POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI CIDEM Hranice, a.s.
Představenstvo společnosti
CIDEM Hranice, a.s.
se sídlem Hranice - Hranice I - Město, Skalní 1088, PSČ 753 01,
Identifikační číslo: 14617081,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 148
(dále také "Společnost“)
tímto v souladu s § 377 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních a společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“)
svolává na základě žádosti společnosti Overline Invest, a.s. se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Moravská 1687/34, PSČ 120 00,
Česká republika, IČO: 151 61 436, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
21656, jakožto hlavního akcionáře Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen "valná hromada")
akcionářů Společnosti, která se bude konat dne 22.12.2017 od 9,00 hodin v sídle Společnosti na adrese Hranice - Hranice I Město, Skalní 1088, PSČ 753 01, ve velké zasedací místnosti ve 4. podlaží, s tímto pořadem jednání valné hromady:
1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady:
3. Schválení návrhu společnosti Overline Invest, a.s. se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Moravská 1687/34, PSČ 120 00,
Česká republika, IČO: 151 61 436, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
21656, jakožto Hlavního akcionáře Společnosti, na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů
Společnosti (akcií) vlastněných menšinovými akcionáři Společnosti na tohoto Hlavního akcionáře podle § 375 a násl.
Zákona o obchodních korporacích, schválení výše přiměřeného protiplnění, postupu pro výplatu přiměřeného
protiplnění a postupu k předložení akcií.
4. Závěr
Prezence akcionářů:
Stanovy CIDEM Hranice, a.s. ve smyslu § 405 ZOK určují, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je patnáctý den
předcházející dni konání valné hromady, což je 7.12.2017. V ostatním se problematika rozhodného dne řídí § 284 ZOK a
dalších navazujících ustanovení ZOK a stanov společnosti CIDEM Hranice, a.s. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že
právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která měla tato práva
k rozhodnému dni.
Zápis a prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 22.12.2017 v době od 8,30 hodin do 9,00
hodin. Právo účastnit se valné hromady má ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů společnosti.
Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti a případně předloží listinné akcie na
jméno (hromadnou listinu nahrazující akcie na jméno), jichž jsou majiteli, za účelem prokázání, že jsou akcionáři k rozhodnému
dni, pokud dosud nebyli zapsáni v seznamu akcionářů.
Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou mocí, z jejíhož obsahu
musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více
valných hromadách v určitém období, a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen, a případně předloží
listinné akcie na jméno (hromadnou listinu nahrazující akcie na jméno), jichž je akcionář majitelem, za účelem prokázání, že
zmocnitel je akcionářem k rozhodnému dni, pokud dosud nebyl zapsán v seznamu akcionářů.
Právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a jejich statutární orgán nebo člen statutárního
orgánu rovněž platným průkazem totožnosti, a případně předloží listinné akcie na jméno (hromadnou listinu nahrazující
akcie na jméno), jichž jsou majiteli, za účelem prokázání, že jsou akcionáři k rozhodnému dni, pokud dosud nebyly zapsány v
seznamu akcionářů. Není-li přítomen statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby, musí se zmocněná
osoba vedle aktuálního výpisu z obchodního rejstříku zastoupené právnické osoby prokázat platným průkazem totožnosti a
plnou mocí, z jejíhož obsahu musí být zřejmý rozsah zmocněncových oprávnění, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro
zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období, a na níž musí být podpis zastoupeného akcionáře úředně
ověřen.
K plné moci sepsané v jiném než českém nebo slovenském jazyce nebo v anglickém jazyce musí být přiložen její úřední
překlad opatřený příslušnou doložkou a otiskem kulatého úředního razítka, které stvrzuje, že překlad doslovně souhlasí s
originálem plné moci, viz článek 17, bod 3 stanov společnosti.

Návrhy usnesení:
- K bodu 1. pořadu jednání valné hromady představenstvo usnesení nenavrhuje.
Vyjádření představenstva:
Schopnost valné hromady se usnášet se řídí ust. § 412 ZOK a stanovami Společnosti, čl. 20 odst. 1.

