VÝZVA
K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O KOUPI CENNÝCH PAPÍRŮ
PROSPERITA investiční společnost, a. s.,
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 702 00, IČ: 268 57 791,
nabízí k prodeji celkem 29.008 kusů cenných papírů – akcií, emitenta s obchodní firmou České
vinařské závody a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČ: 601 93 182,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357
(dále jen „emitent“), ISIN CZ0005081752, které byly vyřazeny z obchodování na regulovaném trhu
(dále jen „akcie“). Uvedený počet akcií představuje podíl ve výši cca 9,0179% na základním kapitálu
společnosti emitenta. S akciemi jsou spojena všechna samostatně převoditelná práva.
Akcie byly emitovány v zaknihované podobě a ve formě na majitele; jmenovitá hodnota každé akcie
je 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých). Akcie budou na základě smlouvy o úplatném převodu
cenných papírů prodány zájemci, který nabídne nejvyšší cenu a současně splní další stanovené
podmínky.
Podmínky:
1)
minimální navrhovaná kupní cena za jeden (1) kus akcie musí činit alespoň 348,50 Kč,
2)
požadované množství akcií musí činit nejméně 2.000 kusů,
3)
kupní cena za akcie musí být zaplacena najednou a před převodem akcií.
Návrhy na uzavření smlouvy, v nichž musí být ohledně zájemce uvedeno jméno a příjmení, rodné
číslo a trvalé bydliště fyzické osoby nebo obchodní firma, sídlo a IČ právnické osoby, a dále
poždovaný počet akcií a nabídková cena, zasílejte doporučenou poštou s dodejkou na adresu zástupce
navrhovatele, jímž je: pan JUDr. Jiří Obluk, advokát, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní
213/10, PSČ 702 00. Na návrhy doručené po 12. červenci 2013 nebude brán zřetel.
Předložené návrhy budou vyhodnoceny takto:
1)
v případě většího počtu návrhů se stejnou navrhovanou kupní cenou mají přednost zájemci,
kteří projeví zájem koupit větší počet akcií,
2)
v případě většího počtu návrhů obsahujících totožné kupní ceny i stejný počet akcií budou
zájemci uspokojováni dle pořadí předložených návrhů.
Navrhovatel upozorňuje, že se nejedná o obchodní veřejnou soutěž, ani veřejný návrh na uzavření
smlouvy, ani veřejnou zakázku, ale jen o výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy dle ust. § 276
odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatel je oprávněn
tuto výzvu kdykoliv odvolat nebo neuzavřít smlouvu se žádným se zájemců.

