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  NÁVOD, jak postupovat při prodeji akcií 

  společnosti OSTROJ a.s.  

 

 

Pro hladký a bezproblémový převod akcií se, prosím, řiďte dále uvedenými 
instrukcemi.  
Žádosti o poskytnutí více informací zasílejte na e-mailovou adresu 
akcie@ostroj.cz.  
 
 

1. Seznamte se s obsahem Veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií společnosti OSTROJ 

a.s. ze dne 31.5.2022 (dále jen „Návrh“). Pokud máte zájem o prodej akcií společnosti OSTROJ 

a.s. a s podmínkami Návrhu souhlasíte, postupujte dále podle následujících instrukcí.  

2. Zvolte si způsob, jak chcete Návrh přijmout (akceptovat):  

(I) Osobně v sídle naší společnosti před pověřeným zaměstnancem („Osobní akceptace 

Návrhu“) 

(II) Samostatně, tj. bez osobní přítomnosti v sídle společnosti („Akceptace Návrhu bez osobní 

přítomnosti“) 

 

 

Ad I) Osobní akceptace Návrhu 

1.1. Kontaktujte nás za účelem sjednání si konkrétního termínu, kdy se k nám dostavíte 

k provedení akceptace Návrhu a převodu akcií, a to na jednom z těchto kontaktních údajů:    

✓ Tel. číslo: 553 872 204 (Ing. Fričová)  

✓ E-mailová adresa: akcie@ostroj.cz  

 

1.2. V dohodnutý termín se dostavte na adresu našeho sídla - Těšínská 1586/66, Opava -                         

a před naším zaměstnancem provedete akceptaci Návrhu:  

➢ Prokážete našemu zaměstnanci svou totožnost (nejlépe předložením občanského 

průkazu)  

➢ v případě zastoupení předloží zástupce dále plnou moc s úředně ověřeným 

podpisem akcionáře,  

➢ akcionář-právnická osoba předloží dále aktuálně platný výpis akcionáře 

z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíce.  

➢ Vyplníte Akceptační formulář, který vám bude poskytnut na místě (je zveřejněn na 

www.ostroj.cz, v sekci „Pro akcionáře“, přímý odkaz - zde -). 

➢ Předáte rubopisované akcie, jichž se prodej týká, našemu zaměstnanci – rubopis ve 

prospěch společnosti OSTROJ a.s. můžete napsat na akcie předem, nebo přímo na místě 

společně s naším zaměstnancem.  

 

Ab II) Akceptace Návrhu bez osobní přítomnosti 

2.1. Vyplňte pečlivě a úplně Akceptační formulář, který je zveřejněn na www.ostroj.cz, v sekci 

„Pro akcionáře“, stáhnout lze také - zde - 
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V Akceptačním formuláři nic neškrtejte, ani nepřepisujte, vyplňte jen určená místa, a to úplně 

a pravdivě:  

• Čl. II. - vyplňte své identifikační údaje, 

• Čl. III. - vyplňte označení akcií, které chcete prodat, včetně celkového počtu, 

• Čl. V., odst. 5.1. - vypočítejte celkovou kupní cenu akcií, tj. počet převáděných akcií 

dle čl. III. vynásobte 600 Kč, a výsledek doplňte,  

• Čl. V., odst. 5.3. - vyplňte bankovní spojení, na které chce zaslat kupní cenu akcií.  

• Vyplňte aktuální datum.  

 

2.2. Podepište Akceptační formulář jedním z níže uvedených způsobů: 

a) úředně ověřeným podpisem (lze zajistit na libovolném obecním úřadě, poště se službou 

Czech point, nebo u notáře), nebo  

b) elektronicky.  

 

2.3. Zašlete nám Akceptační formulář jednou z níže uvedených forem:  

Na adresu našeho sídla: OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, Opava-Předměstí, doručovací číslo: 

746 41 – platí pro případy, kdy Akceptační formulář vlastnoručně podepíšete a podpis si 

necháte úředně ověřit.  

Do naší datové schránky: č. ID b97fiun,  

E-mailem na adresu: akcie@ostroj.cz – zpráva musí být podepsaná kvalifikovaným/uznávaným 

elektronickým podpisem ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 

(eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.  

 

2.4. Rubopis akcií 

Proveďte převod akcií rubopisem ve prospěch společnosti OSTROJ a.s. – rubopis musí 

obsahovat jednoznačnou identifikaci nás jako nabyvatele akcií (OSTROJ a.s., IČO 45193681, 

Těšínská 1586/66, Opava) a váš vlastnoruční podpis jako původního akcionáře. Využijte 

tabulku na zadní straně akcií a řádně ji vyplňte a podepište. 

 

2.5. Odevzdání akcií 

Pro účinnost Akceptace, a tedy uzavření kupní smlouvy na koupi akcií, je třeba, abyste nám 

doručili rubopisované akcie na adresu našeho sídla: OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, Opava-

Předměstí, doručovací číslo: 746 41. Doporučujeme použít cenné psaní.  

Odeslání akcií neodkládejte, musí tak být učiněno nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jste nám 

odeslali Akceptační formulář (viz bod 2.3. výše), v každém případě však nejpozději do konce 

Lhůty závaznosti Návrhu, tj. do 22.12.2022. V případě marného uplynutí, byť i jen jedné z 

těchto lhůt, k uzavření kupní smlouvy nedojde.   

 

 

3. Další postup 

➢ Po obdržení Akceptačního formuláře a rubopisovaných akcií ověříme úplnost údajů a 

splnění všech podmínek Veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií.    

➢ Pokud bude vše v pořádku, došlo k řádnému uzavření kupní smlouvy na koupi akcií a 

v termínu splatnosti vám pošleme na účet kupní cenu akcií.   

➢ Provedeme zápis změny údajů do seznamu akcionářů naší společnosti.   

➢ Pokud vás do 5 pracovních dnů od uplynutí Lhůty závaznosti Návrhu, tj. do 30.12.2022 

nebudeme informovat o uzavření kupní smlouvy, platí, že vám bylo uzavření kupní 

smlouvy oznámeno.  

➢ Jelikož příjem z akcií může být předmětem daně z příjmů, prověřte si, zda se u vás jedná 

o příjem osvobozený od daně či nikoliv.  
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