- K bodu 2 pořadu jednání valné hromady předkládá představenstvo valné hromadě návrh usnesení č. 1 :
Valná hromada volí tyto orgány valné hromady: JUDr. Vít Srba - předseda valné hromady
Petra Richterová - zapisovatel
Ing. Roman Vývoda, Marcel Czyz, ověřovatelé zápisu
Ing. Martin Mlčák, MBA, skrutátor
Zdůvodnění usnesení představenstvem:
Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“), a v souladu se stanovami Společnosti valná hromada. Navržené osoby
považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.
- K bodu 3 pořadu jednání valné hromady (Schválení návrhu společnosti Overline Invest, a.s. se sídlem Praha 2 –
Vinohrady, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, Česká republika, IČO: 151 61 436, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka B 21656, jakožto Hlavního akcionáře Společnosti, na nucený přechod všech
ostatních účastnických cenných papírů Společnosti (akcií) vlastněných menšinovými akcionáři Společnosti na tohoto
Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK, schválení výše přiměřeného protiplnění, postupu pro výplatu přiměřeného
protiplnění a postupu k předložení akcií):
předkládá představenstvo valné hromadě návrh usnesení č. 2 :
Valná hromada Společnosti vzhledem k tomu, že:
a) společnost Overline Invest, a.s. se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, Česká republika, IČO: 151
61 436, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21656 je hlavním akcionářem
Společnosti ve smyslu § 375 ZOK, (dále jen „Hlavní akcionář“),
b) Společnosti byla v souladu s § 375 ZOK doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout
o přechodu všech účastnických cenných papírů Společnosti (akcií) vlastněných menšinovými akcionáři Společnosti na tohoto
Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK, schválení výše přiměřeného protiplnění, postupu pro výplatu přiměřeného
protiplnění a postupu k předložení akcií,
c) Společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 1/941/2017 ze dne 29.9.2017 vypracovaný TPA Valuation & Advisory s.r.o.
znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00
IČO: 255 07 796,
d) pověřenou osobou ve smyslu § 378 ZOK je Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407,
IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. B, vložka 1360 (dále jen
„Pověřená osoba“),
e) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu Společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby,
tímto v souladu s § 375 ZOK:
1. určuje, že hlavním akcionářem společnosti CIDEM Hranice, a.s. se sídlem Hranice - Hranice I - Město, Skalní 1088,
PSČ 753 01, identifikační číslo: 14617081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložka 148 (dále jen „Společnost“), je v souladu s § 375 ZOK společnost Overline Invest, a.s. se sídlem Praha 2 –
Vinohrady, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, Česká republika, IČO: 151 61 436, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka B 21656 (dále jen „Hlavní akcionář“),
která je vlastníkem 488.204 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč v listinné podobě
emitovaných Společností, se kterými je spojeno celkem 488.204 hlasů na valné hromadě, tj. který vlastní ve Společnosti
účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady
přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu společnosti a je s nimi
spojen více než 90 % (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře
bylo osvědčeno dne 21.11.2017 na představenstvu Společnosti tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné
hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost.
Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 488.204.000,- Kč (slovy: čtyři sta
osmdesát osm milionů dvě stě čtyři tisíce korun českých), což představuje podíl 97,71 % (slovy: devadesát sedm procent a
sedmdesát jedna setin procenta) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech.
Společnost Overline Invest, a.s. je tedy jako hlavní akcionář osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu
účastenských cenných papírů vydaných Společností na ni jako na hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK;
2. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno v listinné
podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých), které jsou ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od
Hlavního akcionáře (dále také „Akcie“), na Hlavního akcionáře;
3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 6.262,- Kč (slovy: šest tisíc
dvě stě šedesát dva korun českých) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc
korun českých) v listinné podobě vydanou Společností;
4. určuje, že Hlavní akcionář poskytne stanovené protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby ve lhůtě 30 dnů
ode dne účinnosti přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, a to po předložení Akcií Společnosti.
Okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách
Společnosti.

