
Vnitřní informace ll2013

Emitent české vinařské záuody a. s.,Ič: 602lg3t82, sídlem Praha4,Nusle, Bělehradská ě.p.7ll3,
PSČ 160 16 zapsaý v oR vedeném M soudem vPraze odd. B, vl.2357 oznamuje v souladu s ust. $
125 odst. 1 zákona č,..25612004 sb.,

že ke dni 3l. 12,2012 emitent české vinařské závody a.s. obdržel íinální znění rozhodnutí
Představenstva RM sYsTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále též ,,RM-soo nebo RM
systém) k rozhodnutí provozního ředitele č. 1l8/20l2 ,,RM-s" jakožto organizátora
regulovaného trhu s cennými papíry podle zákonač.25612004 Sb., o podníkání na kapitálovém trhu
(dá|e ZPKT) podle $ 6l odst' l v návaznosti na $ 56 odst., 2 ZPKT s přiměřeným použitím Pravidel
pro přijetí investičních nástrojů k obchodováni na regulovaném trhu organizovaném společnosti ,,RM-
S" čl. 13 odst. 1) písm. f) arovněžzapouŽití bodu 2 části přílohy Rozhodnutí ředitele RM Systém č.
912009 o tom, že

1) se z obchodolání na oÍiciálním trhu organizovaném společností RM-S vylučují cenné papíry
společnosti České vinařské zánody a.s. se sídlem Bělehradskáčp.7l13, Praha 4, Nusle, PSč
140|6, identifikační číslo : 0060193182, akcie v zaknihované podobě, ve formě na majitele
(doručitele),ISIN : CZ 0005081752 o jmenovité hodnotě 1000 Kč s počtem 321 kusů

2) Předmětná emiseo ISIN: CZ 0005081752, bude lyloučena osmý obchodní den od data
doručení tohoto rozhodnutí emitentovi. Posledním obchodním dnem s předmětnou emisí,
ISIN: CZ0005081752' na oficiálním trhu RM-s bude sedmý obchodní den od data doručení
tohoto rozhodnutí emitentovi.

z odůvodnění :

,,....v prvním kalendářním ětvrtletí roku 2012 byly s předmětnou emisí na burze RM-S uskutečněny
obchody v celkovém objemu 44 470 Kč a ve druhém kalendářním čtvrtletí roku 2012 obchody
v celkovém objemu 24 045 Kě, když v prvním kalendářním čtvrtletí roku 2012 měla burza RM-S 65
obchodních dnů a ve druhém kalendářním čtvrtletí 62 obchodni dny ."

,,Ani vjednom Ze dvou po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí nebylo dosaženo minimálního
půměrného denního objemu obchodu ve výši 1000 Kč' což RM-S považuje za předpoklad pro
účinné obchodování cenného papíru, a to dle ustanovení $ 56 odst. 2 ZPKT ve spojení s ěl. 13 odst.
1) písm ť) Pravidel pro přijetí investičních nástrojů kobchodovánina regulovaném trhu a ve spojení
s bodem 2 ěásti C přílohy Rozhodnutí ředitele RM-S ě.912009.

S ohledem na ochranu zájmů investorů vlastnících předmětné akcie a vzhledem k tomu, že
k lyloučení předmětných akcií zburzy RM-S nedošlo z důvodů neslučitelných S ,, Pravidly pro
přijimání investičních nástrojů k obchodování )) budou předmětné akcie přeřazeny na
Mnohostranný obchodní systém provozovaný RM-s' na kterém s nimi bude umožněno
obchodování od 17. obchodního dne od data doručení tohoto rozhodnutí emitentovi.

V orlové dne 4. |.2013

předseda představenstva Č

Ing. Miroslav Kurka
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