Pravidla pro uplatnění předkupního práva k akciím společnosti
SMART Comp. a.s.
se sídlem Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno
IČO: 255 17 767
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4198
(„Společnost“)
Představenstvo Společnosti schválilo dne 7.3.2019 v souladu s článkem 8 odst. 12 stanov
Společnosti tato pravidla pro uplatnění předkupního práva:
1.1

Zamýšlí-li kterýkoliv z akcionářů Společnosti prodej akcií vydaných Společností v jeho
vlastnictví, mají ostatní akcionáři Společnosti předkupní právo k nabízeným akciím.
Předkupní právo se nevztahuje na bezúplatné převody akcií vydaných Společností ani
na převody bez peněžitého protiplnění nabyvatele akcií (např. převody mezi
komisionářem a komitentem, vklady do základního nebo vlastního kapitálu apod.).

1.2

Jestliže některý z akcionářů („Převodce“) obdrží a hodlá přijmout závaznou nabídku
učiněnou v dobré víře třetí stranou („Zájemce“) k prodeji a převodu vlastnictví k
akciím Převodce vydaných Společností („Nabízené akcie“), a to bez ohledu na to, zda
předložení takové nabídky Převodce inicioval či nikoli, je Převodce povinen o svém
záměru Nabízené akcie prodat Zájemci bezodkladně informovat v písemné formě
představenstvo Společnosti a zároveň mu v písemné formě sdělit (i) obchodní firmu,
popř. jméno a příjmení a adresu Zájemce, popř. další identifikační údaje nezbytné
k bezpochybné identifikaci Zájemce, (ii) identifikaci Nabízených akcií, a (iii) výši kupní
ceny za převod Nabízených akcií a podmínky jejího zaplacení nabízené Zájemcem
(„Nabídka k odkupu“). Představenstvo následně o Nabídce k odkupu spolu
s kontaktními údaji Převodce podle seznamu akcionářů Společnosti informuje ostatní
akcionáře Společnosti, kteří jsou ke dni rozeslání Nabídky k odkupu představenstvem
uvedeni v seznamu akcionářů Společnosti („Oprávněný akcionář“).

1.3

Ve lhůtě 30 dní poté co Oprávněný akcionář dostal Nabídku k odkupu, může
Oprávněný akcionář sdělit Převodci v písemné formě, že si přeje využít svého
předkupního práva k Nabízeným akciím („Předkupní právo“) a Nabízené akcie od
Převodce koupit za stejnou nebo lepší kupní cenu a za stejných nebo lepších
platebních podmínek, (než) které byly nabídnuty v Nabídce k odkupu („Protinabídka“).
Protinabídka musí být (i) podepsána osobou oprávněnou jednat za Oprávněného
akcionáře, který bude úředně ověřen, a (ii) doložena plnou mocí s úředně ověřenými
podpisy (bude-li Oprávněný akcionář zastoupen) popř. výpisem z obchodního či
jiného rejstříku, bude-li Oprávněným akcionářem právnická osoba. Předkupní právo
lze uplatnit pouze ke všem Nabízeným akciím, uplatní-li však řádně Předkupní právo
vícero Oprávněných akcionářů, je oprávněn každý z nich k nabytí poměrné části
Nabízených akcií a to dle vzájemného poměru jimi vlastněných akcií vydaných
Společností.

1.4

Pokud Oprávněný akcionář řádně nepředloží Převodci Protinabídku ve lhůtě podle
článku 1.3 a způsobem uvedeným v článku 1.9, platí, že se rozhodl své Předkupní
právo ve vztahu k Nabídce k odkupu od Převodce nevyužít a Převodce bude oprávněn
bez dalšího převést Nabízené akcie Zájemci.

1.5

Pokud se Oprávněný akcionář rozhodne využít svého Předkupního práva a předloží
Převodci Protinabídku, je Převodce povinen mu Nabízené akcie nebo jejich poměrnou
část, rozhodne-li se více Oprávněných akcionářů využít Předkupního práva, prodat
za stejnou cenu a za stejných platebních podmínek, které byly uvedeny v Nabídce na
odkup nebo za lepší cenu a za lepších platebních podmínek, které byly uvedeny
v Protinabídce. Kupní cena za prodej Nabízených akcií bude splatná k okamžiku jejich
převodu na Oprávněného akcionáře.

1.6

Převodce a Oprávněný akcionář, který využil Předkupního práva si poskytnou
vzájemnou součinnost nezbytnou k tomu, aby nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty
dle článku 1.3 (i) byla mezi Převodcem a Oprávněným akcionářem uzavřena smlouva
o převodu příslušných akcií vydaných Společností, které jsou předmětem
uplatněného Předkupního práva, (ii) Nabízené akcie byly opatřeny rubopisem znějícím
na jméno Oprávněného akcionáře a předány Oprávněnému akcionáři a (iii) byla
v plné výši zaplacena kupní cena stanovena dle článku 1.3.

1.7

V případě, že (i) smlouva o převodu Nabízených akcií, nebo poměrné části, nebude
uzavřena ve lhůtě podle článku 1.6 z důvodů na straně Oprávněného akcionáře, nebo
(ii) Převodce neposkytne potřebnou součinnost k uzavření smlouvy o převodu a
Oprávněný akcionář nedoručí ve lhůtě dle článku 1.6 jím podepsanou smlouvu o
převodu Převodci společně s výzvou obsahující určení termínu a místa k podpisu
smlouvy o převodu a předání rubopisovaných Nabízených akcií, je Převodce oprávněn
bez dalšího převést Nabízené akcie na Zájemce.

1.8

Pokud nebude mezi Převodcem a Oprávněnými akcionáři, kteří řádně uplatnili
Předkupní právo, dohodnuto jinak, budou Nabízené akcie v rámci Předkupního práva
převedeny bez jakéhokoli práva třetí osoby.

1.9

Nejsou-li v těchto podmínkách stanoveny další náležitosti, musí být jakékoli oznámení
předvídané těmito podmínkami, zejména oznámení o Nabídce k odkupu a
Protinabídka, učiněno v písemné formě, zasláno adresátovi na adresu uvedenou
v seznamu akcionářů Společnosti a doručeno osobně nebo s využitím provozovatele
poštovních služeb. Každé oznámení učiněné výše uvedeným způsobem bude
považováno za došlé adresátovi (i) okamžikem doručení (v případě osobního
doručení); (ii) třetí pracovní den od odeslání, bylo-li odesláno na adresu v České
republice, nebo (iii) patnáctý pracovní den po odeslání, bylo-li odesláno na adresu
v zahraničí.

1.10 Smlouva o převodu akcií musí mít písemnou formu.
1.11

Tato pravidla nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení představenstvem.

