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NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI 

 ZEOS LOMNICE a.s. 
 a  

jejich následný prodej akcionářům společnosti 
 

čl. I. 

Valná hromada společnosti na základě návrhu představenstva a v souladu s ustanovením §301 zák. 

č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích dne 17.7.2021 schválila podmínky, za kterých 

společnost může nabýt vlastní akcie:  

1) Společnost může nabýt nejvýše 500ks akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč a 100ks akcií o 

jmenovité hodnotě 50.000,- Kč.  

2) Společnost může nabývat akcie do 31.12.2021. 

3) Společnost bude nabývat akcie na základě smlouvy o převodu cenných papírů za cenu 800,- 

Kč/1 akcie o nominální hodnotě 5.000,- Kč a 8.000,- Kč/1 akcie o nominální hodnotě 50.000,- 

Kč. 

4) Celková úhrnná cena za nákup vlastních akcií nepřesáhne 1.200.000,- Kč. Cena za koupi akcií 

bude uhrazena převodem na účet akcionáře, a to do 30 dnů ode dne podepsání smlouvy o 

převodu cenných papírů. 

5) Odkup akcií bude zahájen 1.9.2021 (základní administrativní postup je uveden v čl. III/a). 

Představenstvo společnosti odpovídá za řádnou evidenci žádostí s uvedením dne, hodiny a 

minuty jejího zaevidování a kontrolu předložených akcií. Společnost je povinna uzavírat 

smlouvy o převodu cenných papírů se zájemci o prodej akcií společnosti v pořadí, v jakém byly 

žádosti zaevidovány, a to do naplnění výše uvedených podmínek. 

6) Společnost vytvoří zvláštní rezervní fond na vlastní akcie ve výši, v jaké vykáže v rozvaze v 

aktivech vlastní akcie.    

7) Návrh smlouvy bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti, v sekci pro akcionáře, a 

dále bude k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. 

8) Společnost ve výroční zprávě zhodnotí nabytí vlastních akcií způsobem uvedeným v §307 

zákona o obchodních korporacích. 

 

čl. II. 

Představenstvo následně v průběhu ledna 2022 písemně (poštou nebo e-mailem) vyrozumí všechny 

akcionáře o výsledku nabývání vlastních akcií společností ZEOS LOMNICE a.s. a zároveň tyto 

dočasně nabyté akcie nabídne svým akcionářům k odkoupení za následujících podmínek: 

 

1) Období příjmu a průběžné evidence závazných písemných objednávek pro odkoupení těchto 

nabízených akcií je stanoveno od 1.2.2022 do 28.2.2022 (všichni akcionáři obdrží elektronicky 

nebo poštou k tomuto účelu jednotný tiskopis závazné písemné objednávky, následující 

administrativní postup je pak uveden v čl. III/b). 

2) Výše závazně objednané nominální hodnoty nabízených akcií u každého žadatele musí být beze 

zbytku dělitelná 5000 Kč (5000 Kč je nejmenší nominální hodnota nabízených akcií). 

V opačném případě je tato objednávka neplatná a bude z dalšího procesu vyřazena. 

3) Kupní cena 1 ks akcie (v nominální hodnotě 5 000 Kč) je stanovena ve stejné výši za jakou 

byla společností nakoupena: 800,- Kč 

4) Kupní cena 1 ks akcie (v nominální hodnotě 50 000 Kč) je stanovena ve stejné výši za jakou 

byla společností nakoupena: 8.000,- Kč 

5) Od 1.3.2022 do 15.3.2022 budou došlé a průběžně zaevidované závazné objednávky na 

odkoupení nabízených akcií představenstvem společnosti ZEOS LOMNCIE a.s. postupně 

vyhodnoceny. V případě vyššího zájmu, než je celková nominální hodnota nabízených akcií, 

dojde ke stanovení jednotného koeficientu pro následnou úpravu všech platných písemných 
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objednávek u jednotlivých žadatelů. Hodnota tohoto koeficientu bude stanovena jako podíl 

celkové nominální hodnoty všech nabízených akcií k celkové nominální hodnotě objednaných 

akcií od všech žadatelů. Takto vypočítaným koeficientem bude upravena každá platná 

objednávka se zaokrouhlením výsledné nominální hodnoty akcií na nejbližší úroveň beze 

zbytku dělitelnou 5000 Kč.  

