
               Veřejný návrh smlouvy na koupi akcií 
určený akcionářům společnosti Silnice Horšovský Týn a.s. 

     
1. Navrhovatel, Ing. Hana Králová, Louňovice, Na výsluní 177, PSČ  251 62, (dále jen „navrhovatel“), tímto předkládá veřejný návrh smlouvy 

o koupi akcií společnosti Silnice Horšovský Týn a.s (dále též „cílová společnost“). Realizací návrhu a vypořádáním kupních smluv byl 
pověřen obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ  616 00, IČ: 27758419, 
(dále též „pověřený obchodník“ nebo „CCF“). 

 
2. Navrhovatel činí tento veřejný návrh smlouvy o koupi akcií cílové společnosti (dále jen „návrh“) v souladu s § 183a Obchodního zákoníku.  

Důvod návrhu: zájem navrhovatele o nabytí podílu na cílové společnosti. 
 
3. Označení akcií cílové společnosti, na něž se tento návrh vztahuje: 

emitent Silnice Horšovský Týn a.s., se sídlem Horšovský Týn, Nad rybníčkem 40, IČ 45359164, společnost zapsána u Krajského soudu 
v Plzni, oddíl B., vložka 201 (dále jen „cílová společnost“), kmenové akcie ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnota: 
1.000,- Kč, nekótované (dále jen „Akcie“). 
 

4. Cena za každou Akcii je shodná pro všechny zájemce a činí =1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každý kus Akcie. 
 

5. Doba závaznosti návrhu: tento návrh je závazný od 27. 11. 2013 do 10. 2. 2014. 
 

6. Způsob oznámení o přijetí veřejného návrhu: 
K přijetí tohoto veřejného návrhu dojde vyplněním oznámení o přijetí veřejného návrhu, jeho podpisem a doručením tohoto vyplněného 
oznámení pověřenému obchodníkovi.  Pokud je celková kupní cena vyšší než 5.000,- Kč, musí být podpis na oznámení o přijetí návrhu 
i na případné plné moci úředně ověřen. Vzorový formulář pro přijetí návrhu je přílohou tohoto návrhu a je také dostupný na webových 
stránkách pověřeného obchodníka http://www.cyrrus.cz/ccf/bezici-projekty, je možné jej též obdržet na vyžádání u pověřeného obchodníka. 
 
Smlouva o koupi akcií bude uzavřena dnem doručení řádně vyplněného formulářového oznámení o přijetí návrhu pověřenému 
obchodníkovi. Kupní cena bude odeslána zájemci nejpozději do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to na uvedený bankovní účet zájemce 
nebo poštovní poukázkou na adresu zájemce. Na základě zmocnění v oznámení o přijetí veřejného návrhu bude provedeno vyzvednutí a 
převod akcií ze zájemce na navrhovatele, a to včetně rubopisu ve prospěch navrhovatele. 
 

7. Odstoupení od smlouvy vzniklé přijetím návrhu:  
Zájemce, který přijal návrh, může od uzavřené smlouvy odstoupit jen do uplynutí doby závaznosti návrhu. Odstoupení musí být učiněno 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla pověřeného obchodníka CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 
111, 616 00 Brno. Podpis zájemce na odstoupení musí být úředně ověřen. V případě odstoupení má zájemce povinnost vrátit přijatou kupní 
cenu, a to nejpozději do 15ti dnů od odstoupení od smlouvy, a to na účet pověřeného obchodníka, vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu 
224674549/0300.  
Jako VS bude uvedeno datum narození navrhovatele (895625), jako SS bude uvedeno RČ zájemce. Akcie budou navrhovatelem převedeny 
zpět na zájemce nejpozději do 15ti dnů od vrácení kupní ceny, a to včetně vyznačení rubopisu ve prospěch odstoupivšího zájemce 
 

8. Informace ohledně návrhu obdržíte u pověřeného obchodníka, CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111,  
PSČ  616 00, telefon: 538 705 742, 538 705 773, email: corporate@cyrrus.cz 
 

 
Společné stanovisko představenstva a dozorčí rady cílové společnosti k veřejnému návrhu smlouvy o koupi akcií cílové společnosti 
 
Představenstvo a dozorčí rada cílové společnosti na svém společném zasedání přijali k předloženému návrhu na koupi akcií jednomyslně 
následující stanovisko: 
 
„Předložený návrh není podle našeho názoru v rozporu se zájmy společnosti Silnice Horšovský Týn, a.s. jako cílové společnosti, ani adresátů 
návrhu, ani zaměstnanců a věřitelů naší společnosti. Vzhledem k současné situaci společnosti a jejich akcií představuje návrh pro stávající 
akcionáře efektivní možnost prodat své akcie, které nejsou kotované. Podle názoru představenstva a dozorčí rady návrh nebude mít vliv na 
zaměstnanost, strukturu a cíle naší společnosti. Představenstvo a dozorčí radě není známo, že by výsledek návrhu měl vliv na strategické cíle 
navrhovatele ve vztahu k naší společnosti, ani na zaměstnanost a umístění výroby naší (cílové) společnosti. 
Přítomní členové představenstva a dozorčí rady, kteří jsou současně akcionáři naší (cílové) společnosti, nehodlají návrh na koupi akcií využít.“ 


