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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 20 Praha

V Brně dne 19. prosince 2017

Správní poplatek bude uhrazen na výzvu

DATOVOU SCHRÁNKOU

Věc: Žádost  o  udělení  souhlasu  s převodem  cenných  papírů  –  akcií  na  jméno
emitovaných provozovatelem rozhlasového vysílání na třetí osobu 

Vážení,

obchodní společnost AZ Media a.s., se sídlem Palackého třída 908/119, Královo Pole, 612 00
Brno  (dříve  se  sídlem ve  Zlíně,  Filmová  174,  PŠC 761 79),  IČ: 256 48 837,  společnost
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,  oddíl  B, vložka 2871
(dále  jen „AZ Media a.s.“)  jakožto provozovatel  rozhlasového vysílání  s     licencí,  kterému
byla udělena licence pro rozhlasové vysílání s platností od 16. 2. 1999, se na Vás obrací se
žádostí dle ust. § 21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání, o
udělení předchozího souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s převodem podílů ve
společnosti AZ Media a.s., resp. akcií emitovaných společností AZ Media a.s. 

Společníky – akcionáři  obchodní společnosti AZ Media a.s. jsou  Mgr. Ing. Jan Vavřina,
dat. nar.  20. března  1970,  bytem  Újezd  401/35,  Malá  Strana,  118  00  Praha  1  (dále  jen
„Společník 1“) a JUDr. Miroslav Kyprý, dat. nar. 17. října 1957, bytem Palackého 294, 664
61 Holasice (dále jen „Společník 2“; Společník 1 a Společník 2 dále také společně jen jako
„Společníci“)

Společník  1  je  vlastníkem  a  má  v  držení  listinné  cenné  papíry  –  akcie  na  jméno,  které
emitovala společnost AZ Media a.s. v počtu 38 kusů kmenových akcií na jméno o nominální
hodnotě 1.000.000,- Kč.

Jedná se o tyto listinné cenné papíry:
Pořadové číslo nominální hodnota počet kusů
č. 01- č. 38 1.000.000,- Kč 38 kusů
(dále společně jen jako „Akcie 1“).



Společník  2  je  vlastníkem  a  má  v  držení  listinné  cenné  papíry  –  akcie  na  jméno,  které
emitovala společnost AZ Media a.s. v počtu 38 kusů kmenových akcií na jméno o nominální
hodnotě 1.000.000,- Kč a 1 kusu kmenové akcie na jméno o nominální hodnotě 400.000,-Kč.

Jedná se o tyto listinné cenné papíry:
Pořadové číslo nominální hodnota počet kusů
č. 39 - č. 76 1.000.000,- Kč 38 kusů
č. 77    400.000,- Kč 1 kus
(dále společně jen jako „Akcie 2“; Akcie 1 a Akcie 2 dále také společně jen jako „Akcie“).

S  ohledem  na  společný  záměr  Společníků  prodat  12  ks  Akcií  1  (se  kterými  je  spojeno
hlasovací právo) s     pořadovými čísly 27 až 38 ve vlastnictví Společníka 1 a prodat 13 ks Akcií
2  s     pořadovými  čísly  65  až  77  (se  kterými  je  spojeno  hlasovací  právo),  a  to  paní  Petře
Volfové,  nar.  17.9.1975,  bytem Obeciny X 3624,  760 01 Zlín,  a  tedy záměr  Společníků
převést tak část své majetkové účasti ve společnosti provozovatele rozhlasového vysílání s
licencí, žádáme tímto dle ust. §     21 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním
vysílání, o udělení předchozího souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s     převodem
12 ks  Akcií  1  s     pořadovými  čísly 27 až  38  ve  vlastnictví  Společníka  1 a  13 ks  Akcií  2
s     pořadovými čísly 65 až 77. 

Po plánovaném převodu 12 ks Akcií 1 s pořadovými čísly 27 až 38 bude Společník 1 vlastnit
68,42 % Akci 1 (se kterými je spojeno hlasovací právo) oproti stavu před převodem. 

Po plánovaném převodu 13 ks Akcií 2 s pořadovými čísly 65 až 77 bude Společník 2 vlastnit
67,71 % Akci 2 (se kterými je spojeno hlasovací právo) oproti stavu před převodem. 

Za kladné vyřízení této žádosti předem děkujeme.

S pozdravem

za AZ Media a.s.
Petra Volfová, člen představenstva
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