Oznámení představenstva společnosti OTAVA – PATRIA, a.s., IČ: 46882758, sídlem
I. P. Pavlova 469/8, Karlovy Vary, zapsané u KS v Plzni dne 15.09.1992, sp. zn. B/291

Rozhodnutí o podmínkách nabývání vlastních akcií
Řádná valná hromada, která se konala dne 30.05.2018 od 9.00 hod., schválila nabývání vlastních
akcií společností OTAVA – PATRIA, a.s., sídlem I. P. Pavlova 469/8, Karlovy Vary, IČ 46882758,
za těchto podmínek:
1. Společnost je oprávněna nabývat vlastní akcie. Nejvyšší počet akcií, které může společnost
nabýt, činí 10.000 ks o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1000,-.
2. Toto rozhodnutí o nabývání vlastních akcií platí na dobu od 01.07.2018 do 31.05.2019. Toto
rozhodnutí pozbývá platnosti i dříve, jakmile bude naplněno nejvyšší množství akcií, které může
společnost v souladu s tímto rozhodnutím nabýt.
3. Akcie bude společnost nabývat za úplatu, za cenu stanovenou dohodou mezi společností a
jednotlivými akcionáři s tím, že cena musí být stanovena v následujících cenových hranicích:
- nejnižší cena, za kterou může společnost akcie nabýt, činí Kč 1.700,- / 1 akcie
- nejvyšší cena, za kterou může společnost akcie nabýt, činí Kč 1.800,- / 1 akcie
4. Valná hromada pověřuje realizací tohoto rozhodnutí v plném rozsahu představenstvo
společnosti. Představenstvo společnosti je taktéž oprávněno činit veškeré další kroky, které jsou
s realizací tohoto rozhodnutí spojeny tak, aby výkup vlastních akcií probíhal v souladu s tímto
rozhodnutím a s příslušnými právními předpisy. Představenstvo je zejména oprávněno obeslat
akcionáře s nabídkovým dopisem na adresy akcionářů, které jsou společnosti známy, dále je
oprávněno provést nabídku formou uveřejněné inzerce v mediích apod. Představenstvo je
oprávněno zmocnit k výkupu akcií pro společnost i třetí osobu. Náklady na výkup akcií nese
společnost.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE
Vážený akcionáři,
smlouva o převodu cenných papírů může být po předchozí dohodě uzavřená buď přímo v sídle
společnosti v Karlových Varech, anebo v sídle advokáta Mgr. Ladislava Pavlů, Revoluční 13, Praha
1, který je představenstvem společnosti taktéž zmocněn k výkupu akcií pro společnost.
O podrobnostech způsobu uzavírání smlouvy o výkupu vlastních akcií Společnosti se můžete
informovat telefonicky na sekretariátu představenstva společnosti u pana Dr. Oldřicha Bokiše
telefonicky na čísle +420 353 348 899, nebo elektronickou poštou na adrese management@bgkv.cz
nebo písemně na adrese Společnosti.
Připomínáme, že do 6. června 2018 probíhá ještě odkup akcií v cenových hranicích 2.000 Kč
až 2.100 Kč za 1 akcii tak, jak bylo schváleno předchozí valnou hromadou 6. června 2017 a že
k dnešnímu dni bylo takto společností nabyto 18 694 akcií.
Karlovy Vary dne 30.05.2018
Boris Kocherov v.r.
předseda představenstva společnosti OTAVA – PATRIA, a.s.
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