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Léčebné lázně Jáchymov a.s.  
Sídlo: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary PSČ 362 51  
IČ: 45359229  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,  
oddíl B, vložka 207  
(dále jen »Navrhovatel«)  
  
tímto činí  
  
VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY  
  
o koupi akcií na majitele vydaných Navrhovatelem (dále jen »Návrh«)  
  
 1. Důvod učinění Návrhu: Vzhledem ke skutečnosti, že Navrhovatel prodal  
    celý svůj podnik a dále neplánuje podnikat v oblasti lázeňství, rozhodl  
    se tímto Návrhem umožnit těm akcionářům, kteří se nechtějí podílet  
    na dalším podnikání Navrhovatele, ukončit svou účast v Navrhovateli.  
    Valná hromada Navrhovatele schválila dne 17. 12. 2010 nabytí vlastních  
    akcií v objemu nepřesahujícím 126.000 kusů akcií. Společná zpráva  
    představenstva a dozorčí rady Navrhovatele tvoří přílohu tohoto Návrhu.  
   
 2. Akcie, na něž se Návrh vztahuje (dále jen »Akcie«):  
    Emitent: Léčebné lázně Jáchymov a. s.  
    Druh: kmenové akcie  
    Forma: na majitele/doručitele  
    Podoba: zaknihovaná  
    Jmenovitá hodnota: 1000,- Kč  
    ISIN: CS0008446753  
   
 3. Příjemci Návrhu: Návrh je určen všem akcionářům vlastnícím Akcie  
    (dále jen »Zájemci«).  
   
 4. Doba závaznosti Návrhu: Tento Návrh je závazný po dobu 15 dnů ode  
    dne jeho uveřejnění v deníku Hospodářské noviny a Obchodním věstníku,  
    tj. od 2. 3. 2011 do 16. 3. 2011 (dále jen »Doba závaznosti Návrhu«).  
   
 5. Cena za jednu Akcii: 1628 Kč (slovy: jeden tisíc šest set dvacet osm  
    korun českých). Navrhovaná kupní cena byla stanovena v souladu s posudkem  
    znalce jmenovaného soudem - společnosti BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký  
    ústav, ze dne 18. 2. 2011 a je v souladu s usnesením valné hromady  
    Navrhovatele ze dne 17. 12. 2010 (dále jen »Kupní cena«).  
   
 6. Počet Akcií koupených Navrhovatelem na základě tohoto Návrhu nesmí  
    překročit 126.000 kusů. Při převisu nabídky Navrhovatel potvrdí  
    uzavření smlouvy o koupi Akcií (dále jen »Smlouva«) tak, že každá  
    osoba, která přijala Návrh, bude uspokojena poměrně, přičemž výpočet  
    poměrného množství Akcií se zaokrouhluje na celé Akcie dolů.  
  
 7. Způsob přijetí Návrhu: K přijetí tohoto Návrhu musí Zájemce zaslat  
    řádně vyplněné a podepsané Oznámení o přijetí Návrhu dle vzoru,  
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    jež tvoří přílohu tohoto Návrhu (dále jen »Oznámení«), na adresu  
    společnosti Patria Direct, a.s., se sídlem Jungmannova 24, 110 00  
    Praha 1, IČ: 26455064 (dále jen »Zprostředkovatel«). Oznámení musí  
    být Zprostředkovateli doručeno před uplynutím Doby závaznosti Návrhu,  
    jinak je neúčinné.  
   
 8. Převod Akcií a úhrada kupní ceny: K uzavření smlouvy se Zájemcem,  
    který přijme Návrh, dochází okamžikem doručení Návrhu Zprostředkovateli.  
    Zprostředkovatel jednající jménem Navrhovatele zajistí vypořádání převodů  
    Akcií a úhrady kupní ceny formou úplatného převodu mezi Zprostředkovatelem  
    a účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů (»CDCP«) Zájemce  
    do 10 pracovních dnů od uplynutí Doby závaznosti Návrhu. V případě,  
    že Zájemce nemá Akcie evidované u žádného účastníka CDCP, zavazuje se  
    tak učinit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí Doby závaznosti  
    Návrhu a identifikační údaje účastníka CDCP písemně Zprostředkovateli  
    oznámit. Zájemce i Navrhovatel nesou své náklady spojené s evidencí  
    a vypořádáním převodu Akcií.  
   
 9. Odstoupení od Smlouvy: Zájemci, kteří přijmou Návrh, mohou od  
    Smlouvy uzavřené podle bodu 7. tohoto Návrhu odstoupit, a to do  
    uplynutí Doby závaznosti Návrhu. Písemný projev vůle Zájemce  
    směřující k odstoupení od Smlouvy musí být doručen Zprostředkovateli  
    před uplynutím Doby závaznosti Návrhu, jinak je odstoupení neúčinné.  
   
10. Informace k Návrhu budou podávány na adrese Zprostředkovatele:  
    Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, nebo na www.patria-direct.cz.  
   
11. Oznámení o uzavření smlouvy: Zprostředkovatel oznámí zájemcům,  
    kteří přijmou Návrh, uzavření smlouvy písemně nejpozději  
    do 15 pracovních dnů ode dne ukončení závaznosti Návrhu.  
  
