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DATOVOU ZPRAVOU
V Praze dne 4, iijna 2019

Ziidost o poskvtnuti informaci dle ziikona

i.

106/1999 Sb., o svobodn6m piistupu k informacim

VdZenf pane, vdZend pani,
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obracim se na V6s v zastoupeni spolednosti DERYMORE a.s.,

S odkazem na zdkon E, 106/1999 Sb., o svobodnem piistupu

k informacim, ve zn6ni pozddjiich piedpisri
(d6lejen,,ZoPl")zdvoiileVaifmprostiednictvim26dAmVaiiobec,jakoZtopovinnri subjektvesmysluZoPl,
o poskytn uti n iie s pecifi kova nri ch nfo rm a ci.
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laaam o poskytnut[ informace o tom, zda VaSe obec byla ke dni 9. kv6tna 2008 akciondiem spolednosti
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Pokud Vaie obec byla akciondiem Spolednosti k datu 9. kvdtna 2008, i6ddm soudasnd o poskytnuti informace
o podtu akciispolednosti, kter6 Vaie obec k uveden6mu datu vlastnila.

Shora uveden6 informace prosim poskytndte iv piipad6, Ze Vaie obec vlastnick6 prilvo ke shora uvedenfm
akciim Spolednosti dne 9, kvdtna 2008 pozbyla (tj, i v piipad6, ie dotden6 akcie Spolednosti byly dne 9, kv6tna
2008 pievedeny z ridtu majitele cennrich papirri veden6ho pro Vaii obec Stiediskem cennlich papirfi na ddet

tieti

osoby).

PoZadovan6 informace prosim poskytndte formou dopisu, piipadnd formou kopie vVpisu z ridtu maiitele
cennVch papir0 veden6ho pro Vaii obec Stiediskem cennrich papirfi, v nichi budou uvedeny shora

poiadovan6 informace.
Poiadovan6 informace prosim poskytndte jaklimkoli z ndsledujicich tiizptisobrj, dle Vaiivolby: elektronickv
do datov6 schrdnky zdstupce iadatele,f
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Pokud Vaie obec akcie Spolednosti ke dni 9, kvdtna 2008 vlastnila (resp. vlastnickd prdvo k nim v uvedeny
den pozbyla), disponuje spolednost DERYMORE a.s. informacemi, kte16 by mohly piin6st finandni piijem pro
Vaii obec a pro spolednost DERYMORE a.s. Uveden6 je d0vodem pro pod6nit6to Zddosti.
V piipadd obdrZeni informace o tom, Ze Vaie obec piedmdtn6 akcie Spolednosti ke dni 9. kv6tna 2008
vlastnila, jsem spolednostiDERYMORE a.s, povdien obr6tit se na Vds s obchodninabidkou vedoucik zisk6ni
finaninich prostiedkri pro VaSi obec a pro spolednost DERYMORE a.s,
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omlouviim

se za piipadnd komplikace spojen6 s vyhlediinim shora

Postup prostiednictvim Zddosti dle ZoPl
jak shora uveden6 informace ziskat.

je pro

poZadovanfch informaci.
spolednost DERYMORE a.s, v soudasnosti jedinri zpgsob,

Spolednost DERYMORE a.s. souhlasi se zveiejnEnim informaci o t6to Ziidosti a o jejim vyiizeni v rozsahu
poiadovan6m ZoFl ve vfrodni zprdvd Vaii obce.
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My, niie podepsanii spolefnost
FHRYMORE a.s.
se sidlemi

(drile jen,,Spoleinost"J

tomu, aby za Spoleinost jednal a Spolednost zastupoval v plndm rozsahu opriivndni sv6ien'ich
prdvnfmi piedpisy statutrrnimu orgdnu Spolednostl.
k

V rozsahu zmocn6nf podle t6to pln€ mocije Zmocn€nec oprtivn€n za Spolednost vykondvat ve5kerd
prdvni i faktickii jednini.
Zmocndnec je oprdvnin si ustanovit za sebe zdstupce. Pokud jich ustanovi vfce, souhlasime, aby kaid'i
z nich jednal samostatnE, a to v plndm rozsahu t6to plnd moci.
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Tuto plnou moc pfijfmiim.
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pro d6sti Kludov, Lstiboi, Skramniky a Zhery
PSC 282

okres Kolin lel.fax.z6zn.:321 671 423
e-mail: obecni.urad@klucov.cz
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18.10.2019

HKDW Lesal s.r.o. Advokdtnf kancelili
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v zastoupeni spolednosti Derymore a.s.
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Zfdost o poskvtnuti informaci dle zfkona i. 106/1999Sb.
Na z6klad6 va5i Lhdosti ze dne 4.10.2019 v6m sddlujeme:
Obec Kludov u eesk6ho Brodu nebyla nikdy v minulosti akcion6iem spolednosti
Stiedodesk6 Plvn6rensk6. a. s.

Jan Prri5a
starosta obce

