DATOVOU ZPRAVOU
V Praze dne 4. rijna 2019

iédost o poskytnutl’ informaci dle zékona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pristupu k informacim

Véienv pane, véiené panl’,
obracim se na Vés v zastoupenl’ spoleénosti
.

S odkazem na zékon E. 106/1999 Sb., 0 svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéj§ich predpisﬂ
(déle jen ,,ZoPI”) zdvoFile Vaél'm prostrednictvim iédém Vaéi obec, jakoito povinm'l subjekt ve smyslu ZoPI,
o poskytnutl' nl'ie specifikovanych informaci.
iédém o poskytnuti informace 0 tom, zda Vaée obec byla ke dni 9. kvétna 2008 akcionérem spoleénosti
(da’le jen ,,SpoleEnost”)

z titulu vlastnictvi akcil'zjakékoli z emisi akcil' emitovam'lch Spoleénosti (

).

Pokud Vaée obec byla akcionérem Spoleénosti k datu 9. kvétna 2008, iédém souéasné o poskytnuti informace
o poétu akcil' Spoleénosti, které Vaée obec k uvedenému datu vlastnila.

Shora uvedené informace prosim poskytnéte iv pripadé, 2e Vaée obec vlastnické prévo ke shora uvedea
akcil'm Spoleénosti dne 9. kvétna 2008 pozbyla (tj. iv pripadé, ie dotéené akcie Spoleénosti byly dne 9. kvétna
2008 prevedeny 2 ﬂow majitele cenm'lch papl'rﬁ vedeného pro Va§i obec Strediskem cenm'lch papirﬁ na L'Jéet
tFetI' osoby).
Poiadované informace prosim poskytnéte formou dopisu, pripadné formou kopie V\'/pisu z OEtu maiitele
cenny’ch papirﬁ vedeného pro Vaéi obec Strediskem cennych papirﬂ, v nichi budou uvedeny shora
poiadované informace.
Poiadované informace prosim poskytnéte jakymkoli z nésledujicich tFI’ zpﬁsobﬁ, dle Vaéi volby: elektronicky
do datové schrénky zéstupce iadatele, advokéta
nebo pisemné na adresu
,
nebo e-mailem na adresu

Pokud Va§e obec akcie Spoleénosti ke dni 9. kvétna 2008 vlastnila (resp. vlastnické prévo k nim v uvedeny?
den pozbyla), disponuje spoleénost
informacemi, které by mohly prinést finaném’ pFijem pro
Vaéi obec a pro spoleénost
Uvedené je dﬂvodem pro podéni této iédosti.
V pripadé obdriem’ informace 0 tom, 2e Va§e obec predmétné akcie Spoleénosti ke dni 9. kvétna 2008
vlastnila, jsem spoleénostl'
povéren obrétit se na Vés s obchodnl' nabl'dkou vedouci k ziskénl'
finaném’ch prostredkﬁ pro Vaéi obec a pro spoleénost

Omlouvém se za pFI’padné komplikace spojené s vyhleda’nim
Postup prostFednictVI’m iédosti dle ZoPI je pro spoleénost
jak shora uvedené informace ziskat.

shora poiadovanych informaci.
v souéasnosti jedinV zpﬁsob,

Spoleénost
souhlasi se zveFejnénI'm informaci o této iédosti a o jejl'm vI'zenI' v rozsahu
poiadovaném ZoPl ve vy'lroénl’ zprévé Va§i obce.
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