
Zápis z jednání o řešení majetkové účasti minoritních akcionářů v SATT a.s. 

Místo jednání: Nové Město na Moravě 
Termín jednání: 9.3.2018
Přítomni: Velké Meziříčí - Josef Komínek (starosta), Ing. Pavla Pólová, vedoucí  
                                odboru FIN, JUDr. Andrea Javůrková, právník odboru finančního 

Nové Město na Moravě – Michal Šmarda (starosta), Stanislav Marek,  
                                místostarosta, Mgr. Petr Hanych, tajemník 

   Dolní Rožínka – Zdeněk Horák (starosta)
                                Mgr. Libor Burian, AK Brno 

1.všechny strany si potvrdily,  že mají  zájem na společném řešení ukončení akcionářské účasti
města Velkého Meziříčí, města Nového Města na Moravě a obce Dolní Rožínky (jako minoritních
akcionářů)  ve  společnosti  SATT  a.s.,  a  to  společně  ke  stejnému  datu  se  současným  fin.
vypořádáním všech  minoritních  akcionářů,  a  to  za  min.  Kupní  Cenu  ve  výši  nejnižšího  ze
znaleckých posudků (tj. posudku zpracovaného městem Žďár nad Sázavou) 

2. zástupci měst Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě a obce Dolní Rožínka (dále jen zástupci
měst) se shodli na tom, že zastřešujícím akcionářem (akcionářem, u kterého dojde ke sjednocení
akcií od všech minoritních akcionářů – dále jen sjednocené akcie) by bylo město Nové Město na
Moravě

3. zástupci měst se shodli na společném právním zastupování ze strany Mgr. Libora Buriana, AK
Brno  dle  předloženého  konceptu  smlouvy  o  poskytnutí  právních  služeb  (odměna  70tis.
Kč+DPH  + 1% z prodejní ceny všech akcií vč. DPH. se splatností po úhradě kupní ceny), s tím, že
za  tímto  účelem  bude  uzavřena  smlouva  mezi  městem  a  AK  a  ostatní  minoritní  akcionáři
poskytnou nezbytnou součinnost  (co nejdříve zašlou elektronicky oboustranné kopie svých
akcií Mgr. Burianovi ke kontrole)

4. zástupci měst se dohodli na tomto základním časovém harmonogramu:
- semináře ZM k problematice (za účasti všech starostů a Mgr. Buriana) – NMNM dne 17.4.2018 v
16:00, DR dne 17.4.2018 v 18:00, VM dne 18.4.2018 v 16:00
-  schválení  prodeje  akcií  mezi  akcionáři  v  zastupitelstvech  (ZM  VM  24.4.2018,  ZM  NMNM
23.4.2018, ZM DR 26.4.2018)
- příprava veřejného prodeje sjednocených akcií ze strany AK Buriana a města NMNM
- od cca 27.4.2018 do cca 8.6. 2018 zveřejnění nabídky prodeje sjednocené části akcíí ze strany
města NMNM a podávání možných nabídek ze strany případných zájemců
- 25.6.2018 - schválení prodeje sjednocené části akcií v ZM města NMNM vybranému zájemci
- informování ZR o možnosti využití předkupního práva na odkup akcií 

5.  v  případě,  že  nedojde  k  úspěšnému prodeji  sjednocených  akcií  za  primárně  nastavených
podmínek, budou zástupci měst jednat o změně smluv a podmínek prodeje sjednocených akcií 

Skončeno, podepsáno. 

 Michal Šmarda v.r.                     Josef Komínek v.r.                        Zdeněk Horák v.r. 


