
 

DOBROVOLNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ ČINĚNÁ SPOLEČNOSTÍ R2G ROHAN CZECH 

S.R.O. TÝKAJÍCÍ SE AKCIÍ SPOLEČNOSTI 

PEGAS NONWOVENS SA 
 

Oznámení o akceptaci 

 

Toto oznámení o akceptaci („Oznámení o akceptaci“) je nutné číst a vykládat společně s nabídkovým 

dokumentem společnosti R2G Rohan Czech s.r.o., IČO: 04607341, se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, 

Hradčany, 118 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod sp. zn.: C 250660, uveřejněným dne 25. srpna 2017 na internetových stránkách: www.csas.cz ; 

https://www.r2g-rohan.cz/ a v deníku Hospodářské noviny, souvisejícím s dobrovolnou nabídkou převzetí akcií 

(ISIN: LU0275164910) emitovaných společností PEGAS NONWOVENS SA, společnost založenou podle 

práva Velkovévodství lucemburského (société anonyme), se sídlem 68–70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 

Lucemburk, Velkovévodství lucemburské, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 112.044, 

náhradní identifikační číslo: 8880159772 („Nabídka“). Pokud není dále výslovně stanoveno jinak, mají definice 

použité v Nabídce stejný význam i v tomto Oznámení o akceptaci. 

Informace o Zájemci o prodej akcií 

Jméno a příjmení / obchodní firma / název:  

Rodné číslo, nebo číslo pasu a datum 

narození (u osob, které nejsou českými 

občany) /  

identifikační číslo a další údaje o zápisu v 

obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: 

 

Náhradní identifikační číslo NID (pokud 

bylo přiděleno): 

 

Adresa bydliště / sídlo:  

Korespondenční adresa (pokud se liší od 

výše uvedené) 

 

Osoba(y) oprávněná(é) jednat za / v 

zastoupení Zájemce o prodej akcií : 

 

 

ISIN Akcií: LU0275164910 

Počet Akcií:  

Název a kód Účastníka v Centrálním 

depozitáři (CDCP): 

  

Číslo majetkového účtu Zájemce o prodej 

akcií, na kterém jsou Akcie evidovány: 

 

http://www.csas.cz/
https://www.r2g-rohan.cz/


Zájemce o prodej akcií prohlašuje, že obdržel Nabídku, její text mu je znám a souhlasí se všemi podmínkami 

uvedenými v Nabídce a v tomto Oznámení o akceptaci. Vyplněním a podepsáním tohoto Oznámení o 

akceptaci Zájemce o prodej akcií bezpodmínečně a bez výhrad přijímá Nabídku ve vztahu k Akciím ve 

výše uvedeném množství za Nabídkovou cenu 1.010,- Kč za jednu Akcii a zároveň na Navrhovatele tyto 

Akcie převádí za podmínek obsažených v Nabídkovém dokumentu a v tomto Oznámení o akceptaci. 

V případě přijetí Nabídky musí být toto Oznámení o akceptaci včetně všech požadovaných příloh 

doručeno poštou nebo kurýrem na adresu Česká spořitelna, a.s., útvar 8430 Back Office investičních 

produktů, Budějovická 1518/13a,b, Praha 4, PSČ 14000, Česká republika (s označením obálky „PEGAS 

NONWOVENS“), nejpozději do 17:00 hod místního času v Praze poslední den Doby závaznosti, tj., 25. září 

2017. 

Oznámení o akceptaci učiněné se změnami (včetně oprav nebo přeškrtnutí již vyplněných údajů) nebo s 

výhradami nebude považováno za řádné Oznámení o akceptaci a bude neplatné. 

Společně s tímto Oznámením o akceptaci je Zájemce o prodej akcií povinen zaslat k rukám Agenta veškeré 

přílohy dle požadavků v Nabídce. Seznam požadovaných příloh je uveden v článku 5.3 Nabídky. Pouze řádně 

vyplněné Oznámení o akceptaci včetně všech příloh doručené včas Agentovi bude mít za následek uzavření 

Smlouvy o převodu akcií. 

Agent informuje Zájemce o prodej akcií, že byla uzavřena Smlouva o převodu akcií nebo zda má Oznámení o 

akceptaci nebo jeho přílohy vady či nedostatky, pro které nemůže být Smlouva o převodu akcií uzavřena. 

K vypořádání převodu Akcií je kromě doručení Oznámení o akceptaci nezbytné, aby Zájemce o prodej akcií 

podal svému obchodníkovi s cennými papíry (Účastník) včas správnou instrukci k zadání Příkazu, jak je tento 

pojem definován v článku 6.2 Nabídky. 

K převodu Akcií tak dojde na základě spárování příkazu Agenta s Příkazem Účastníka Zájemce o prodej akcií u 

CDCP. V rámci Příkazu je vždy uveden i tzv. Den vypořádání. Dle podmínek stanovených v Nabídkovém 

dokumentu je Den vypořádání stanoven na 5. října 2017, nebo jiný den v souladu s Nabídkou, pokud dojde k 

prodloužení Doby závaznosti.  

Zájemce o prodej akcií souhlasí s tím, že Agent může informovat příslušného Účastníka o akceptaci Nabídky a 

požádat jej o součinnost při vypořádání převodu Akcií. 

 

Zájemce o prodej akcií 

Datum: 

 

_______________________________________ _______________________________________ 

Jméno/Firma/Název: Jméno/Firma/Název: 

Funkce: Funkce: 

 

Email:   

Fax:  Telefon:  


