
 
 

Průvodní dopis 

INFORMACE a postup při přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií ROUČKA – SLATINA a.s. 

                                                                         

                                                                                                                         

 

 

 

 

Vážená paní, vážený pane, 

Obracíme se na Vás s nabídkou na odkoupení Vašich akcií ve společnosti ROUČKA – SLATINA, a.s. („Společnost“) 

přímo Společností, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 16. 11. 2020, která rozhodla 

o možnosti nákupu vlastních akcií. Společnost disponuje legálními daty o svých akcionářích a je oprávněna je 

pro komunikaci s (Vámi) akcionáři použít.  

Společnost, jako navrhovatel, Vám nabízí za Vaše akcie =1.000,- Kč za každou akcii.  

Nabídka na odkoupení je zcela dobrovolná. V případě, že ji nevyužijete, nemusíte činit žádný další krok.  

V případě, že nabídku využijete, prosím postupujte v souladu s těmito kroky: 

• Zkontrolujte přiložený formulář Oznámení o přijetí veřejného návrhu na koupi akcií ROUČKA – SLATINA, a.s. 

 

• Pokud předvyplněné údaje o Vás nesouhlasí, uveďte aktuální údaje do předtištěných kolonek, tiskacími velkými 

písmeny a dále také uveďte: 

o pokud hodláte prodat jen část svých akcií, uveďte počet akcií, které chcete prodat, jinak nevyplňujte 

o číslo majetkového účtu vedeného v Centrálním depozitáři cenných papírů („CDCP“), neznáte-li jej, pak 

nevyplňujte   

o název účastníka CDCP, pod kterým máte účet podřazen, neznáte-li jej, nebo je účet nepodřazen, 

nevyplňujte 

o číslo bankovního účtu na který Vám má být zaslána kupní cena za akcie, pokud jej nevyplníte, bude kupní 

cena odeslána poštovní poukázkou  

o telefonní a e-mailový kontakt na Vás pro řešení případných nepřesností v údajích 

 

• Podepište formulář Oznámení. Váš podpis, pokud je kupní cena vyšší než =26.000 Kč, musí být ověřený.  (např.  

na poště, obecní úřad, advokát, notář), jinak být ověřen nemusí. 

 

• Vyplněný formulář s Vaším podpisem vložte do přiložené obálky a zašlete na adresu uvedenou na obálce.  

o Poštovné neplaťte, je hrazeno adresátem.  

o Vyplněný a podepsaný formulář oznámení můžete také naskenovat nebo čitelně vyfotit (např. 

telefonem) a poslat scan/foto v příloze emailové zprávy z Vašeho emailu na emailovou adresu 

roucka@cyrruscf.cz 

 

• Pokud máte majetkový účet v CDCP podřazen pod účastníka (např. FIO, Komerční banka, Česká spořitelna apod.), 

musíte u tohoto účastníka podat odpovídající pokyn k převodu akcií na Společnost. Postup Vám sdělíme na 

kontaktech níže 

 

 

Vážený akcionář 



 
 

Administrací převodů byl pověřen licencovaný obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., 

Jana Babáka 11, Brno, PSČ 612 00.  

Veškeré další informace v souvislosti s Veřejným návrhem smlouvy na koupi akcií Společnosti, Vám poskytneme 

na stránkách www.cyrruscf.cz, mailem na roucka@cyrruscf.cz  

nebo na telefonních číslech: 538 705 742 a 538 705 773 vždy v pracovní dny, 9:00 – 16:00. 

 

Náklady na převod akcií v CDCP nese Společnost, s výjimkou případných poplatků účtovaných Vaším účastníkem 

CDCP (pokud je to pro Vás relevantní informujte se prosím u něj). 

 

S úctou, 

 

 

 

 

 

 

Za ROUČKA - SLATINA a.s. 

Ing. Luděk Beneš 

člen představenstva 

  