Zdůvodnění návrhu usnesení představenstvem:
Představenstvo Společnosti dne 20.11.2017 obdrželo žádost společnosti Overline Invest, a.s. se sídlem Praha 2 –
Vinohrady, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, Česká republika, IČO: 151 61 436, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka B 21656 (dále jen „Hlavní akcionář“) o svolání valné hromady, která má
rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů
(akcií) Společnosti na Hlavního akcionáře (dále jen
„Žádost“).
Hlavní akcionář je podle zápisu v seznamu akcionářů ze dne 20.11.2017 vlastníkem 488.204 kusů kmenových akcií na jméno o
jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč v listinné podobě emitovaných Společností, kdy akcie Hlavního akcionáře ve svém
součtu představují podíl 97,71 % (slovy devadesát sedm procent a sedmdesát jedna setin procenta) na základním kapitálu
Společnosti a hlasovacích právech.
Z těchto údajů vyplývá, že společnost Overline Invest, a.s. je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o
obchodních korporacích a má proto právo požádat o svolání valné hromady Společnosti za účelem rozhodnutí o schválení
nuceného přechodu účastnických cenných papírů Společnosti ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to na
Hlavního akcionáře, tedy kmenových akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (dále „Akcie“), ve
smyslu § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích (tzv. vytěsnění).
Současně s Žádostí byl Společnosti předložen Znalecký posudek č. 1/1941/2017 vypracovaný TPA Valuation & Advisory s.r.o.,
znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ
140 00, IČO: 255 07 796, přičemž tento byl zpracován ke dni 31.8.2017, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v
§ 376 odst. 1 ZOK.
V Žádosti současně Hlavní akcionář označil pověřenou osobu ve smyslu § 378 ZOK, kdy touto pověřenou osobou je Komerční
banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze v odd. B, vložka 1360.
Hlavní akcionář se zavázal doložit před přijetím usnesení představenstvu Společnosti složení příslušné částky rovnající se
součtu všech částek, které budou vynaloženy na protiplnění vytěsňovaným akcionářům, u Pověřené osoby.
Vzhledem k tomu, že Žádost splňovala náležitosti vyžadované českými právními předpisy a stanovami Společnosti, plní
představenstvo uveřejněním této pozvánky svou povinnost svolat předmětnou valnou hromadu.
V případě, že Hlavním akcionářem bude doloženo složení příslušné částky představované součtem všech částek vynaložených
na protiplnění vytěsňovaným akcionářům u Pověřené osoby, bude přistoupeno k rozhodování valné hromady o návrhu a pro
případ, že valná hromada Společnosti rozhodne o schválení navrženého usnesení, podá představenstvo v souladu s § 384
zákona o obchodních korporacích návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k vytěsněným
akciím přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne zveřejnění tohoto zápisu do obchodního
rejstříku. Hlavní akcionář prostřednictvím Pověřené osoby poskytne protiplnění oprávněným osobám ve lhůtě uvedené v návrhu
usnesení.
V souladu s § 377 odst. 2 ZOK představenstvo uvádí některé vybrané informace a vyjádření týkající se Žádosti a předmětného
bodu pořadu jednání valné hromady:
a) Protiplnění za jednu Akcii bylo určeno ve výši ve výši 6.262,- Kč (slovy: šest tisíc dvě stě šedesát dva korun českých) (dále
jen „Protiplnění“), přičemž přiměřenost Protiplnění byla doložena znaleckým posudkem číslo 1/941/2017 ze dne 29.9.2017
vypracovaným TPA Valuation & Advisory s.r.o., znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky, se
sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO: 255 07 796, (dále jen „Znalecký posudek“).
b) Shrnutí a závěr Znaleckého posudku jsou následující:
Shrnutí:
S ohledem na dostupné informace a provedené šetření byla stanovena hodnota jmění společnosti CIDEM Hranice, a.s. pomocí
výnosové metody (metoda diskontovaných peněžních toků „DCF“, varianta Entity) k Datu ocenění, tj. ke dni 31.8.2017, ve výši
3.128.800.000,- Kč.
Tato výnosová metoda poskytuje komplexní informaci o tržní hodnotě zohledňující vnitřní a vnější faktory působící na
hospodaření a tržní potenciál oceňované společnosti CIDEM Hranice, a.s.
V návaznosti na zjištění hodnoty jmění společnosti CIDEM Hranice, a.s. pomocí této výnosové metody byla stanovena hodnota
akcie jako alikvotní podíl na tržní hodnotě jmění společnosti takto:
Celkový počet akcií emitovaných společností CIDEM Hranice, a.s. do 31. října 2017 činil 529 276 ks o jmenovité hodnotě akcie
1.000,- Kč, a z důvodu snížení základního kapitálu společnosti CIDEM Hranice, a.s. od 31. října 2017 činí tento celkový počet
akcií emitovaných společností CIDEM Hranice, a.s. 499 633 ks o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč. Výsledná tržní hodnota
1 ks kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitované společností CIDEM Hranice, a.s. stanovená jako alikvotní podíl
na tržní hodnotě společnosti CIDEM Hranice, a.s. tak byla určena ve výši 6.262,- Kč (strana 73 Znaleckého posudku)
Vedle výnosové metody byla ve znaleckém posudku použita ke zjištění hodnoty jmění společnosti CIDEM Hranice, a.s. také
metoda účetní hodnoty na principu historických cen, dle které by hodnota jmění společnosti zjištěná k datu ocenění, tj. ke dni
31.8.2017, činila 1.214.088,- Kč, což by znamenalo, že při celkovém počtu 499 633 ks akcií emitovaných společností CIDEM
Hranice, a.s. výsledná hodnota 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč by činila 2.430,- Kč.

