MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKY URAĎ
c

ČÍS LO M LOUV Y (DODATKU)

KUMSP00QUM54

ML
J0S~

ÍB. Mí

jito, odb.

Oznámení o přijetí návrhu
kcionár:
Jednající

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČO 70890692
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Jediný akcionář přijímá veřejný návrh smlouvy o vzetí akcií z oběhu společnosti
Letiště Ostrava, a.s. se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719,
která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, číslo
vložky 2764, a to:
-

1.039 kusů (slovy: jeden tisíc třicet devět kusů) kmenových akcií na jméno
v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých)
každá,

-

7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě
o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá,

-

3 kusů (slovy: tři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité
hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá.

Jediný akcionář prohlašuje, že je oprávněn s akciemi neomezeně nakládat, že
na těchto akciích nevážné zástavní právo nebo jiná práva třetích osob, není u nich
pozastaveno právo s nimi nakládat a že s akciemi jsou spojena všechna samostatně
převoditelná a jiná práva podle zákonů České republiky a stanov společnosti. Akcie
jsou řádně splaceny.
30 .01. 2019
V Ostravě dne

podpis
Doložka platnosti právního jednání
dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy by! schválen
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prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje
Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem
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Veřejný návrh smlouvy
o bezplatném vzetí akcií z oběhu

Navrhovatel:
Navrhovatelem je společnost Letiště Ostrava, a. s. se sídlem Mošnov, č. p. 401,
PSČ 742 51, IČO 26827719, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 2764.
I.
1. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne
8. l i 2019 o snížení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a. s.
se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, která je zapsána
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 2764.
Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti
z minulých let.
2. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku o 103.973.000 Kč, a to
ze stávajících 526.147.000 Kč na 422.174.000 Kč.
II.
Označení akcií, iichž se návrh tvká
1. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě
tohoto veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu učiněného
jedinému akcionáři společnosti Letiště Ostrava, a. s. a jejich zničením.
2. Na základě tohoto veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu
budou vzaty z oběhu následující akcie:
a. 1.039 kusů (slovy: jeden tisíc třicet devět kusů) kmenových akcií na jméno
v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun
českých) každá,
b. 7 kusů (slovy: sedm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě
o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá,
c. 3 kusy (slovy: tři kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě
o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá.
3. Navrhovatel nevlastní žádné vlastní akcie nebo zatímní listy nebo poukázky
na akcie.
4. Navrhovatel tímto činí veřejnou nabídku k bezplatnému vzetí akcií společnosti
Letiště Ostrava, a. s. se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719,
která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B,
číslo vložky 2764, z oběhu, a to všech akcií uvedených v článku II odst. 2 tohoto
návrhu.

III.
Způsob oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy
1. Zájemce oznámí navrhovateli přijetí tohoto veřejného návrhu smlouvy
o bezúplatném vzetí akcií z oběhu doručením oznámení o přijetí návrhu. Vzor
oznámení tvoří přílohu veřejného návrhu smlouvy.
2. Oznámení o přijetí návrhu musí být doručeno navrhovateli na adresu jeho sídla
nejpozději poslední den doby závaznosti návrhu smlouvy.
3. K uzavření smlouvy nedojde, bude-li na akciích váznout zástavní právo, jiná práva
třetích osob nebo budou-li od akcií oddělena samostatně převoditelná práva.
4. Smlouva je uzavřena doručením potvrzení navrhovatele o uzavření smlouvy
akcionáři, které navrhovatel doručí neprodleně po oznámení akcionáře o přijetí
návrhu.
IV.
Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy
1. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy činí 4 (čtyři) týdny ode dne jeho
uveřejnění v obchodním věstníku.
V.
Postup při převodu akcií
1. Lhůta pro předložení akcií na jméno v listinné podobě, uvedených v či. II odst. 2,
činí 3 (tři) měsíce ode dne zápisu výše základního kapitálu po jeho snížení
do obchodního rejstříku.
VI.

Pravidla postupu pro případ akceptu a pro odstoupení od smlouvy
před uplynutím dobv závaznosti veřejného návrhu smlouvy
1. Zájemce, který zaslal navrhovateli oznámení o přijetí návrhu smlouvy, je
oprávněn přijetí odvolat do doby, než dojde k uzavření smlouvy. Jestliže již došlo
k uzavření smlouvy, může zájemce odstoupit od smlouvy do uplynutí doby
závaznosti návrhu. Odvolání návrhu a odstoupení od smlouvy musí mít písemnou
formu. Odvolání návrhu i odstoupení od smlouvy musí být doručena navrhovateli
nejpozději poslední den závaznosti návrhu smlouvy.
V Mosnove dne
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Letiště Ostrava, a.s.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
poř. č. vidimace D 143/2019
tente/tato úplný/á* částečný/a* opis*/kopie*,
obsahující ....3.... stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem*
ověřenou vidimovonou listinou*
listinou, která jc výstupem z autorizované konverze dokumentů*
opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*
stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*,
obsahujícím ....3.... stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahujc/neobsahuje* viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Ostravě dne:

02. im
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla
(nebo otisk jmenovky)
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby
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