Představenstvo Navrhovatele  
  
--------------  
   
Příloha A k veřejnému návrhu smlouvy o koupi akcií - společná zpráva  
představenstva a dozorčí rady Navrhovatele k Návrhu  
  
Společné stanovisko představenstva a dozorčí rady společnosti  
Léčebné lázně Jáchymov a.s.  
  
 IČ: 45359229, se sídlem Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary  
 PSČ 362 51, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
 v Plzni, oddíl B, vložka 207 (dále jen »Společnost«)  
  
k veřejnému návrhu smlouvy o koupi akcií Společnosti, dle ustanovení § 183a  
odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění  
  
Představenstvo Společnosti předložilo dozorčí radě Společnosti:  
1. veřejný návrh smlouvy o koupi akcií Společnosti (dále jen »Akcie« a »Návrh«)  
a  
po přezkoumání podmínek Návrhu, a po řádném zvážení zájmů Společnosti  
a akcionářů Společnosti dospěly představenstvo a dozorčí rada Společnosti  
k následujícím závěrům:  
  
 - Výše protiplnění za Akcie bude stanovena znaleckým posudkem společnosti  
   BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav (dále jen »Znalec«). Dle závěrů  
   Znalce je výše protiplnění za Akcie stanovena na částku 1628 Kč  
   (slovy: jeden tisíc šest set dvacet osm korun českých); uvedená cena  
   odpovídá závazným limitům pro veřejný odkup akcií stanoveným v usnesení  
   valné hromady Společnosti ze dne 17.12.2010.  
 - Návrh nemá dle vědomí představenstva a dozorčí rady právní ani  
   faktické vady.  
 - Žádný z členů představenstva ani dozorčí rady nehodlá Návrh sám  
   akceptovat, jelikož Akcie Společnosti nevlastní. Ke střetu zájmů  
   členů představenstva, dozorčí rady a adresátů Návrhu nedochází.  
 - Návrh nebude mít žádný vliv na strukturu, zaměstnanost ani výrobu  
   Společnosti, jelikož celý podnik Společnosti včetně všech zaměstnanců  
   Společnosti byl prodán. Cílem Společnosti do budoucna nebude podnikání  
   v lázeňství; účelem Návrhu je tedy umožnit akcionářům prodat Akcie,  
   pokud se zamýšleným směřováním Společnosti nesouhlasí.  
 - Návrh je v souladu se zájmy Společnosti a akcionářů Společnosti.  
   Návrh nemůže mít negativní vliv na věřitele Společnosti, protože  
   Společnost v současné době žádné věřitele nemá.  
 - Žádný z členů představenstva ani dozorčí rady nemá názor odlišný  
   od názoru vyjádřeného v tomto stanovisku.  
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Toto stanovisko představenstva a dozorčí rady Společnosti není  
doporučením Společnosti, představenstva ani dozorčí rady Společnosti  
k jakémukoliv jednání v souvislosti s Návrhem. Každý akcionář Společnosti  
je odpovědný za své vlastní posouzení podmínek Návrhu a za to, že učiní  
nebo se zdrží případných kroků, které považuje za vhodné ve vztahu k Návrhu.  
  
Toto stanovisko bylo odsouhlaseno představenstvem Společnosti dne 16.2.2011  
a dozorčí radou Společnosti dne 16.2.2011.  
  
V Praze dne 16.2.2011        V Praze dne 16.2.2011  
   
Představenstvo Společnosti   Dozorčí rada Společnosti  
  
--------------  
  
Příloha B k veřejnému návrhu smlouvy o koupi akcií  
- vzor oznámení o přijetí Návrhu  
  
Oznámení o přijetí návrhu smlouvy o koupi a převodu akcií  
      
Fyzická osoba/Právnická osoba*  
     
Jméno/Obchodní firma*:  
      
Rodné číslo/IČ*:  
      
Bydliště/Sídlo*:  
      
Telefonní spojení:  
  
E-mailová adresa:  
  
V případě právnické osoby jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné  
za ni jednat a podepisovat:  
  
Prohlašuji, že v plném rozsahu přijímám veřejný návrh smlouvy o koupi  
a převodu akcií společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s., se sídlem Jáchymov,  
T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PSČ 362 51, IČ: 45359229,  
ze dne 2. 3. 2011 (dále jen »Návrh«), a prodávám __________ (vyplňte) kusů  
předmětných akcií, ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč/akcie, ISIN: CS0008446753,  
za cenu 1.628 Kč/akcie.  
  
Identifikace účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů  
(pokud již zájemce má akcie evidované u účastníka CDCP;  
v opačném případě platí postup dle článku 8, třetí věta, Návrhu)  
   
 Obchodní firma:  
  
 IČ:  
  
 Sídlo:  
  
 V __________ dne __________  
  
 Podpis:  
  
 (v případě právnických osob v souladu s výpisem z obchodního rejstříku)  
   
 *nehodící se škrtněte  
   
364829-09/11 

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:
http://iHNed.cz/vov - Obchodní věstník na váš e-mail
http://PravniRadce.cz - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi
http://Reality.iHNed.cz - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře
http://FinWeb.cz - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí
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