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AKCEPTA ČNÍ FORMULÁ Ř 
Přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií 

společnosti OSTROJ a.s. 
 
I. Navrhovatel veřejného návrhu smlouvy (kupující):  
 
OSTROJ a.s. 
IČO: 45193681 
se sídlem Těšínská 1586/66, Předměstí, PSČ 746 01 Opava,  
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 349 
 
II. Akcioná ř (prodávající):  
 
Jméno a příjmení/obchodní firma: …………………………...………………………………… 
Datum narození / identifikační číslo: ……………………………………………...…………… 
Bydliště / sídlo: …………………………………………………………………….…………... 
Kontakt: tel. číslo / e-mail: ………………………………………………..…………………… 
Zástupce Akcionáře: …………………………………………………………………………………… 
Pozn.: Je-li akcionář zastoupen, tvoří přílohu Akceptačního formuláře plná moc s úředně ověřeným 
podpisem akcionáře.  
Je-li Akcionář právnickou osobou, tvoří přílohu Akceptačního formuláře aktuálně platný výpis 
z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíce.  
 
III. Identifikace prodávaných akcií Navrhovatele (dále jen „Akcie“): 
 

Pořadová čísla Akcií U hromadné 
listiny uvést její 
sériové číslo1 

 
Počet Akcií 

první číslo v řadě poslední číslo v řadě 

    
    
    
    
    

    

                                                        AKCIÍ CELKEM:   

 
Já, Akcionář, čestně prohlašuji, že s prodávanými Akciemi jsou spojena všechna práva i 
samostatně převoditelná dle obecně závazných právních předpisů a platných stanov 
Navrhovatele, a že prodávané Akcie nejsou zastaveny nebo jinak zatíženy právy třetích osob 
 
IV. Prohlášení Akcionáře o přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií: 
Já, Akcionář, prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s obsahem Veřejného návrhu 
smlouvy na koupi akcií Navrhovatele ze dne 31.5.2022 (dále jen „Návrh“), který byl 
Navrhovatelem zveřejněn v Obchodním věstníku a na internetových stránkách 
www.ostroj.cz, a Návrh tímto svobodně a vážně v plném rozsahu přijímám.  
 

 
1 Vyplňte pouze v případě, že vlastníte hromadnou listinu nahrazující akcie 
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V. Kupní cena Akcií: 
5.1.  Výše kupní ceny:  
Kupní cena za jeden kus Akcie činí 600,- Kč (slovy: šestset korun českých).  
Celková kupní cena Akcií činí: ……….……..………………...……….. Kč 2  
 
5.2. Splatnost kupní ceny:  
V nejbližším platebním termínu Navrhovatele po uplynutí 10 dnů od doručení Akceptace 
Navrhovateli, resp. od předložení rubopisovaných Akcií v případě Akceptace bez osobní 
přítomnosti (viz čl. 5.1.2. Návrhu).  
Platebními termíny Navrhovatele jsou 10. a 25. kalendářní den v měsíci s tím, že pokud 
připadne platební termín na sobotu, neděli nebo státní svátky dle zák. č. 245/2000 Sb., je 
platebním termínem nejblíže následující pracovní den.  
 
5.3. Způsob úhrady kupní ceny:3  
Úhrada kupní ceny bude provedena Navrhovatelem bezhotovostně převodem na účet:   
Majitel účtu: ……………………………………………………………………………..….….. 
Název banky: ………………………………………………………………………..…….…… 
Číslo účtu: ………………………………………………………………………..……………..  
IBAN/SWIFT (pouze v případě účtu u zahraniční banky):  …………………………………… 
 
VI. Uzavření kupní smlouvy:  
Doručením Akceptace Navrhovateli za podmínek uvedených v čl. 5.1. Návrhu dochází 
k uzavření kupní smlouvy na koupi Akcií (dále jen „Kupní smlouva“). V případě Akceptace 
bez osobní přítomnosti v sídle Navrhovatele (viz čl. 5.1.2. Návrhu) je podmínkou uzavření 
Kupní smlouvy doručení rubopisovaných Akcií do sídla Navrhovatele nejpozději do 10 dnů 
ode dne odeslání Akceptace Navrhovateli. 
 
VII. Odevzdání Akcií Navrhovateli: 4 
a) Osobní akceptace Návrhu v sídle Navrhovatele: 
Současně s akceptací Návrhu předávám Akcie rubopisované ve prospěch Navrhovatele 
pověřenému zaměstnanci Navrhovatele, který jejich převzetí potvrdí na tomto Akceptačním 
formuláři.  
b) Akceptace Návrhu bez osobní přítomnosti v sídle Navrhovatele: 
Zavazuji se doručit Akcie rubopisované ve prospěch Navrhovatele na adresu sídla 
Navrhovatele: OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, Opava-Předměstí, doručovací číslo: 746 41, 
nejpozději do 10 dnů ode dne odeslání této Akceptace Navrhovateli, v každém případě 
nejpozději do Lhůty závaznosti Návrhu dle čl. 3 Návrhu. Beru na vědomí, že v případě marného 
uplynuté těchto lhůt k uzavření Kupní smlouvy nedojde.  
 
V ………………dne………………………2022 
 
 
 
Podpis Akcionáře / zástupce Akcionáře:   …………………….………..….…. 

 
  

 
2 Vypočítejte a doplňte celkovou cenu prodávaných akcií, tj. počet Akcií dle čl. III. vynásobte 600 Kč 
3 Doplňte číslo účtu, na které má být poukázána kupní cena 
4 Zakroužkujte variantu odevzdání akcií     


