
 

 
 1 
 

 

Příležitost pro prodej Vašich akcií společnosti FAGRON a.s. 

Vážený pane / vážená paní, 

obracíme se na Vás jako na akcionáře společnosti FAGRON a.s. 

Přiloženým veřejným návrhem ze dne 20. prosince 2022 Vám společnost Fagron B.V. nabízí příležitost pro 
prodej Vašich akcií společnosti FAGRON a.s. 

Nabízená cena za akcie 

Vaše akcie můžete prodat společnosti Fagron B.V. za pevnou cenu 275 Kč za jednu akcii. 

 Nabízená cena byla ke dni 13. prosince 2022 o 10 % vyšší, a ke dni 6. prosince 2022 dokonce 
o 30,95 % vyšší, než cena Vašich akcií na burze RM-SYSTÉM. 

 Nabízená cena je vyšší,  než nejvyšší cena, za kterou byly kdy tyto akcie obchodovány přes burzu RM-
SYSTÉM. 

 Dle znaleckého posudku vypracovaného pro účely posouzení veřejného návrhu je odpovídající cenou 
za jednu akcii částka 267 Kč. Společností Fagron B.V. nabízená cena je tak o 3 % vyšší než tato částka.    

Časová platnost nabídky 

Tato nabídka společnosti Fagron B.V. je časově omezena a z Vaší strany ji lze přijmout nejpozději 
do 14. února 2023. 

Shrnutí postupu pro prodej akcií 

Podmínky a postup pro prodej Vašich akcií jsou podrobně popsány v přiloženém veřejném návrhu 
na odkoupení akcií společnosti FAGRON a.s. Tyto informace naleznete taktéž na internetových stránkách: 
cz.fagron.com/cs/firma/zpravy/verejny-navrh-na-odkoupeni-akcii-spolecnosti-fagron-ze-strany-spolecnosti-
fagron-bv  

Níže uvádíme shrnutí nezbytných kroků nutných pro prodej Vašich akcií.  

1) Máte svého obchodníka s cennými papíry (např. banku nebo burzovního makléře)? 

 Pokud ne, tak přejděte ke kroku 2 níže. 

 Pokud ano a nejedná se o společnost Fio banka, a.s., tak prosím ověřte u svého obchodníka, zda 
umožňuje tzv. DVP převody vůči společnosti Fio banka, a.s. 

Pokud tyto převody Váš obchodník umožňuje nebo se jedná o spol. Fio banka, a.s., tak přejděte 
ke kroku 3 níže. Pokud tyto převody Váš obchodník neumožňuje, přejděte ke kroku 2 níže.  

2) Zřízení účtu u obchodníka s cennými papíry (např. u banky nebo burzovního makléře) 

 Pro převod Vašich akcií je nutné, abyste si zřídili účet pro obchodování s cennými papíry u některého 
z obchodníků s cennými papíry (např. u banky nebo burzovního makléře), který umožňuje realizaci 
tzv. DVP převodů společnosti Fio banka, a.s. 

 Doporučujeme Vám zřízení účtu přímo u společnosti Fio banka, a.s. Tato banka zajišťuje 
vypořádání převodů akcií i ze strany společnosti Fagron B.V. a související proces a převod akcií 
zde tak bude nejjednodušší. Účet lze zřídit na kterékoliv pobočce, jejíchž seznam Vám byl zaslán 
společně s veřejným návrhem na Vaši adresu, je dostupný online 
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na cz.fagron.com/cs/firma/zpravy/verejny-navrh-na-odkoupeni-akcii-spolecnosti-fagron-ze-
strany-spolecnosti-fagron-bv a lze nalézt též na internetových stránkách spol. Fio banka, a.s.: 
www.fio.cz/o-nas/kontakty 

3) Vyplňte oznámení o přijetí veřejného návrhu 

 Formulář tohoto oznámení je přílohou Vám zaslaného veřejného návrhu. 

 Vzorově vyplněný formulář oznámení o přijetí, společně s doplňujícími informacemi pro jeho 
vyplnění, naleznete na internetových stránkách společnosti FAGRON a.s.: 
cz.fagron.com/cs/firma/zpravy/verejny-navrh-na-odkoupeni-akcii-spolecnosti-fagron-ze-strany-
spolecnosti-fagron-bv  

 Oznámení vyplňte ve dvou vyhotoveních, nebo si udělejte kopii vyplněného oznámení (jedno 
vyhotovení bude následně zasláno společnosti Fagron B.V. a jedno předloženo Vašemu obchodníkovi 
s cennými papíry, viz níže). 

