Představenstvo společnosti VOS a.s. upozorňuje, že byl v Hospodářských novinách
dne 12.8.2021 uveřejněn inzerát následujícího znění:

Výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy o koupi cenných papírů
Představenstvo společnosti s firmou VOS, a.s.
se sídlem Nádražní 732, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČO: 466 78 034,
(dále jen „navrhovatel“ nebo „společnost“),
nabízí k prodeji cenné papíry - akcie emitenta s obchodní firmou
KDYNIUM a. s.
se sídlem Nádražní 104, 345 06 Kdyně, IČO 453 57 293
Jedná se o 7.936 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě
1.000,- Kč, ISIN CZ0005023655, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, a
které budou na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů prodány zájemci, který nabídne
nejvyšší cenu, která nemůže být nižší, než obvyklá (tržní) hodnota akcií zjištěná znaleckým posudkem.
Uvedený počet akcií, s nimiž jsou spojena všechna práva, představuje podíl ve výši 15,154% na
základním kapitálu společnosti. Obvyklá (tržní) hodnota jednoho kusu akcie zjištěná znaleckým
posudkem znalce pana Ing. Bc. Ladislava Šimíka činí k datu ocenění, to je ke dni 31. března 2021, částku
ve výši 2.016,- Kč (slovy: Dvatisíce šestnáct korun českých), to je (po zaokrouhlení) 15,999.000,- Kč za
všechny akcie. Kupní cena za akcie musí být zaplacena najednou při uzavření smlouvy o úplatném
převodu cenných papírů. Předmětem smlouvy o úplatném převodu cenných papírů mohou být jen
všechny akcie nabízené k prodeji. V případě více návrhů se stejnou nabídkovou cenou bude smlouva
uzavřena dle pořadí předložených návrhů nebo bude vyhlášeno druhé kolo pro podání nových nabídek,
přičemž právo volby je na navrhovateli. Navrhovatel je též oprávněn tuto výzvu kdykoliv odvolat nebo
neuzavřít smlouvu se žádným ze zájemců.

Do znaleckého posudku je možno po předchozí dohodě (tel. +420 737 207 747) nahlédnout v sídle
navrhovatele nebo v sídle společnosti s firmou TESLA Karlín, a.s., na adrese V Chotejně 1307/9,
Hostivař, 102 00 Praha 10, v sídle společnosti s firmou CONCENTRA, a.s., na adrese U Centrumu 751,
Lutyně, 735 14 Orlová, anebo v sídle dále uvedeného advokáta.

Návrhy na uzavření smlouvy, v nichž musí být ohledně zájemce, kterým bude fyzická osoba, uvedeno
jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště nebo obchodní firma, sídlo a IČO v případě právnické
osoby, a dále obchodní firma emitenta akcií a nabídková cena za jednu akcii, doručte na adresu JUDr.
Jiří Obluk, advokát, se sídlem Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Návrhy musí být
doručeny nejpozději do 10. září 2021. Na návrhy doručené po tomto datu nebude brán zřetel.
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