
  

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ 
veřejného návrhu společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. na odkoupení 

vlastních akcií této společnosti (dále jen „Oznámení o přijetí“) 
 
Já níže podepsaný(á) Zájemce o prodej akcií 

Titul, jméno, příjmení / Název, firma:  

Adresa 
místa 

bydliště 
/ sídla: 

Ulice, č.p.(č.ev.) / č.or.:  

Obec:  PSČ:  

Stát  

Rodné číslo a nebylo-li přiděleno 
datum narození / IČO:  

Osoba(y) oprávněná(é) jednat mým 
jménem / v mém zastoupení:  

E-mail:  Tel. 
číslo:  

 
tímto výslovně prohlašuji, že  

- jsem řádným způsobem obdržel veřejný návrh společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem 
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu 
v Brně, oddíl B, číslo vložky 1164 (dále jen „Navrhovatel“) ze dne 5. 10. 2022, který se týká odkoupení 63 853 kusů 
akcií na jméno v listinné podobě vydaných Navrhovatelem ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, které 
nemají omezenou převoditelnost (dále jen „Veřejný návrh”), který je publikován na webových stránkách 
Navrhovatele www.svkuh.cz, 

- text Veřejného návrhu je mi znám a souhlasím se všemi podmínkami uvedenými ve Veřejném návrhu a v tomto 
Oznámení o přijetí, 

- vyplněním a podepsáním tohoto Oznámení o přijetí bezpodmínečně a bez výhrad přijímám Veřejný návrh ohledně 
mých níže uvedených akcií, jejichž jsem výlučným vlastníkem a s nimiž jsem oprávněn nakládat: 

 
 
 
 

Název emitenta Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
 
 

Sídlo emitenta Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 
 
 

IČO emitenta 49453866 
 
 

Jmenovitá hodnota 1 000,- Kč 
 
 

Forma akcie na jméno 
 
 

Podoba akcie listinná 
 
 

Počet akcií, ohledně kterých Veřejný návrh 
přijímám: 

 



  

Číselné označení akcií, ohledně kterých 
Veřejný návrh přijímám1): 

 

Celková výše kupní ceny za akcie, ohledně 
kterých Veřejný návrh přijímám2): 

 

Moje číslo účtu u peněžního ústavu pro 
úhradu kupní ceny za prodej akcií: 

 

1) V případě, že byla vydána hromadná akcie uveďte údaj nejenom o jednotlivých hromadnou akcií nahrazených akciích, ale 
rovněž i údaj o hromadné akcii. 
2) Celková kupní cena musí odpovídat součinu počtu akcií, ohledně kterých je Veřejný návrh přijímán a jednotkové kupní 
ceny za jednu akcii nabízené ve Veřejném návrhu (900,- Kč).  
 
Toto oznámení o přijetí je nutné vykládat ve spojitosti s Veřejným návrhem.  

V _______________________ Dne: _____________ 

                                                                                                 ____________________________________ 

  úředně ověřený podpis 


