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OLOMOUC, a. s.

VEPASPOL Olomouc, a.s.
Paseka 270, 783 97 Paseka

IČ: 47672846, DIČ: CZ47672846
tel. : 734 762 450

e-mail: stonawsky@vepaspol. cz, www.vq)aspol. cz
zapsán v OŘ, veden u KS Ostrava oddíl B, vložka 575

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROCESU VÝPLATY PROTIPLNÉNÍ

Obchodní společnost VEPASPOL Olomouc, a.s., IČ: 476 72 846, se sídlem č.p. 270, 783 97
Paseka, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOsti-avě v oddílu B,
vložce 575 (dále také jen "Společnost"), tímto oznamuje,

že společnost Reticulum Holding, a.s., IČ: 066 34 265, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín,
186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstnku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu
B, vložce 23039 (dále jen plavní akcionář"), zahájila proces výplaty přiměřeného
protiplnění za nucený přechod účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře bývalým
menšinovým akcionářům.

Výplatu přiměřeného protiplnění bývalým menšinovým akcionářům Společnosti provádí na
základě smlouvy o výplatě protiplnění za nucený přechod účastnických cenných papírů jako
pověřená osoba společnost UniCredit Bank Czech Republic and SIovakia, a.s.

Bývalí menšinoví akcionáři Společnosti mohou požádat o výplatu přiměřeného protiplnění
následujícími způsoby:

osobně na pobočce UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., na adrese
28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, kde bývalý menšinový akcionář sdělí číslo svého
bankovmho účtu pro výplatu přiměřeného protiplněm po předložení průkazu
totožnosti,

- prostřednictvím písemné žádosti se sdělením čísla bankovního účtu pro výplatu
přiměřeného protiplnění, přičemž podpis bývalého menšinového akcionáře na této
žádosti musí být úředně ověřen, zaslané na adresu UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a. s., 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava.

Vzor písemné žádosti o výplatu přiměřeného protiplněm, který mohou bývalí menšinoví
akcionáři použít Je k dispozici na intemetových stránkách Společnosti.
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