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DATOVOU ZPnÁVOU

V Praze dne 4, října 2019

Žádost o poskvtnutí infornnací dle zákon_a č. 106l199XSb* o svobgdném přístupu k informacím

Vážený pane, vážená paní,

obracím se na Vás v zastoupení společnosti DIRYMORE a,s,. lČO: 7431L2g4, se sídlem Na Příkopě 583/15,
110 0i] Praha 1.

S odkazem na zákon č, 106/],999 Sb,, o svobodnénr přístupu k inforrnacím, ve znění pozdějších předpisů

{dále jen ,,ZoPl") zdvořile Vaším prostřednictvím žádám Vaši obec, jakožto povinný subjekt ve smyslu ZoPl,
o poskyŤnutí níže specifikovaných informací.

ŽaOám o poskytnutí inforrnace 0 tom, zda Vaše obec byla ke dni 9.,květnil _2008 akcionářem společnosti
Stře&českí PlynárqnskLq;. (dnes innogy Energie, s.r"o.}, se sídlem ?raha 4, Novodvorská 8a3/82,
pSČ 142 01 idnes Limuzská 3135/1,2, Strašnice, ]-08 00 Praha 10), lČo: 601 93 ].58 {dále jen,,Společnost")
z titulu vlastnictví akciíz jakékoli z errrisí akciíemitovaných Spalečností {l5lN CZ0005078659 a 7709500CI2269}.

Pokud Vaše cbec byla akcionářem Společnosti k datu 9. května 2008, žádám současně o poskytnutí informace
c počtu q!i:iíSpolečnosti, které Vaše obec k uvedenému datu vlastnila.

Shora uvedené inťormace prosím poskytněte i v případě, že Vaše obec vlastnické právo ke shora uvedeným
akciím Společnosti dne 9. kvétna 2008 pozbyla {tj, iv případě, že dgtčené akcie Spoiečnosti byly dne 9. května
2008 převedeny z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Vaši obec Střediskem cenných papírů na účet
třetí osoby}.

Požadované iníormace prosím poskytněte folmoq dcpisu, případně fol0ou kopie vÝpisu z účtu maiitele
cenných papírů vedeného pro Vaši obec §třediskem cenných papírů, v nichž budou uvedeny shora
požadované inŤormace.

Požadované informace prosím poskytněte jakýmkoli z následujících třízpůsobů, dle Vaší volby: elektronickv
do eJatové schránky zástupce žadatele, advokáta Mgr, Lukáše fillivlta, lDDS; 83agq9y, nebo písernr]:á na adresu
HKDW Legal s,r.o., advokátní kancelář, k rukám Mgr. Lukáše Nývlta, Na Fříkopě 583/L5, 1"10 00 Praha 1,

riebo e-mailenn na adresu

Pokud Vaše abec akcie §poiečnosti ke dni 9. května 2008 vlastnila {resp" vlastnické právo k nirn v uvedený
den pczbyla), disponLlje společnost DIRYMCIRt a^s. informacemi, které by mohly přinési finančnípříjern pro
Vaši obec a pro společnost DERYMORE a.s. Uvedené je důvodem pro podánítéto žádosti,

V případě obdržení informace o tom, že Vaše obec předmětné akcie Společnosti ke dni g" května 2008
vlastnila, jsem společností DERYlglORE a.s, pověřen obrátit se na Vás s obchodní nabídkou vedoucí k získání
finančníclr prostředků pro Vaši obec a pro společnost DERYMORE a,s,
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Omlouvám se za případné kornplikace spojené s vyhledánín: shora požadovaných informací,
Postup prostřednictvím žádclsti d!e ZgPl je pro spoiečnost DERYMORE a.s, v současnosti jediný způsob,
jak shora uvedené inforrnace získat"

Společnost DERYMORE a.s. souhlasí se zveřejněním informací o této žádosti a o jejím vyřízení v rozsahu
požadovaném ZoPi ve výrnční zprávě Vaší obce.

S pozdravem

Mgr, Lukáš Nlívlt Mgr. ilrJ:"§*,,Advokát
zaDERYM.REas hfrť ?;.tĚ,,,

Příloha;
r Plná moc



obec Močovice
Močovice 26,286 01 Čáslav

Mgr. Lukáš NYvlt

Vyřizuje: Kos Milan 1724 900 529/ Močovice, 19.10.2019

Věc: Poskytnutí informace dle zákona ě. 1a6ll999 Sb., o ..,

obec Močovice nikdy neb_vla akcionářern společnosti středočeská plynárenská, a.s. .

S pozdravem
Kos Milan, starosta Močovic


