
 

 

OZNÁMENÍ O AKCEPTACI NABÍDKY NA KOUPI AKCIÍ 

 (dále jen "Oznámení o akceptaci") 

Dne 31. března 2017 uveřejnila společnost Fortbet Holdings Limited, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou 
212, C & I Center Building, 2. poschodí, P.C. 3082, Limassol, Kypr, zapsaná v kyperském obchodním rejstříku 
pod registračním číslem HE 295409 (dále jen "Navrhovatel"), prostřednictvím internetových stránek 
www.csas.cz nabídku na koupi akcií, která se vztahuje na všechny vydané akcie společnosti Fortuna 
Entertainment Group N.  V., akciové společnosti založené a existující podle právního řádu Nizozemského 
království, se sídlem v Amsterodamu (Strawinskylaan 809 WTC T.A/L 8, 1077 XX Amsterodam, Nizozemské 
království), zapsané v nizozemském obchodním rejstříku pod č. 34364038 (dále jen "Společnost"), které jsou 
kótované a přijaté k obchodování na Pražské burze cenných papírů a Varšavské burze cenných papírů  pod kódem 
ISIN NL0009604859, a které jsou zároveň evidovány na účtech cenných papírů vedených v České republice (dále 
jen "Akcie"), a to za kupní cenu 118,04 Kč (sto osmnáct korun českých čtyři haléře) za jeden kus Akcie (dále jen 
"Nabídka na koupi akcií").  

 

Jméno a příjmení: ___________________________________________________________________________ 

Rodné číslo / NID1: _________________________________________________________________________ 

Trvalé bydliště: _____________________________________________________________________________ 

Email: ____________________________________________________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________________________________________ 

Číslo peněžního účtu: ________________________________________________________________________ 

 

(dále jen "Akcionář") je vlastníkem ________________________________ kusů Akcií evidovaných  

na majetkovém účtu číslo: 2 ___________________________________________________________________ 

vedeném u: 3 _______________________________________________________________________________ 

 

Akcionář tímto výše uvedenou Nabídku na koupi akcií bezpodmínečně přijímá, a to ve vztahu k 

________________________ kusům svých Akcií (dále jen "Převáděné akcie"). 

Datum převodu akcií bude odpovídat nejbližšímu datu vypořádání dle Nabídky na koupi akcií Společnosti 
oznámené Navrhovatelem.  

                                                           

1
 NID - náhradní identifikační číslo u zahraniční osoby přidělené CDCP. 

2 Číslo majetkového účtu vlastníka v centrální či navazující evidenci, na kterém jsou Převáděné akcie 
evidovány. 
3 Název a kód účastníka CDCP, u nějž je veden majetkový účet, na kterém jsou Převáděné akcie evidovány. 
Seznam účastníků CDCP včetně jejich kódů je uveřejněn na internetových stránkách CDCP: 
https://www.cdcp.cz/index.php/cz/ucastnici/seznam-ucastniku.  



 

 

Akcionář tímto zároveň prohlašuje, že: 

1. je výlučným vlastníkem Převáděných akcií a je oprávněn s nimi neomezeně nakládat; 
2. na Převáděných Akciích nevázne žádné zástavní právo ani jakákoli jiná práva třetích osob; 
3. Převáděné akcie jsou převáděny se všemi právy, která s nimi mají být podle příslušných právních předpisů 

a/nebo zakladatelských dokumentů Společnosti spojena. 
4. se podrobně seznámil s obsahem Nabídky na koupi akcií, stejně jako s obsahem tohoto Oznámení o 

akceptaci, a s jejich zněním souhlasí; 
5. podal účastníku Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen "CDCP") vedoucímu majetkový účet, 

