné prohlášení, 

že Zájemce je vlastníkem prodávaných Akcií, že s prodávanými Akciemi jsou spojena 

veškerá práva, i samostatně převoditelná, podle obecně závazných právních předpisů a stanov 

Navrhovatele, a že prodávané Akcie nejsou zastaveny nebo jinak zatíženy právy třetích osob. 

Řádně vyplněný Formulář musí Zájemce po ověření totožnosti podepsat před pověřeným 

zaměstnancem Navrhovatele. Pokud bude Zájemce zastupován při prodeji Akcií osobou na 

základě plné moci, musí být jeho podpis nebo podpis jeho statutárního orgánu na plné moci 

úředně ověřen a rovněž tak musí být úředně ověřen podpis osoby, která je oprávněna Zájemce 

zastupovat na základě plné moci. Vzor Formuláře lze stáhnout zde.  

 

8.   Odstoupení od Smlouvy.  

Jestliže byla Smlouva uzavřena, může osoba, která Návrh přijala, od Smlouvy odstoupit                   

za níže sjednaných podmínek. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu, 

musí obsahovat údaje o Zájemci a Akciích obdobně jako v podepsaném Formuláři a musí být 

opatřeno úředně ověřeným podpisem Zájemce a doručeno Navrhovateli. Zájemce je oprávněn 

odstoupit od uzavřené Smlouvy v případě, že se převod kupní ceny Akcií opozdí o více než  

deset dnů od uplynutí sjednané lhůty splatnosti. Navrhovatel je oprávněn od Smlouvy 

odstoupit v případě, že prohlášení Zájemce uvedená v přijetí Návrhu dle odst. 7 budou 

nepravdivá, neúplná či zavádějící.  

 

 

                Statutární ředitel OSTROJ a.s.  

 

https://ostroj.static.s8.upgates.com/3/35ccfc5c80480b-formular-vzor-web-2019.doc

