
INFORMACE PRO AKCIONÁŘE 
 

akciové společnosti 
Dalkia Česká republika, a.s. 

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410 
 
V průběhu měsíce dubna 2014 byla společnost Dalkia Česká republika, a.s. ze strany 
jednotlivých jejích akcionářů opakovaně informována o tom, že akcionářům byla doručena 
nabídka na odkup akcií společnosti Dalkia Česká republika, a.s. učiněná společností Finance 
Zlín a.s. (obchodník s cennými papíry) v zastoupení pana Ing. Bohumila Hály. Vzhledem 
ke skutečnosti, že v souvislosti s uvedenými nabídkami na odkup akcií vznesli akcionáři vůči 
společnosti Dalkia Česká republika, a.s. opakovaně dotaz na vysvětlení nabízeného odkupu, 
vydává tímto společnost Dalkia Česká republika, a.s. následující prohlášení a informaci 
pro akcionáře.  
 
Společnost Dalkia Česká republika, a.s. sděluje, že není a nepřeje si být jakýmkoliv 
způsobem spojena s aktivitami společnosti Finance Zlín a.s. resp. pana Ing. Bohumila Hály, 
které se týkají odkupu akcií společnosti. Učiněné nabídky odkupu akcí tak probíhají zcela 
bez vědomí a jakékoliv účasti společnosti Dalkia Česká republika a.s. Společnost se tímto 
od veškerých nabídek odkupu akcií učiněných společností Finance Zlín a.s., resp. panem 
Ing. Bohumilem Hálou zcela distancuje. Odkup akcií je navrhován ve prospěch a na účet 
klienta společnosti Finance Zlín a.s., tj. pana Ing. Bohumila Hály.  
 
Společnost Dalkia Česká republika, a.s. by rovněž ráda ujistila akcionáře, že s jejich osobními 
údaji nakládá zcela v souladu se zákonem. Jestliže nyní společnost Finance Zlín a.s. 
v zastoupení svého klienta oslovuje jednotlivé akcionáře s nabídkou obsahující mimo jiné 
informace o jejich akciích, je tomu tak pouze proto, že společnost Dalkia Česká republika, a.s. 
vydala nabízejícímu, který je akcionářem společnosti, opis seznamu akcionářů, jak jí ukládá 
zákon. Společnost Finance Zlín a.s. v zastoupení svého klienta pana Ing. Bohumila Hály tak 
patrně na základě získaného opisu seznamu akcionářů nyní oslovuje jednotlivé akcionáře 
s nabídkou odkupu.  
 
Společnost Dalkia Česká republika, a.s. není v obchodu navrhovaném společností Finance 
Zlín a.s., resp. panem Ing. Bohumile Hálou nijak angažována a samozřejmě též žádným 
způsobem neodpovídá za obsah a podmínky předkládaných návrhů smluv o koupi akcií, ani 
za vypořádání případného prodeje akcií. Rozhodnutí o prodeji akcií tak je výlučným 
rozhodnutím každého jednotlivého akcionáře, který své akcie může, ale samozřejmě též 
nemusí prodat.   
 
 

 
 

Ing. Zdeněk Duba 
      předseda představenstva 


