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PŘÍLOHA 1 

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI  

FAGRON A.S. 

ZE STRANY SPOLEČNOSTI FAGRON B.V.  

  

Oznámení o přijetí 

Toto Oznámení o přijetí (Oznámení) se týká a bude vykládáno v souvislosti s veřejným návrhem smlouvy 
na odkoupení akcií uveřejněným dne 20. prosince 2022 společností Fagron B.V., se sídlem Fascinatio 
Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Nizozemské království, registrovaná v Nizozemském obchodním 
rejstříku pod č. 30064580 (Navrhovatel), v souvislosti se všemi akciemi (ISIN: CZ0008461209) vydanými 
společností FAGRON a.s., se sídlem Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 467 09 355, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 10108 (Cílová 
společnost), obchodovanými v mnohostranném obchodním systému provozovaném společností RM-
SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (Veřejný návrh).  

Pojmy s velkými počátečními písmeny uvedené v Oznámení mají význam jim přiřazený ve Veřejném 
návrhu, pokud není stanoveno jinak. 

ÚDAJE O ZÁJEMCI O PRODEJ AKCIÍ – FYZICKÉ OSOBĚ 

Jméno a příjmení  

Rodné číslo / číslo pasu + datum narození  

Trvalé bydliště  

Telefonní číslo  

Faxové číslo  

E-mailová adresa  

Jméno a funkce osob(y) oprávněné/oprávněných 
jednat jménem Zájemce o prodej akcií 

 

 

ÚDAJE O ZÁJEMCI O PRODEJ AKCIÍ – PRÁVNICKÉ OSOBĚ 

Obchodní firma  

Identifikační číslo  

Sídlo  

Jméno a funkce osob(y) oprávněné/oprávněných 
jednat jménem Zájemce o prodej akcií 

 

Telefonní číslo  

Faxové číslo  

E-mailová adresa  
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ÚDAJE O VYPOŘÁDÁNÍ (PLATÍ PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY) 

Číslo účtu Zájemce o prodej akcií (v CDCP) (své číslo účtu může zájemce zjistit u svého 
účastníka centrálního depozitáře, např. u Fio banky 

nebo jiného obchodníka s cennými papíry) 

Kód typu účtu a podúčtu v CDCP (tyto kódy může zájemce zjistit u svého účastníka 
centrálního depozitáře, např. u Fio banky nebo 

jiného obchodníka s cennými papíry) 

Název Účastníka Centrálního depozitáře Zájemce 
o prodej akcií 

Fio banka, a.s. 
(zájemce vyplní název svého Účastníka Centrálního 
depozitáře, tj. banka nebo jiný obchodník s cennými 

papíry, např. Fio banka, a.s.)  

BIC kód1 Účastníka Centrálního depozitáře 
Zájemce o prodej akcií 

FIOBCZPPXXX 
(BIC kód může zájemce zjistit u svého účastníka 
centrálního depozitáře, např. u Fio banky nebo 

jiného obchodníka s cennými papíry; BIC kód lze 
dohledat též na webové adrese: 

https://www.cdcp.cz/ucastnici/seznam-ucastniku/) 

Náhradní identifikační číslo NID2 (toto číslo může zájemce zjistit u svého účastníka 
centrálního depozitáře, např. u Fio banky nebo 

jiného obchodníka s cennými papíry) 

Registrační číslo Účastníka Centrálního depozitáře 
Zájemce o prodej akcií 

990 
(registrační číslo může zájemce zjistit u svého 

účastníka centrálního depozitáře, např. u Fio banky 
nebo jiného obchodníka s cennými papíry; lze též 

dohledat jako třímístný kód na webové adrese:   
https://www.cdcp.cz/ucastnici/seznam-ucastniku/) 

Datum vypořádání 28. února 2023 

Název Agenta Fio banka, a.s. 

BIC kód Agenta FIOBCZPPXXX 

Účastnické číslo Agenta 990 

                                                 
1 Bankovní identifikační kód, který je pro každou banku jedinečný a používá se pro identifikaci banky. Je shodný s kódem SWIFT. 
2 Pokud bylo přiděleno Centrálním depozitářem. 

 

ÚDAJE O AKCIÍCH (PLATÍ PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY) 

ISIN CZ0008461209 

Počet Akcií 100 
(zájemce vyplní podle skutečně prodávaného 
množství svých akcií) 

Nabídková cena 275 Kč za jednu Akcii 

Tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se všemi podmínkami Veřejného návrhu. Podpisem tohoto 
Oznámení Veřejný návrh bezpodmínečně přijímám a prodávám Navrhovateli uvedené Akcie (jak jsou 
definovány v článku 1.1 Veřejného návrhu) za Nabídkovou cenu (jak je definována v článku 2 Veřejného 
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návrhu) uvedenou výše a převádím tyto Akcie na Navrhovatele za podmínek stanovených ve Veřejném 
návrhu. 

Tímto prohlašuji, že veškeré údaje poskytnuté v tomto Oznámení jsou pravdivé a že veškerá prohlášení 
a záruky dle článku 6.1 Veřejného návrhu jsou ke dni podpisu tohoto Oznámení pravdivá, na důkaz čehož 
níže připojuji svůj podpis. 

Toto Oznámení spolu se všemi požadovanými přílohami musí být řádně podepsáno a doručeno v souladu 
s článkem 4.6 Veřejného návrhu Navrhovateli na adresu sídla Cílové společnosti: Holická 1098/31m, 
Hodolany, 779 00 Olomouc, Česká republika (s označením obálky „FAGRON-VEŘEJNÝ NÁVRH“) do 
posledního dne Lhůty závaznosti. 
 

Ověřený podpis Zájemce o prodej akcií 

_______________________________________   V ______________dne ______________  

Jméno: 
Funkce: 


