VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O BEZPLATNÉM VZETÍ AKCIÍ Z OBĚHU
Obchodní společnost MONTSERVIS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 9 – Libeň, Podvinný
Mlýn č. ev. 669, PSČ 190 00, IČO: 00551899, zapsané v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 270 („společnost“)
činí tímto jako navrhovatel
podle § 532 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) tento
veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu:











valná hromada společnosti přijala dne 24.10.2016 rozhodnutí o snížení základního
kapitálu Společnosti o 3.058.000,- Kč tak, že základní kapitál společnosti ve stávající
výši 5.698.000,- Kč se sníží na 2.640.000,- Kč, a to bezplatným vzetím akcií z oběhu a
jejich zničením;
základní kapitál bude snížen vzetím z oběhu 278 kmenových akcií na jméno, každá o
jmenovité hodnotě 11.000,- Kč;
akcionářům nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu navrhovaným
vzetím akcií z oběhu na základě tohoto veřejného návrhu poskytnuto žádné
protiplnění;
každému akcionáři společnosti se tímto navrhuje, aby odevzdal 139 ks kmenových
akcií na jméno emitovaných společností, každá o jmenovité hodnotě 11.000,- Kč;
písemné oznámení o přijetí návrhu musí být doručeno společnosti jako navrhovateli na
adresu jejího sídla nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu na
internetových stránkách společnosti MONTSERVIS PRAHA, a.s. Vzor oznámení
navrhovateli tvoří přílohu tohoto veřejného návrhu.
smlouva je uzavřena dnem doručení oznámení o přijetí veřejného návrhu akcionářem
navrhovateli.
lhůta pro odevzdání akcií společnosti činí dva měsíce ode dne zápisu nové výše
základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.

V Praze dne 10.11.2016

MONTSERVIS PRAHA, a.s.
Představenstvo společnosti

VZOR OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ
VEŘEJNÉHO NÁVRHU SMLOUVY O BEZPLATNÉM VZETÍ AKCIÍ Z OBĚHU

Akcionář: ……………………., dat. nar. ………………….., bytem: ........................

oznamuje tímto, že přijímá veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, učiněný
obchodní společností MONTSERVIS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 9 – Libeň, Podvinný
Mlýn č. ev. 669, PSČ 190 00, IČO: 00551899, zapsané v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 270 („společnost“),

a to 139 ks kmenových akcií na jméno emitovaných společností, každá o jmenovité hodnotě
11.000,- Kč.

Akcionář prohlašuje, že je oprávněn s akciemi neomezeně nakládat, že na těchto akciích
nevázne zástavní právo nebo jiná práva třetích osob, není u nich pozastaveno právo s nimi
nakládat a že s akciemi jsou spojena veškerá samostatně převoditelná a jiná práva podle
právních předpisů České republiky a stanov společnosti. Akcie jsou řádně splaceny.
Akcionář si je vědom toho, že okamžikem doručení tohoto oznámení společnosti je uzavřena
smlouva o bezplatném vzetí akcií z oběhu.
Akcionář se zavazuje odevzdat listinné akcie společnosti ve stanovené lhůtě.

V Praze dne ………….. 2016

__________________________________
Jméno:

