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Všem akcionářům společnosti

FinReal Liberec,a.s.
IČ: 28724181
se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6
zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2085.

Věc: mimořádná nabídka odkupu akcií společnosti FinReal Liberec,a.s.

V Liberci dne 23.března 2021

Vážení akcionáři,

společnost Liberecká automobilová doprava, s.r.o. , jako majoritní vlastník cenných papírů (akcii) společnosti 
FinReal Liberec,a.s. IČ: 28714181, který má ve svém držení 86,246 % základního kapitálu, přijal na své 
mimořádné valné hromadě konané dne 23.3.2021 usnesení o tom, že hodlá úplatně odkoupit akcie této 
společnosti od minoritních akcionářů společnosti a proto, v souvislosti s předkupním právem akcionářů, se 
obrací na potenciální zájemce z řad akcionářů této společnosti s nabídkou odkupu kmenových akcií na jméno ve 
jmenovité hodnotě 500,-Kč/akcii, za hodnotu 100 % jmenovité hodnoty, tj. 500,-Kč za jednu akcii a to aniž bude
tentokráte použito odstupňované srážky 50 % ze jmenovité hodnoty akcie v závislosti na velikosti podílu z 
celkového počtu akcií tak, jako to stanovili renovovaní znalci jmenovaní pro základní obor ekonomika, odvětví 
ceny a odhady se specializací cenné papíry. (viz. Korekce ceny akcie) a tak, jak to bylo stanoveno v předchozích 
nabídkách (naposledy dne 4.2.2019). Tato cena odpovídá  Znaleckému posudku č. 318-49/2020 na ocenění akcií 
společnosti FinReal Liberec,a.s., který podal znalecký ústav APELEN CONSULTING ze dne 20.10.2020, který 
hodnotu 1 ks akcie, při použití substanční metody, stanovil tržní cenu na částku 500,75 Kč za jednu akcii.

Ke dni zveřejnění této výzvy jsou akcie omezeně převoditelné a jejich převod jinému zájemci nežli akcionáři 
společnosti je podmíněn nabídkou kterémukoliv jinému akcionáři společnosti a to v souladu s ustanovením 
článku 7 odst. 4 Stanov společnosti FinReal Liberec,a.s. č. 2021, jejíchž znění bylo schváleno unesením valné 
hromady akcionářů ze dne 22.3.2021.

Žádáme případné zájemce z řad akcionářů společnosti FinReal Liberec,a.s., aby ve lhůtě do jednoho měsíce, tj. 
do 23.dubna 2021 zaslali závazné  písemné nabídky na odprodej shora uvedených akcií na adresu: Liberecká 
automobilová doprava,s.r.o. České mládeže 594/33, Liberec 6, PSČ: 460 06. Nabídka musí obsahovat alespoň 
název akcionáře, adresu sídla  a počet akcii nabízený k prodeji ve vztahu k celkovému počtu akcií (vyjádřeno v 
%  z celkového počtu akcií ) a výslovný souhlas, že nabídka odprodeje se vztahuje na celkový počet akcií 
vlastněných příslušným akcionářem. 
Zájemce o odprodej akcií společnosti FinReal Liberec,a.s.- akcionář tímto bere na vědomí, že tato výzva není 
obchodní veřejnou soutěží ve smyslu příslušných zákonných ustanovení a pokud s ním společnost LIAD,s.r.o.  
neuzavře smluvní vztah, nemusí tyto akcie převést.

Informace ohledně Vašeho návrhu na odprodej akcií obdržíte na telefonu 739 605 007 u Ing. Petra 
Wasserbauera, jednatele, nebo v sídle společnosti LIAD s.r.o. České mládeže 594/33, Liberec 6, PSČ 460 06.

Ing. Petr Wasserbauer                                                                                                   Tomáš Wasserbauer
jednatel společnosti v.r.                                                                                                  jednatel  společnosti v.r.

1



                     

   

 

2


