Oznámení společnosti

Cespo B.V.,
se sídlem Nizozemí, Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, reg. č. 34124688
(dále jen "hlavní akcionář"),
ve smyslu bodu 3 usnesení mimořádné valné hromady
společnosti Česká pojišťovna a.s., sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ: 113 04, IČ: 45 27 29 56,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464
(dále jen "společnost"), ze dne 25. července 2005

Hlavní akcionář tímto ve smyslu bodu 3 usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne
25. července 2005 (dále jen „valná hromada“) uveřejňuje konkrétní způsob poskytnutí
protiplnění za akcie ostatních akcionářů společnosti, jejichž vlastnictví přešlo podle § 183i a násl.
zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na hlavního akcionáře.
Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění za akcie, k nimž dne 30. září 2005
přešlo vlastnické právo na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle usnesení
valné hromady společnosti, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva
k akciím společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů.
Protiplnění poskytne hlavní akcionář oprávněným osobám následovně:
Výplata protiplnění bude provedena rozesláním poštovních resp. peněžních poukázek oprávněným
osobám, a to na adresu oprávněných osob uvedenou ve výpisu z registru společnosti jako emitenta
zaknihovaných cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, případně na jinou adresu
oznámenou hlavnímu akcionáři způsobem a za podmínek uvedených níže v tomto oznámení,
ledaže
(i)

oprávněná osoba dobrovolně požádá písemnou formou hlavního akcionáře o poskytnutí
protiplnění bankovním převodem, nebo

(ii)

výše protiplnění určeného ve prospěch příslušné oprávněné osoby ke dni provedení
platby překročí částku stanovenou v § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb
v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),

přičemž v takovémto případě bude výplata protiplnění provedena na bankovní účet oprávněné
osoby oznámený hlavnímu akcionáři za níže uvedených podmínek.
Identifikační údaje týkající se oprávněné osoby, pokud tato není z jakéhokoli důvodu uvedena
v registru emitenta cenných papírů vedeném Střediskem cenných papírů (včetně dokladů
potvrzujících její postavení coby oprávněné osoby s nárokem na výplatu protiplnění podle
usnesení valné hromady), údaje týkající se výplaty protiplnění na bankovní účet, anebo jakékoli
změny údajů, které jsou potřebné pro zabezpečení řádné výplaty protiplnění, jsou oprávněné osoby
povinny oznámit hlavnímu akcionáři nejpozději desátý pracovní den přede dnem uplynutí výše
uvedené lhůty k poskytnutí protiplnění (dále jen "Oznámení oprávněné osoby").
Oznámení oprávněné osoby musí:

o

být učiněno písemnou formou a musí být prokazatelně ve lhůtě podle předcházející věty
doručeno na adresu ADMINISTER, spol. s r.o., Husova 109, 284 01 Kutná Hora 1;

o

být v českém jazyce nebo opatřeno úředním překladem do češtiny;

o

obsahovat řádnou identifikaci oprávněné osoby, a to její firmou nebo názvem (v případě
právnické osoby) anebo jménem a příjmením (v případě fyzické osoby), označením sídla
anebo bydliště a identifikačním anebo rodným číslem (případně datem narození);

o

být podepsáno oprávněnou osobou nebo jejím zákonným zástupcem (v případě fyzické
osoby) nebo jejím statutárním orgánem nebo jeho příslušným členem či členy (v případě
právnické osoby), a tento podpis či podpisy musí být úředně ověřeny a v případech, kdy je
to vyžadováno, opatřeny apostilační doložkou podle Haagské úmluvy o apostilaci nebo
superlegalizovány;

o

být v případě oprávněné osoby – právnické osoby – doloženo originálem anebo úředně
ověřenou kopií výpisu z obchodního či obdobného rejstříku, případně dalšími listinami,
z nichž vyplývá oprávnění statutárního orgánu nebo jeho příslušného člena či členů jednat
jménem oprávněné osoby, přičemž obec či město přiloží namísto výpisu z tohoto rejstříku
originál či úředně ověřenou kopii usnesení zastupitelstva o volbě starosty (primátora);
dokumenty předkládané oprávněnou osobou podle tohoto odstavce nesmí být starší tří
měsíců a v případech, kdy je to vyžadováno, musí být opatřeny apostilační doložkou podle
Haagské úmluvy o apostilaci nebo superlegalizovány.

Oprávněná osoba, jejíž výše pohledávky vůči hlavnímu akcionáři z titulu poskytnutí protiplnění
překročí ke dni provedení platby kumulativně částku stanovenou v § 4 odst. 1 Zákona (tj. 15 000 EUR,
slovy: patnáct tisíc Euro), je ve smyslu § 4 odst. 4 Zákona povinna sdělit hlavnímu akcionáři formou
Oznámení oprávněné osoby bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být
oprávněné osobě protiplnění poukázáno. S ohledem na skutečnost, že protiplnění bude hlavním
akcionářem vypláceno oprávněným osobám v českých korunách, použije se pro účely posouzení výše
poskytovaného protiplnění v souladu s § 4 odst. 2 Zákona směnný kurs devizového trhu vyhlášený
Českou národní bankou a platný ke dni provedení platby. Ke dni uveřejnění tohoto oznámení se
povinnost sdělit hlavnímu akcionáři identifikaci čísla bankovního účtu vztahuje na oprávněné osoby,
které byly ke dni zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti na majetkovém účtu
hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů vlastníky alespoň 21 kusů akcií společnosti.
V důsledku případné změny směnného kurzu EUR/CZK však může být tento minimální počet akcií
nižší případně vyšší.
Hlavní akcionář upozorňuje oprávněné osoby, že přesáhne-li jejich pohledávka z titulu výplaty
protiplnění ke dni provedení platby výše uvedený limit 15 000 EUR a nezašle-li v takovém případě
oprávněná osoba hlavnímu akcionáři formou Oznámení oprávněné osoby identifikaci bankovního
účtu, nebude hlavní akcionář oprávněn provést (a tedy neprovede) platbu ve prospěch takové
oprávněné osoby jiným způsobem, a to až do doby splnění povinnosti oprávněné osoby sdělit
identifikaci bankovního účtu.
V případě potřeby dalších informací je k dispozici v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin
informační linka na telefonním čísle 327 588 345.

2

