INFORMACE O VÝPLATĚ PROTIPLNĚNÍ
V důsledku přechodu akcií společnosti Agria, a. s. na společnost ROSTĚNICE, a. s.
1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout praktické a detailní informace o tom, jakým
způsobem bude provedena výplata protiplnění za akcie společnosti Agria, a. s. (dále
jen „Společnost“), které přešly na společnost ROSTĚNICE, (dále jen „Hlavní
akcionář“) a uvedené akcie (dále jen „Akcie) v důsledku usnesení valné hromady
Společnosti ze dne 28. 6. 2018 o nuceném přechodu Akcií na Hlavního akcionáře
(Dále jen „Usnesení o vytěsnění).
2. Jelikož zápis Usnesení o vytěsnění do obchodního rejstříku byl zveřejněn dne 13. 7.
2018, přešlo vlastnické právo k Akciím na Hlavního akcionáře uplynutím dne 13. 8.
2018 (dále jen „Den přechodu“).
3. Výplata protiplnění bude v souladu s Usnesením o vytěsnění prováděna společností
Komerční banka, a. s. jako pověřenou osobou (dále jen „Banka“).
4. Banka bude vyplácet protiplnění ve výplatním období bezhotovostně na bankovní
účty dosavadních akcionářů, res. oprávněným osobám, které budou uvedeny ve
výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a. s.
pořízeném ke dni Přechodu akcií v seznamu akcionářů. Banka odešle Akcionářům,
kteří nemají uvedený účet v seznamu akcionářů a zástavním věřitelům oznámení o
výplatě, a to formou obyčejné poštovní zásilky, nejpozději 3 kalendářní dny před
prvním dnem výplatního období.Výplatní období bude zahájeno nejpozději do 30 dnů
ode Dne přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, tj. do 12. 9. 2018, přičemž Banka
bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění nejdéle po dobu 36
měsíců.
5. Bude-li Bance prokázána existence zástavního práva k Akciím ke Dni přechodu a
akcionář dostatečně neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, Banka vyplatí
protiplnění:
5.1.
na účet uvedený v písemné dohodě mezi zástavním věřitelem v prvním pořadí
a akcionářem, která byla Bance zástavním věřitelem v prvním pořadí a/nebo
akcionářem doložena. V takovém případě se akcionářem pro účely výplaty
protiplnění rozumí i majitel takového účtu nebo
5.2.
na účet úschovy u třetí osoby určené na návrh zástavního věřitele v prvním
pořadí nebo akcionáře pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.
5.3.
V případě, že Bance nebude doložena dohoda nebo tato dohoda podle
odůvodněného názoru Banky odporuje právním předpisům, nebo číslo účtu
uvedené v dohodě mezi zástavním věřitelem v prvním pořadí a akcionářem je
odlišné od čísla účtu uvedeného v žádosti doručené Bance, a zároveň nebude
Bance doloženo ani pravomocné rozhodnutí soudu, není Banka povinna
Protiplnění vyplatit.
6. Banka vyplatí na jednu Akcii protiplnění ve výši 12 787,- Kč spolu se zákonným
úrokem ve smyslu § 1802 občanského zákoníku.