na němž jsou Převáděné akcie vedeny, neodvolatelný příkaz k převodu (prodeji) Převáděných akcií na 
majetkový účet Navrhovatele (účet číslo 808001341909 v centrální evidenci CDCP zařazený pod Českou 
spořitelnu, a.s., kód účastníka CDCP: 877) oproti kupní ceně ve výši 118,04 Kč (sto osmnáct korun českých 
čtyři haléře) za jeden kus Akcie, a to s platností do data nejbližšího vypořádání (včetně). Kopie tohoto 
příkazu (nebo potvrzení o přijetí příkazu vystavené bankou či obchodníkem s cennými papíry, jenž vede 
majetkový účet, na němž jsou Převáděné akcie evidovány)4 tvoří Přílohu 1 tohoto Oznámení o akceptaci. 

Akcionář bere na vědomí, že řádným a včasným doručením tohoto Oznámení a akceptaci uzavírá s Navrhovatelem 
smlouvu o koupi Převáděných akcií (dále jen "Smlouva"), která bude vypořádána prostřednictvím CDCP, a to za 
podmínek stanovených Nabídkou na koupi akcií a tímto Oznámením o Akceptaci. 

Navrhovatel uzavře smlouvu o koupi akcií s každým akcionářem Společnosti, jehož Oznámení o akceptaci bude 
podáno a doručeno v souladu s podmínkami stanovenými Nabídkou na koupi akcií, a to s účinností ke dni doručení 
Oznámení o akceptaci. Navrhovatel není povinen vznik Smlouvy Akcionáři potvrdit. Smlouva vnikne 
okamžikem, kdy bude Oznámení o akceptaci Navrhovateli řádně a včas doručeno bez ohledu na to, zda 
Navrhovatel vznik Smlouvy Akcionáři následně potvrdí.  

Toto Oznámení o akceptaci včetně veškerých vyžadovaných příloh je nutné doručit na adresu: Česká spořitelna, 
a.s., Budějovická 1518/13a,b, PSČ 140 00 Praha 4, k rukám Heleny Konopáskové/Marcely Novotné. Úplné 
podmínky pro doručení Oznámení o akceptaci včetně podrobných informací o formálních náležitostech jsou 
uvedeny v Nabídce na koupi akcií uveřejněné prostřednictvím internetových stránek www.csas.cz. 

Toto Oznámení o akceptaci bude vykládáno v souladu s obsahem Nabídky na koupi akcií, na níž bezprostředně 
navazuje. Výrazy použité v této akceptaci mají stejný význam jako výrazy použité v Nabídce na koupi akcií, není-
li v Oznámení o akceptaci výslovně uvedeno jinak. 

Toto Oznámení o akceptaci a Smlouva se řídí českým právem. 

 

                                                           
4 Potvrzení o přijetí příkazu musí obsahovat alespoň: (i) identifikaci majitele účtu, ze kterého mají být akcie 
převedeny (tj. jméno a příjmení, rodné číslo/NID a trvalé bydliště), (ii) identifikaci protistrany a jejího účastníka 
CDCP, (iii) směr příkazu, (iv) ISIN a počet převáděných akcií, (v) informaci o tom, že převod má být vypořádán 
metodou DVP (delivery versus payment), (vi) cenu, za kterou je každý kus akcie převáděn (tj. Kupní Cenu), (vii) 
datum vypořádání a (viii) dokument(y) osvědčující, že osoba, která potvrzení podepsala, je oprávněna banku nebo 
obchodníka s cennými papíry, jenž vede majetkový účet, na němž jsou Akcie evidovány, v tomto rozsahu 
zastupovat. 



 

 

V ____________ dne ____________ 2017 

 

 

________________________5 

Jméno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  1. Příkaz k převodu akcií ve vypořádacím systému CDCP (nebo potvrzení o přijetí příkazu vystavené 
bankou či obchodníkem s cennými papíry, jenž vede majetkový účet, na němž jsou Převáděné akcie 
evidovány) 

2. Plná moc (je-li to relevantní) 

                                                           
5 Podpis nemusí být úředně ověřen. 


