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----V Praze dne 4. října
2019

Vážený pane, vážená pant,
obracím se na Vás v zastoupení
společnosti
S odkazem na zákon Č,,1"06/1,ggg
Sb,, o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
vím žádtáÁ;;:I;;";,'j.kožto
povinný;;Ňt ve smyslu zopl,
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žaaam o poskytnutí informace
o tom, zda vaše obec byla
ke dni 9. května 200B al<cionářem
společnosti
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Shora uvedené informace.
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Prosím Poskytněte

akciím SPoleČnosti dne
9, května
z účtumajitele
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současně o poskytnutíinformace

v případě, že Vaše obec vlastnické
právo ke shora uvedeným
iv pripaue, zu Joit"ru akcie
spoiečnosti byly dne 9, května
p,pi.,i uea.n jno
o,." uli,
střediskem cenných papírůna
účet
"n.c
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PožadovanéinformaceprosímposkytnětefQrnroudopisu,případně
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Pro vaši

"uu'ltiJol*rni""vir,-p.prrů, v

nichž rr"o* uvedeny shora

požadovanéinformace

prosím poskytněte jakýmkoli
z následujících tří způsobů,dle vaší
volbv: elektronickv
do datové schránky zástupce žadatele,
udvokat.
l<ancelář' l< rukám

nebo e-mailem
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Pokud VaŠe obec al<cie SPotecnostl Ke
onl 9. l(vetna luut vlastn|la (resp. vlastnické
právo k nim v uvedený
den pozbyla), disponuje společnost
a.s. informacemi, l<teré by mohly přinést
finančnípříjem pro
Vaši obec a pro společnost
Uvedené je důvodem pro podání této žádosti.
V PříPadě obdrŽení informace o tom,
Že Vaše obec předmětné akcie Společnosti
ke dni 9. května 2008
vlastnila' jsem společností
rověřen obrátit se na vás s obchodní
nabídkou
vedoucí k získání
finančníchprostředků pro Vaši obec a pro
společnost
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Omlouvám se za PříPadné komplikace spojené s vyhledáním shora požadovaných
informací.
Postup prostřednictvím žádosti dle ZoPl je pro společnost
v současnosti jediný způsob,

jak shora uvedené informace zísl<at.

SPoleČnost

cuhlasí se zveřejněním informací o této žáclosti a o jejím vyřízení v rozsahu
požadovanémZoPl ve výročnízprávě Vašíobce.

S pozdravem

