Veřejný návrh na koupi účastnických cenných papírů
Společnost DO-REGIO a.s., IČ 27749096, se sídlem Vídeňská 101/119, 619 00 Brno,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5028, dále
také jen navrhovatel, na základě:
1) rozhodnutí valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu navrhovatele
učiněného dne 13.11.2017 ve formě notářského zápisu NZ 1097/2017 sepsaného
notářem Mgr. Pavlem Bernardem se sídlem v Brně, Jezuitská 13;
2) zápisu rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního
rejstříku dne 13. 11. 2017;
3) ustanovení § 522 a násl. a ustanovení § 322 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích (dále jen ZOK)
činí tímto následující

veřejný návrh smlouvy na koupi účastnických cenných papírů
podle ust. § 323 a násl. ZOK
Navrhovatel:
Společnost DO-REGIO a.s., IČ 27749096, se sídlem Vídeňská 101/119, 619 00 Brno,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5028.
Náležitosti návrhu:
Předmětem návrhu je koupě 210 ks listinných akcií společnosti DO-REGIO a.s.,
IČ 27749096, se sídlem Vídeňská 101/119, 619 00 Brno, o jmenovité hodnotě 100.000,Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých); celkem činí jmenovitá hodnota 21.000.000,Kč (slovy dvacet jeden milion korun českých).
Výše protiplnění:
Navrhovatel nabízí za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy
jedno sto tisíc korun českých) protiplnění. Protiplněním je kupní cena ve výši 123.810,Kč (slovy sto dvacet tři tisíc osm set deset korun českých).
Celková kupní cena za vykoupené akcie bude stanovena jako součin počtu prodávaných
akcií o příslušné jmenovité hodnotě a jednotkové kupní ceny za akcii. Kupní cena za
vykoupené akcie bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení
základního kapitálu a bude zaplacena akcionáři po předání vykoupených akcií.
Omezení počtu akcií:
Navrhovatel navrhuje uzavření kupní smlouvy o koupi akcií na základě tohoto návrhu
v celkovém rozsahu 210 ks akcií. Akcie nad tento počet nebudou vykupovány.
Doba závaznosti návrhu
Tento návrh je závazný po dobu 30 dnů ode dne jeho uveřejnění způsobem určeným pro
svolání valné hromady, tedy ode dne jeho zveřejnění na internetových stránkách

společnosti www.do-regio.cz. Pokud i před uplynutím lhůty závaznosti návrhu budou
uzavřeny kupní smlouvy na akcie v rozsahu maximálního vykupovaného počtu akcií,
končí doba závaznosti návrhu dnem, kdy bude uzavřena kupní smlouva završující
maximální počet akcií.
Lhůta pro předložení akcií (hromadné listiny) činí tři měsíce ode dne účinnosti snížení
základního kapitálu navrhovatele.
Důvod návrhu
Důvodem návrhu je realizace rozhodnutí valné hromady ze dne 13.11.2017 o snížení
základního kapitálu navrhovatele sepsané ve formě notářského zápisu NZ 1097/2017
notářem Mgr. Pavlem Bernardem se sídlem v Brně, Jezuitská 13.
Přijetí návrhu
Návrh je přijat, jakmile je navrhovateli doručeno oznámení příjemce o přijetí tohoto
návrhu na uzavření smlouvy. Příjemce je povinen oznámení o přijetí návrhu smlouvy
zaslat navrhovateli formou doporučené zásilky a v tomto oznámení uvést specifikaci
příjemce, údaj o počtu akcií, které akceptující akcionář prodává, prohlášení
akceptujícího akcionáře, že akceptuje tento návrh a podpis akcionáře.
Smlouva je uzavřena s příjemcem návrhu, jehož oznámení o přijetí návrhu na uzavření
smlouvy je doručeno navrhovateli.
V případě, že bude překročen limit nákupu účastnických cenných papírů dle tohoto
návrhu, nebude smlouva uzavřena a příjemce návrhu o tom bude bez zbytečného
odkladu navrhovatelem vyrozuměn.
Uzavření smlouvy
Kupní smlouva je uzavřena tehdy, je-li příjemci navrhovatelem doručeno potvrzení o
tom, že mu bylo doručeno oznámení příjemce o přijetí tohoto návrhu na uzavření
smlouvy.
Potvrzení uvedené v předchozím odstavci je povinen navrhovatel zaslat příjemci tohoto
návrhu do 14 dnů od doručení oznámení.
Pokud navrhovatel potvrdí uzavření smlouvy příjemci později než ve lhůtě uvedené
v předchozím odstavci, smlouva není uzavřena, pokud příjemce do 10 dnů od doručení
potvrzení o uzavření smlouvy oznámí navrhovateli, že uzavření smlouvy odmítá.
Závěrečná ustanovení
Další podmínky veřejného návrhu na uzavření smlouvy, které nejsou součástí tohoto
návrhu jsou uvedeny zejména v ust. § 322 a násl. ZOK.
S ohledem na skutečnost, že navrhovatel je současně i cílovou společností, nepoužijí
se ustanovení § 324 a 325 odst. 1 ZOK.
V Brně dne 30.11.2017
Robert Küther, předseda představenstva

