
VEŘEJNÝ NÁVRH  SMLOUVY  NA KOUPI AKCIÍ

určený akcionářům společnosti

CIZ – AGRO, a.s., IČ 251 65 551, se sídlem Cizkrajov 21, PSČ 37881 zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 866,

podle ustanovení § 322 a násl. zákona č. 90/2012Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích, „ZOK“), v platném znění:

1.  Navrhovatel

Obchodní společnost CIZ – AGRO, a.s., IČ 251 65 551, se sídlem Cizkrajov 21, PSČ 37881, zapsaná 
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 866, 
tímto předkládá veřejný návrh smlouvy o koupi akcií obchodní společnosti CIZ – AGRO, a.s. , IČ 
251 65 551, se sídlem Cizkrajov 21, PSČ 37881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 866 (dále také jen „cílová společnost“).

2.  Návrh

Navrhovatel činí akcionářům cílové společnosti návrh smlouvy o koupi akcií cílové společnosti (dále 
také jen“návrh“)

 3.  Akcie, na něž se návrh vztahuje

Emitent: CIZ – AGRO, a.s., IČ 251 65 551, sídlo Cizkrajov 21, PSČ 37881, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 866.

Akcie: kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč

            kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč

            kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč

Maximální množství akcií: Účinnost tohoto veřejného návrhu se týká maximálního nabytí akcií 
v počtu 465 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč, 492 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 
10 000,-Kč a 967 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč.

Vlastnosti akcií: Na akciích převáděných na základě tohoto veřejného návrhu nesmí váznout žádné 
dluhy, zástavní právo, předkupní právo ani žádné zatížení nebo omezení jakékoli povahy ve prospěch 
třetí osoby. Navrhovatel s akciemi nepřijímá žádné dluhy.

4.  Podmínky uzavření kupní smlouvy

Návrh lze přijmout na základě oznámení, které zájemce učiní navrhovateli. Smlouva o koupi akcií 
bude se zájemcem uzavřena po obdržení oznámení a to v pořadí, v jakém je zájemce navrhovateli 
nabídnou.

5.  Výše protiplnění  :



Navrhovaná výše protiplnění za jednu akcii cílové společnosti ve jmenovité hodnotě 100 000,-Kč činí 
částku 60 000,-Kč, za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč činí částku 6 000,-Kč a za jednu 
akcii ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč činí částku 600,-kč.

Částka 60% jmenovité hodnoty akcií je nejnižší a nejvyšší cena, za kterou se budou akcie odkupovat.

6.  Doba závaznosti veřejného návrhu

Návrh je závazný do 31.12.2017.

7.  Důvody, na jejichž základě je veřejný návrh činěn:

Navrhovatel činí návrh v souladu s usnesením valné hromady cílové společnosti konané dne 
18.2.2017.

8.   Informace 

Bližší informace ohledně návrhu obdržíte na telefonním čísle  602651134 .

9.   Změny veřejného návrhu

Navrhovatel si vyhrazuje právo změnit tento veřejný návrh. Navrhovatel je oprávněn případně upravit 
jinak dobu závaznosti veřejného návrhu, a to s ohledem na dosažení či nedosažení maximálního 
objemu akcií veřejného návrhu.

Navrhovatel si vyhrazuje právo snížit nabízenou kupní cenu za jednu akcii, zjistí-li, že hodnota 
vlastního kapitálu společnosti ke dni uzavření smlouvy by byla nižší než hodnota vykázaná v účetní 
závěrce za účetní období roku 2016, a to o rozdíl mezi zjištěným vlastním kapitálem a vykázaným 
vlastním kapitálem vyjádřený v procentech. 

V Cizkrajově dne 18.2.2017

Ing. Jaroslav Pokorný

statutární ředitel

  