6) O konečné výši možného objemu akcií k odkoupení budou jednotliví žadatelé/akcionáři 

vyrozuměni (písemně nebo elektronicky) do 31.3.2022. 

7) V období od 1.4.2022 do 29.4.2022 pak dojde ze strany společnosti ZEOS LOMNICE a.s. 

k fyzickému předání poptávaných akcií (podmínky převzetí a způsob úhrady kupní ceny jsou 

uvedeny v čl. III/c tohoto dokumentu).  

8) Pokud se výše uvedeným způsobem všechny nabyté akcie společnosti ZEOS LOMNICE a.s. do 

29.4.2022 neprodají, bude následující valná hromada rozhodovat o tom, jak s nimi má 

Společnost naložit. 

 

Představenstvo bude průběžně zveřejňovat na internetových stránkách Společnosti zprávy o 

průběhu nabývání vlastních akcií Společností i o jejich následném prodeji zájemcům z řady 

akcionářů a dozorčí rada zhodnotí celý průběh a jeho soulad s přijatým usnesením na valné 

hromadě Společnosti v roce 2022.  

  

čl. III. 

ORGANIZAČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ PODMÍNKY 

 NÁKUPU / PRODEJE AKCIÍ: 
 

a) Na základě čl. I. si zájemci o prodej akcií dohodnou osobní schůzku s paní Romanou Pikorovou 

(první patro, kancelář.č.1, telefon 481 671 978, 725 397 089, e-mail: pozemky@zeoslomnice.cz 

) na adrese sídla společnosti (ZEOS LOMNICE a.s., K urnovému háji 1276, 51251 Lomnice 

nad Popelkou). Zájemce o prodej akcií je pak u ní povinen nejdříve fyzicky předložit nabízené 

akcie ke kontrole. Po jejich odsouhlasení vůči knize akcionářů pak bude moci následně uzavřít 

smlouvu o převodu cenných papírů se společností ZEOS LOMNICE a.s. 

 

b) Na základě čl. II. zašlou na adresu sídla naší společnosti (ZEOS LOMNICE a.s., K urnovému 

háji 1276, 51251 Lomnice nad Popelkou) poštou, elektronicky (týká se akcionářů, kteří si se 

společností sjednali tuto formu komunikace) nebo předají osobně potencionální zájemci z řad 

našich akcionářů své závazné písemné objednávky na odkup nabízených akcií (na poskytnutém 

vzorovém tiskopisu) do rukou paní Romaně Pikorové. (první patro, kancelář.č.1, telefon 

481 671 978, 725 397 089, e-mail: pozemky@zeoslomnice.cz ) nebo v případě její 

nepřítomnosti do rukou její kolegyně Marie Kolocové. 
 

 

c) V období od 1.4.2022 do 29.4.2022 budou objednané akcie zájemcům vydávány pouze do 

vlastních rukou v sídle společnosti ZEOS LOMNICE a.s., K urnovému háji 1276, 

51251 Lomnice nad Popelkou, v pracovní dny od 8–14 hodin, v kanceláři č. 2. Zájemci se 

budou prokazovat platným občanským průkazem. V případě zastupování pak úředně ověřenou 

plnou mocí. Úhrada kupní ceny akcií bude provedena v hotovosti při jejich převzetí, popřípadě 

bezhotovostním bankovním převodem na č.ú.: 27-2582500257/0100 před jejich fyzickým 

převzetím. Jiný termín převzetí akcií lze předem dojednat u paní Romany Pikorové na 

telefonním čísle 481 671 978, 725 397 089, popřípadě e-mailu: pozemky@zeoslomnice.cz. 
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