Pro vnitřní potřebu Agenta
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VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA A.S. NA ODKUP AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA A.S.

OZNÁMENÍ O AKCEPTACI
Toto oznámení o akceptaci („Oznámení o akceptaci“) je nutné číst a vykládat společně s veřejným návrhem společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s, IČ: 04084063 se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, Česká
republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20623 („Navrhovatel“),
uveřejněným na internetových stránkách Navrhovatele, který se vztahuje na odkoupení akcií (ISIN: CZ0009000089)
vydaných Navrhovatelem („Veřejný návrh”). Pokud není dále výslovně stanoveno jinak, mají definice použité ve Veřejném
návrhu stejný význam i v tomto Oznámení o akceptaci.
Informace o Zájemci o prodej akcií
Název:
Identifikační číslo a další údaje o zápisu v
obchodním rejstříku:
Náhradní identifikační číslo NID (pokud bylo
uděleno):

Sídlo:

Stát, ve kterém je Zájemce o prodej akcií
daňovým rezidentem:
Osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem / v
zastoupení Zájemce o prodej akcií:
ISIN Akcií:

CZ0009000089

Počet Akcií:
Název a kód Účastníka v Centrálním depozitáři:
Email:
Telefon:
V případě neshody údajů Název Účastníka a Kód Účastníka v Centrálním depozitáři je rozhodujícím údajem Kód Účastníka
v Centrálním depozitáři. V případě neuvedení státu, jehož je Zájemce o koupi akcií daňovým rezidentem, se Zájemce o koupi
akcií považuje za daňového rezidenta státu, v němž má sídlo.
Zájemce o prodej akcií tímto výslovně prohlašuje, že řádným způsobem obdržel Veřejný návrh, jeho text mu je znám a
souhlasí se všemi podmínkami uvedenými ve Veřejném návrhu a v tomto Oznámení o akceptaci. Vyplněním a podepsáním
Oznámení o akceptaci Zájemce o prodej akcií bezpodmínečně přijímá Veřejný návrh na odkoupení Akcií, které byly vydány
za akcie Rozdělované společnosti (jak je definováno ve Veřejném návrhu), s nimiž Oprávněný akcionář (jak je definováno ve
Veřejném návrhu) hlasoval proti schválení Rozdělení (jak je definováno ve Veřejném návrhu) ve výše uvedeném množství za
Kupní cenu 164,72 Kč za jednu Akcii a zároveň na Navrhovatele tyto Akcie převádí za podmínek obsažených ve Veřejném
návrhu a v tomto Oznámení o akceptaci. Zájemce o prodej akcií tímto závazně prohlašuje, že je konečným vlastníkem příjmů
z prodeje Akcií na základě Veřejného návrhu.
V případě přijetí Veřejného návrhu musí být Oznámení o akceptaci včetně všech požadovaných příloh doručeno
doporučenou poštou na adresu ODKUP, P.O. Box 388, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, Česká republika (s označením
obálky „CETIN-POVINNÝ ODKUP“), nejpozději do 16.00 místního času v Praze poslední den Doby závaznosti, tj.
13. 7. 2015.
Zájemce o prodej akcií (ověřený podpis)

Jméno:
Datum:

Jméno:
Datum:
Údaje Agenta pro vypořádání: PPF banka a.s. (Kód účastníka v Centrálním depozitáři: 871)

