
Informace pro akcionáře o postupu při odkupu vlastních akcií 

společnosti ENERGOAQUA, a.s. 

Představenstvo společnosti s firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61,   

IČ: 15503461, (dále jen „Společnost“) si vás dovoluje blíže informovat o postupu při odkupu vlastních akcií 

Společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady Společnosti konané dne 8. 10. 2014. 

1) Základní informace 

Odkup akcií je časově omezen na dobu pěti let a to pouze pro ty osoby, které byly akcionáři ke dni 24. 9. 2014. U akcií 

Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je navíc odkup omezen maximálním počtem kusů akcií (70.100 ks), přičemž 

v prvních dvou letech může Společnost nabýt pouze 5% vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Akcie Společnosti 

budou nabývány v pořadí, v jakém je akcionáři nabídnou. Možnost prodeje akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 

1.000 Kč skončí dosažením nabytí maximálního možného počtu kusů akcií (70.100 ks) nebo uplynutím 5 let ode dne 

konání valné hromady Společnosti, která o odkupu vlastních akcií rozhodla. 

Nabytí akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 8 Kč není omezenou počtem kusů akcií pouze uplynutím 5 let ode dne 

konání valné hromady, která o odkupu vlastních akcií rozhodla. 

Kupní cena za akcii je stanovena podle počtu akcií, které akcionář vlastní, a kterou souhrnně uvádí následující tabulka: 

Počet kusů akcií Akcie o jmenovité 
hodnotě 1.000 Kč 

Akcie o jmenovité 
hodnotě 8 Kč 

1 až 5 ks 2.400 Kč 19,20 Kč 

6 až 200 ks 2.450 Kč 19,60 Kč 

201 až 1000 ks 2.500 Kč 20,00 Kč 

1001 až 5000 ks 2.550 Kč 20,40 Kč 

5000 ks a více 2.600 Kč 20,80 Kč 

 

Kupní cena za akcie je splatná ve lhůtě splatnosti do devadesáti (90) dnů ode dne převodu akcií na společnost, a to 

příkazem k úhradě na účet převodce. 

 

2) Oznámení o zájmu prodat akcie 

Akcionáři mohou, ale nemusí využít možnost odkoupení akcií Společnosti, případné přijetí nabídky by měli vždy 

pečlivě zvážit. V případě, že akcionář hodlá využít možnosti odkoupení akcií, musí tuto skutečnost oznámit 

Společnosti. K oznámení může využít formulář uvedený na stránkách společnosti www.energoaqua.cz/info.html 

Tento vyplněný formulář zašle na adresu Společnosti: 

ENERGOAQUA, a. s.  

odkup vlastních akcií 

1. máje 823 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

3) Zaslání kupní smlouvy 

Na základě zaslaného Oznámení Společnost provede kontrolu, zda akcionář splňuje podmínky pro odkoupení akcií, 

především zda byl k rozhodnému datu akcionářem Společnosti. V pozitivním případě zašle akcionáři dvě paré 

smlouvy o úplatném převodu akcií. Akcionář opatří tyto smlouvy svým podpisem, jehož pravost bude úředně 

ověřena. Takto podepsané smlouvy zašle zpět Společnosti na adresu uvedenou výše. 

http://www.energoaqua.cz/info.html


4) Podání pokynu 

Pro účely vypořádání transakce je nezbytně nutné, aby akcionář měl svůj majetkový účet v Centrálním depozitáři 

cenných papírů spravován některým z obchodníků s cennými papíry. Pokud dosud nemá uzavřenou smlouvu 

s žádným obchodníkem s cennými papíry, pak je nezbytně nutné uzavřít komisionářskou smlouvu u některého 

z obchodníků s cennými papíry, kteří jsou současně účastníky centrálního depozitáře cenných papírů. 

Po uzavření smlouvy podá akcionář svému obchodníkovi pokyn k prodeji akcií s následujícími parametry: 

ISIN cenného papíru: CS0008419750 

Směr obchodu: prodej 

Počet akcií: /počet akcií uvedený na kupní smlouvě/ 

Cena za 1 kus akcie: /cena za 1 ks akcie uvedená na kupní smlouvě/ 

Typ obchodu: přímý prodej 

Způsob vypořádání: DFP (delivery free of payment) 

Protistrana obchodu: CYRRUS, a.s. (kód účastníka 879) 

 

Po podání pokynu akcionář informuje Společnost o této skutečnosti, tak aby Společnost mohla zadat příslušný 

protipokyn. 

5) Vypořádání kupní ceny 

Kupní cena bude vypořádána do 90 dnů ode dne převodu akcií v CDCP a to zasláním na bankovní účet akcionáře 

uvedeném na kupní smlouvě. 

6) Kontakty 

ENERGOAQUA, a.s. 

Mgr. Petr Kubín 

+420571602183 

+420604273102 

p.kubin@energoaqua.cz 

http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku

