Oznámení společnosti Česká pojišťovna a.s.
jako emitenta kótovaných akcií ve smyslu
ust. § 183j odst. 3 obchodního zákoníku

Společnost Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ: 113 04,
IČ: 452 72 956, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1464
(dále
jen
"společnost"),
tímto
jako
emitent
kótovaných
akcií
(ISIN: CZ0008002755) ve smyslu ustanovení § 183j odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), oznamuje,
že představenstvo společnosti bude na základě žádosti hlavního akcionáře, společnosti Cespo B.V.,
reg.č. 34124688, se sídlem v Nizozemí, Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, uplatněnou podle
ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, postupovat v souladu s jeho povinnostmi stanovenými
zákonem. Představenstvo společnosti zejména svolává za účelem projednání realizace práva výkupu
účastnických cenných papírů mimořádnou valnou hromadu společnosti, a to na 25.7.2005.
V oznámení o svolání mimořádné valné hromady společnosti jsou akcionáři společnosti upozorněni
na:
(i)

skutečnost, že navržená výše protiplnění byla určena mimo jiné tak, aby zohlednila:
(a) průměrnou cenu akcií společnosti, za kterou byly akcie společnosti obchodovány za
posledních 12 měsíců na Burze cenných papírů Praha i na oficiálním trhu
provozovaném RM-SYSTÉMEM, a.s.,
(b) ekonomické údaje o společnosti, které měl hlavní akcionář k dispozici z auditované
řádné účetní závěrky společnosti zpracované k 31.12.2004,
(c) hodnotu čistého obchodního jmění společnosti připadajícího na jednu akcii
společnosti;

(ii)

skutečnost, že přiměřenost výše uvedeného protiplnění navrženého hlavním akcionářem byla
doložena
znaleckým
posudkem
vypracovaným
E&Y
Valuations
s.r.o.
(IČ: 16190581), č. posudku 15/1113917/05, ze kterého vyplývá následující závěrečné
vyjádření znalce:
"Hlavní akcionář nám dne 30.6.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu
účastnických cenných papírů společnosti Česká pojišťovna a.s., navrhuje výši protiplnění
minoritním akcionářům Společnosti ve výši 21 288,- Kč ("dvacet jedna tisíc dvě stě
osmdesát osm korun") na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1 000 Kč. Znalec
na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše
protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících obchodního zákoníku ve znění
účinném k 1.7.2005.";

(iii)

stanovisko představenstva společnosti ohledně spravedlivosti navrhované výše protiplnění
(tedy částky 21 288,- Kč,- za jednu akcii společnosti); spravedlivost navrhované výše
protiplnění představenstvo společnosti spatřuje zejména v tom, že navrhovaná výše
protiplnění (i) je vyšší než cena, za kterou se akcie společnosti obchodovaly v uplynulých 12
měsících na Burze cenných papírů Praha i na oficiálním trhu provozovaném RMSYSTÉMEM, a.s. (včetně aktuálního kurzu), (ii) není v rozporu s údaji o hospodaření a stavu
majetku společnosti, které má představenstvo společnosti k dispozici, a současně (iii)
reflektuje hodnotu celé Společnosti za užití výnosových metod ocenění;

(iv)

skutečnost, že v sídle společnosti jsou pro akcionáře společnosti ode dne svolání mimořádné
valné hromady v pracovní dny od 10:00 do 16:00 k dispozici k nahlédnutí:

(a) identifikace hlavního akcionáře;
(b) zdůvodnění navrhované výše protiplnění; a
(c) znalecký posudek dokládající přiměřenost navrhované výše protiplnění.
a že každý akcionář společnosti má právo vyžádat si zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a
své nebezpečí. Žádosti o zaslání dokumentů je nutné adresovat na: Česká pojišťovna a.s., Ing. Richard
Kapsa – tajemník představenstva, Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4.
V souladu s ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku byli v oznámení o svolání mimořádné valné
hromady společnosti zástavní věřitelé oprávnění ze zástavního práva k akciím společnosti (jejichž
vlastníkem není hlavní akcionář) vyzváni, aby sdělili společnosti (oznámením na adresu společnosti:
Na Pankráci 1658/121, PSČ 14021, Praha 4, k rukám představenstva) existenci zástavního práva k
akciím společnosti. Představenstvo společnosti vyzvalo podle předcházející věty zejména následující
zástavní věřitele:
-

Jaroslav Falta, Dlouhá 574, 54102 Trutnov 4,
Finanční ředitelství v Brně, Moravské náměstí 4, 60200 Brno,
RM-Systém, a.s., Podvinný mlýn 6, 18018 Praha 9.

Ve smyslu § 183j odst. 5 obchodního zákoníku upozornila společnost vlastníky (jiné, než je hlavní
akcionář) zastavených akcií společnosti, že jsou povinni sdělit společnosti (oznámením na adresu
společnosti: Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21, Praha 4, k rukám představenstva) informaci o (i)
zastavení akcií společnosti a (ii) identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu
poté, co se dozvěděli o svolání této mimořádné valné hromady společnosti.
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