
Oznámení o výkupu vlastních akcií 
 

ENERGOAQUA, a.s. 
se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 155 03 461 

(dále jen „Společnost“) 
 

Řádná valná hromada Společnosti na svém zasedání konaném dne 08. října 2014 přijala v bodu 6 stanoveného 
pořadu jednání valné hromady, v souladu s ust. § 301 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), usnesení, jímž schválila nabytí vlastních akcií 
Společnosti. Společnost může nabýt nejvýše 70.100 kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 
259.333 kusů vlastních akcií o jmenovité hodnotě 8,- Kč. 
 
Společnost může dle výše uvedeného usnesení nabývat vlastní akcie po dobu nejvýše pěti (5) let a na dobu pěti 
(5) let. V prvním roce výkupu začínajícím dnem následujícím po dni konání valné hromady a ve druhém roce 
výkupu může Společnost vykoupit maximálně pět (5) procent vlastních akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč; počet 
vykupovaných vlastních akcií o jmenovité hodnotě 8,- Kč v jednotlivých letech platnosti tohoto rozhodnutí valné 
hromady není stanoven. 
 
Osobou, od níž může Společnost nabýt vlastní akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, může být jen akcionář 
Společnosti, který měl akcie Společnosti k rozhodnému dni konání výše uvedené valné hromady, tj. ke dni 24. 
září 2014, a akcie o jmenovité hodnotě 8,- Kč od akcionáře Společnosti, který byl ke dni konání valné hromady 
zapsán v seznamu akcionářů. 
 
Společnost bude nabývat vlastní akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč nejméně za cenu ve výši 2.400,- Kč 
(minimální cena) za jeden kus akcie a nejvýše za cenu ve výši 2.600,- Kč (maximální cena) za jeden kus akcie; 
minimální cena bude zaplacena v případě, že předmětem nabytí vlastních akcií na základě jedné smlouvy o 
úplatném převodu cenných papírů bude nanejvýš pět (5) kusů akcií, v případě jednorázového nabytí šesti (6) až 
dvou set (200) kusů akcií bude cena činit 2.450,- Kč za jeden kus akcie, v případě jednorázového nabytí 
dvousetjednoho (201) až jednoho tisíce (1.000) kusů akcií bude cena činit 2.500,- Kč za jeden kus akcie, v případě 
jednorázového nabytí jedentisíc jednoho (1.001) až pěti tisíc (5.000) kusů akcií bude cena činit 2.550,- Kč za 
jeden kus akcie a maximální cena bude zaplacena v případě, že předmětem nabytí na základě jedné smlouvy o 
úplatném převodu cenných papírů budou akcie v počtu převyšujícím 5.000,- kusů akcií společnosti od jednoho 
akcionáře společnosti nebo skupiny akcionářů jednajících ve shodě, kteří jednání ve shodě oznámili nejpozději do 
dne konání této řádné valné hromady. Společnost bude nabývat vlastní akcie o jmenovité hodnotě 8,- Kč za týchž 
podmínek, přičemž nejnižší a nejvyšší cena těchto akcií se stanoví jako jedna stodvacetipětina (1/125) nejnižší a 
nejvyšší ceny akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-  Kč s tím, že tento poměr platí i pro ostatní ceny při nabytí akcií 
v počtu přesahujícím pět (5) až pět tisíc (5.000) kusů akcií o jmenovité hodnotě 8,- Kč. 
 
Akcie budou Společností od akcionářů vykoupeny v pořadí, v jakém je akcionáři společnosti nabídnou, a to na 
základě smlouvy o úplatném převodu akcií v souladu s výše uvedenými pravidly a omezeními. Kupní cena za akcie 
bude zaplacena ve lhůtě splatnosti do devadesáti (90) dnů ode dne převodu akcií na Společnost, a to příkazem 
k úhradě na bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě o úplatném převodu cenných papírů. 
 
S nabídkami k prodeji akcií Společnosti v rámci výkupu vlastních akcií Společností dle výše uvedeného usnesení  
řádné valné hromady mohou být učiněny v sídle Společnosti  v průběhu celého období, po který výkup vlastních 
akcií Společností probíhá, tj. nejpozději  do 09. října 2019. Na později učiněné nabídky nebude brán zřetel. 
 
O podrobnostech způsobu uzavírání smlouvy o výkupu vlastních akcií Společnosti se můžete informovat 
telefonicky na čísle +420571602183[DOPLNIT] – pan/paní Mgr. Petr Kubín[DOPLNIT], elektronickou poštou na 
adrese energoaqua@energoaqua.cz nebo písemně na adrese Společnosti.   
 
Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. 
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