Metoda účetní hodnoty na principu historických cen má nízkou vypovídací schopnost ve vztahu k určování tržní hodnoty, neboť
má sice určitou vypovídací schopnost o historických cenách majetku společnosti, na druhou stranu však právě na skutečnost,
že „nehledí“ do budoucna a nedokáže tak kvantifikovat očekávané budoucí užitky včetně vyčíslení příslušného rizika jejich
dosažení, způsobuje, že její význam pro stanovení tržní hodnoty je veskrze jen pomocný. Na základě výše uvedeného byla
zvolena výsledná hodnota na úrovni hodnoty stanovené výnosovou metodou (metodou diskontovaných peněžních toků „DFC“,
varianta Entity).
Závěr:
S ohledem na účel a předmět ocenění, poskytnuté informace, provedená šetření a zvolenou metodologii bylo provedeno
ocenění a stanovení tržní hodnoty 1 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitované společností
CIDEM Hranice, a.s. se sídlem Hranice - Hranice I - Město, Skalní 1088, PSČ 753 01, identifikační číslo: 14617081, k datu
ocenění, tj. ke dni 31.8.2017, ve výši 6.262,- Kč (slovy: šest tisíc dvě stě šedesát dva korun českých).
Výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 6.262,- Kč za jednu kmenovou akcii na jméno ve
jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, považujeme dle § 375 a násl. ZOK pro účely vypořádání menšinových akcionářů společnosti
CIDEM Hranice, a.s. při nuceném přechodu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných
papírů k datu 31.8. 2017 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku.
c) Znalecký posudek dle představenstva Společnosti vyhovuje požadavkům dle § 376 odst. 1 ZOK, neboť:
-

Splňuje všechny náležitosti a požadavky na znalecký posudek stanovené obecně závaznými právními předpisy,
Znalec ve Znaleckém posudku použil běžné metody, kterými dospěl k hodnotě protiplnění,
Nebylo zjištěno, že by metody ocenění použité ve Znaleckém posudku byly chybně aplikovány

d) S ohledem na to, že představenstvo nemá důvod pochybovat o řádném postupu Znalce při vypracování Znaleckého
posudku, považuje představenstvo navržené Protiplnění za přiměřené.
e) Výplatu Protiplnění ostatním akcionářům Společnosti zajistí Hlavní akcionář v souladu se Žádostí prostřednictvím společnosti
Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze v odd. B, vložka 1360 (dále jen „Pověřená osoba“).
V případě, že valná hromada rozhodne o schválení navrženého usnesení, podá představenstvo v souladu s § 384 ZOK návrh
na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k Akciím přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy:
jednoho) měsíce od zveřejnění tohoto zápisu do obchodního rejstříku. Hlavní akcionář prostřednictvím Pověřené osoby
poskytne Protiplnění oprávněným osobám ve lhůtě uvedené v návrhu usnesení.
Pověřená osoba poskytne oprávněné osobě Protiplnění po předložení Akcií Společnosti a podepsání předávacího protokolu o
předání Akcií Společnosti, a to bankovním převodem na účet oprávněné osoby uvedený v předávacím protokolu.
Na internetových stránkách Společnosti (www.cidem.cz) budou zveřejněny podrobnosti výplaty Protiplnění.
Nepředloží-li oprávněná osoba Akcie Společnosti ani v dodatečné lhůtě v délce 1 měsíce uvedené v ustanovení § 387 odst. 2
ZOK, prohlásí představenstvo Společnosti tyto Akcie za neplatné a Společnost vydá Hlavnímu akcionáři nové akcie stejné
formy, druhu a jmenovité hodnoty.
Upozornění:
Společnost vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k Akciím, aby jí sdělili existenci zástavního
práva, a to písemně na adresu sídla Společnosti k rukám předsedy představenstva, nebo elektronickou poštou na adresu
cidem@cidem.cz
Vlastníci zastavených Akcií jsou povinni skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele sdělit Společnosti bez zbytečného
odkladu poté, co se dozví o svolání valné hromady Společnosti.
Možnost seznámit se s obsahem projednávaných dokumentů:
Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají počínaje dnem 21.11.2017 a konče dnem konání valné
hromady (včetně):
-

Právo seznámit se v sídle společnosti na adrese Skalní 1088, Hranice I-Město, 753 01 Hranice s údajem o osobě
Hlavního akcionáře a se Znaleckým posudkem, a to v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. na
sekretariátu předsedy představenstva;
Právo vyžádat si vydání údajů o osobě Hlavního akcionáře a kopii Znaleckého posudku, které budou vydána zdarma
nejpozději dva pracovní dny po obdržení žádosti; tato žádost může být podána na adresu cidem@cidem.cz, nebo
písemně na adresu sídla Společnosti (k rukám předsedy představenstva); pokud akcionář v žádosti neuvede, že má
zájem o vydání formou poštovní zásilky, bude pro něj příslušný dokument připraven k vydání v sídle společnosti, a to
v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. na sekretariátu předsedy představenstva společnosti

V Hranicích dne 21.11.2017
Představenstvo společnosti CIDEM Hranice, a.s.