 V případě jakýchkoliv nejasností nebo potíží s vyplněním formuláře požádejte o asistenci Vašeho 
obchodníka s cennými papíry. Váš obchodník s cennými papíry Vám bude taktéž schopen poskytnout 
užitečné a nezbytné informace (např. celkové množství Vámi vlastněných akcií). 

4) Podepište vyplněné oznámení o přijetí a nechte si tento podpis úředně ověřit 

 Podpis lze ověřit na každé pobočce České pošty poskytující služby Czech POINT a dále například 
u notářů, advokátů, či na obecních a krajských úřadech. Podpis stačí ověřit na jednom vyhotovení 
oznámení (na tom, které bude zasíláno společnosti Fagron B.V. dle kroku 5 níže). 

 Pokud budete oznámení podepisovat v zahraničí, řiďte se prosím pokyny uvedenými v článku 4.5 
veřejného návrhu.  

5) Zašlete vyplněné oznámení o přijetí veřejného návrhu společnosti Fagron B.V. 

 Originální vyhotovení nebo ověřenou kopii oznámení o přijetí veřejného návrhu s ověřeným podpisem 
zašlete jako doporučenou zásilku nebo kurýrem společnosti Fagron B.V. na následující adresu: 

Fagron B.V. 
prostřednictvím FAGRON a.s. 
Holická 1098/31m 
Hodolany 
779 00 Olomouc 

 Obálku s oznámením o přijetí veřejného návrhu zasílanou na výše uvedenou adresu prosím označte 
nápisem: „FAGRON-VEŘEJNÝ NÁVRH“. 

 Zásilka musí být doručena nejpozději 14. února 2023 na výše uvedenou adresu.  

 Pokud je oznámení podepisováno na základě plné moci nebo za právnickou osobu, tak k oznámení 
přiložte vyžadované přílohy dle článku 4.4 veřejného návrhu. 

6) Zadejte příkaz k převodu svých akcií prostřednictvím svého obchodníka s cennými papíry 

 Zadejte svému obchodníkovi s cennými papíry příkaz k převodu Vašich akcií v souladu s vyplněným 
oznámením o přijetí a veřejným návrhem (buď osobně na pobočce daného obchodníka, nebo na dálku, 
pokud to Váš obchodník umožňuje). 
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 Při zadání příkazu k převodu uveďte všechny nezbytné údaje vyžadované Vaším obchodníkem 
s cennými papíry, a to v souladu s vyplněným oznámením o přijetí a zněním veřejného návrhu. 
Zejména uveďte následující údaje: 

a) ISIN: CZ0008461209 

b) Identifikace Fagron B.V. jako protistrany náhradním identifikačním číslem (NID): 8880558472 

c) Číslo (kód) agenta/účastníka CDCP společnosti Fagron B.V.: 990 

d) Sjednaná cena za jednu akcii: 275 Kč 

e) Den vypořádání: 28. února 2023 

f) Den obchodu: 20. prosince 2022 

g) Směr příkazu: prodej 

h) Druh příkazu: vypořádání formou dodání zaknihovaných cenných papírů proti zaplacení 
(tzv. DVP) 

 V případě jakýchkoliv nejasností se zadáním příkazu Vám bude Váš obchodník schopen pomoci 
v návaznosti na znění oznámení o přijetí a veřejného návrhu. 

 Pro zadání příkazu svému obchodníkovi s cennými papíry doložte prostou kopii oznámení o přijetí 
(nebo jeho druhé vyhotovení) a taktéž vytištěný veřejný návrh. 

 Zajistěte, aby Váš obchodník s cennými papíry předal Váš příkaz k převodu akcií k vypořádání 
Centrálnímu depozitáři cenných papírů nejpozději 14. února 2023.  

7) Převod akcií a zaplacení kupní ceny 

 Pokud budou výše uvedené kroky řádně provedeny, tak v předpokládaný den vypořádání (tj. 28. února 
2023) dojde k převodu Vašich akcií na účet společnosti Fagron B.V. a zároveň k převodu kupní ceny 
na Váš účet. 

 

Fagron B.V. 


