DOBROVOLNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI
ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA A.S.
OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ
Toto oznámení o odstoupení (dále jen „Oznámení o odstoupení“) se týká a bude vykládáno v
souvislosti s nabídkovým dokumentem (dále jen „Nabídkový dokument“) vypracovaným Ing. Petrem
Koutkem, bytem Praha 5, Velká Chuchle, Na Mrázovce 48/28, PSČ 159 00 (dále jen „Navrhovatel“),
za účelem učinění dobrovolné nabídky převzetí všem vlastníkům akcií společnosti Česká námořní
plavba a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Počernická 168, IČ 00001082, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 39 (dále jen „Společnost“),
vydaných v zaknihované podobě, ve formě na majitele, ISIN CZ0008413556, ve jmenovité hodnotě
950 Kč každá (dále jen „Nabídka“).
Pojmy s velkými počátečními písmeny uvedené v Oznámení o odstoupení mají význam jim přiřazený
v Nabídkovém dokumentu, pokud není stanoveno jinak.
ÚDAJE O ZÁJEMCI – FYZICKÉ OSOBĚ
Jméno a příjmení
Rodné číslo / číslo pasu + datum narození
Trvalé bydliště
Telefonní číslo
Faxové číslo
E-mailová adresa
Jméno a funkce osob(y) oprávněné/oprávněných jednat
jménem Zájemce
ÚDAJE O ZÁJEMCI – PRÁVNICKÉ OSOBĚ
Obchodní firma
Identifikační číslo
Sídlo
Jméno a funkce osob(y) oprávněné/oprávněných jednat
jménem Zájemce
Telefonní číslo
Faxové číslo
E-mailová adresa
ÚDAJE O VYPOŘÁDÁNÍ (PLATÍ PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY)
Číslo účtu Zájemce v Centrálním depozitáři
Kód typu účtu a podúčtu v Centrálním depozitáři
Název účastníka Centrálního depozitáře Zájemce
BIC1 kód účastníka Centrálního depozitáře Zájemce
Náhradní identifikační číslo NID2

1

Bankovní identifikační kód, který je pro každou banku jedinečný a používá se pro identifikaci banky; je shodný s kódem
SWIFT
2
Pokud bylo Centrálním depozitářem přiděleno

Registrační číslo účastníka
Datum vypořádání

10. pracovní den po skončení Doby závaznosti

Název Obchodníka

CAPITAL PARTNERS a.s.

BIC kód Obchodníka

CPPRCZP1XXX

Účastnické číslo Obchodníka

986

ÚDAJE O AKCIÍCH (PLATÍ PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY)
ISIN

CZ0008413556

Počet Akcií
Nabídková cena

110 Kč

Datum vystavení Oznámení

Ve výše uvedený den jsem doručil řádně vystavené Oznámení, čímž jsem přijal Nabídku. V důsledku
toho jsem uzavřel Smlouvu s Navrhovatelem, ve které jsem se zavázal Navrhovateli prodat a převést
na něj Akcie za podmínek stanovených v Nabídkovém dokumentu.
Tímto odstupuji od Smlouvy v souladu s podmínkami Nabídkového dokumentu.
Tímto prohlašuji, že veškeré údaje poskytnuté v tomto Oznámení o odstoupení jsou ke dni jeho
podpisu pravdivá, na důkaz čehož níže připojuji svůj podpis.

V ______________dne ______________2010

_______________________________________3
Jméno:
Funkce:
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Ověřený podpis Zájemce

2

