
 

Údaje Agenta pro vypořádání: PPF banka a.s. (Kód účastníka v Centrálním depozitáři: 871) 
 

Pro vnitřní potřebu Agenta 

FO                                                                                                      
 
 

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI MONETA MONEY BANK A.S. ZE STRANY 
SPOLEČNOSTI TANEMO, A.S. 

 
  OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ 

 
  

 
Toto oznámení o odstoupení („Oznámení o odstoupení“) je nutné číst a vykládat společně s veřejným návrhem společnosti 
Tanemo a.s., IČO: 098 34 273, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 25995 („Navrhovatel“), uveřejněným na internetových 
stránkách společnosti MONETA Money Bank, a.s., který se vztahuje na odkoupení akcií (ISIN: CZ0008040318) vydaných 
společností MONETA Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720 se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, Česká 
republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5403 („Veřejný návrh”). 
Pokud není dále výslovně stanoveno jinak, mají definice použité ve Veřejném návrhu stejný význam i v tomto Oznámení o 
odstoupení. 
 

Informace o Zájemci o prodej akcií 

Jméno a příjmení  

Rodné číslo (u osoby, která není českým nebo 
slovenským občanem: datum narození a číslo 
pasu) 

 

Náhradní identifikační číslo NID (pokud bylo 
uděleno):  

Adresa trvalého pobytu:  
 
 

Osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem / v 
zastoupení Zájemce o prodej akcií: 

 
 

Datum vyhotovení Oznámení o akceptaci:  

ISIN Akcií: CZ0008040318 

Počet Akcií:   

Název a kód Účastníka v Centrálním depozitáři:   

E-mail:  

Telefon:  
V případě neshody údajů Název Účastníka a Kód Účastníka v Centrálním depozitáři je rozhodujícím údajem Kód Účastníka v 
Centrálním depozitáři. 
 
Doručením Oznámení o akceptaci (výše uvedeného data) Zájemce o prodej akcií přijal Veřejný návrh. V důsledku toho byla 
Zájemcem o prodej Akcií a Navrhovatelem, za podmínek uvedených ve Veřejném návrhu, uzavřena Smlouva („Smlouva“). 
 
Zájemce o prodej akcií tímto v souladu s podmínkami Veřejného návrhu odstupuje od Smlouvy. 
 
Pro odstoupení od Smlouvy musí být Oznámení o odstoupení včetně všech požadovaných příloh doručeno doporučenou poštou 
na adresu PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, PSČ 160 41 Praha 6, Česká republika (s označením obálky „MMB 
odstoupení“), a to ve lhůtě uvedené ve Veřejném návrhu. 
 

Zájemce o prodej akcií (ověřený podpis) 
 
 
 
 

  

Jméno:    
Datum:    
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