DATOVOU ZPRÁVOU
V Praze dne 4. ří jna 2019

Váž ený pane, váž ená paní ,
obrací m se na Vás v zastoupení společ nosti DERYMoRE a.s., lČ o: 24371294, se sí dlem Na Pří kopě 583/ 15,
110 00 Praha 1.
5 odkazem na zákon č . 106/ 1999 Sb,, o svobodné m pří stupu k informací m, ve znění pozdějš í ch předpisů
(dále jen,,ZoPl") zdvořile Vaš í m prostřednictví m ž ádám Vaš i obec, jakož to povinný subjekt ve smyslu ZoPl,
o poskytnutí ní ž especifikovaných informací ,
Žádám o poskytnutí informace o tom, zda Vaš e obec byla ke dni 9. května 2008 akcionářem společ nosti
Středoč eská Plvnárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sí dlem Praha 4, Novodvorská 803/ 82,
PsČ 142 01 (dnes Limuzská 31,35/ L2, střaš nice, 1o8 0o Praha 10), lČ o: 501 93 158 (dále jen ,,Společ nost")
z titulu Vla5tnictví akcií z ja ké koli z emisí akcií emitovaných Společ ností (lSlN cZ0005078659 a770950002269\ .
Pokud VaŠ eobec byla akcionářem Společ nosti k datu 9. května 2008, ž ádám souč asně o poskytnutí informace
o poč tu akcií společ nosti, které Vaš e obec k uvedené mU datu Vla5tnila.
Shora uvedené informace prosí m poskytněte iv pří padě, ž e Vaš e obec vlastnické právo ke shora uvedeným
akcií m společ nostidne 9. května 2008 pozbyla (tj. iV pří padě, ž e dotč ené akcie společ nosti byly dne 9. května
2008 převedeny z ú č tumajitele cenných papí rů vedené ho pro Vaš i obec 5třediskem cenných papí rů na ú č et

třetí osoby).
Pož adované informace prosí m poskytněte formou dopisu, pří padně formou kopie vÝpisu z ú č tumaiitele
cennÝch papí rŮ vedené ho pro Vaš i obec Střediskem cenných papí rů , v nichž budou uvedeny shora
pož adované informace.
PoŽadované informace prosí m poskytněte jakýmkoli z následují cí ch tří způ sobů ,dle Vaš í volby: eI ektronickv
do datové Schránky zástUpce ž adatele,

nebo pí semně na adresu

nebo e-mailem na adresu

Pokud Vaš e obec akcie společ nosti ke dni 9. května 2008 Vlastnila (resp. vlastnické právo k nim v uvedený
den pozby| a} , disponuje společ nost DERYMORE a.s, informacemi, které by mohly přiné st finanč ní pří jem pro
Vaš i obec a pro společ nost DERYMORE a.s. Uvedené je dů vodem pro podání té to ž ádosti.
V pří padě obdrž ení informace o tom, ž e Vaš e obec předmětné akcie Společ nosti ke dni 9. května 2008
Vlastnila, jsem společ ností DERYMoRE a.s. pověřen obrátit se na Vá5 s obchodní nabí dkou vedoucí k zí skání
finanč ní ch prostředků pro Vaš i obec a pro společ nost DERYMORE a.s.
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Om| ouvám se za pří padné komplikace spojené s vyhledání m shora pož adovaných informací .
Postup prostřednictvÍ m Žádosti dle ZoPl je pro společ nost DERYMoRE a.s. v souč asnosti jediný způ sob,

jak shora uvedené informace zí skat,

Společ nost DERYMORE a,s, souhlasí se zveřejnění m informací o té to ž ádosti a o její m vyří zeni v rozsahu
pož adované mZoPl Ve Výroč ní ZprávěVaš í obce,
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