
Vnitřní informace 312013

Emitent české vinařské závody a. s., Ič: 602193182, sídlem Praha 4, Nusle' Bělehradská ě.p' 7ll3,
PSČ 160 16zapsaývoRvedenémMsoudem vPrazeodd.B, vI'2357 oznamujevsouladusust.$
125 odst. 1 zákona č..25612004 sb.,

tímto oznapuje a upřesňuje touto informací předchozí vnitřní informaci na zál<ladě dopisu
RM-SYSTEM , česká burza cenných papírů a.s, ze dne 7. 1. 2013 doručeného dne 8. I. 2013
v souladu s rozhodnutím Představenstva RM SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dá|e též
,,RM-S" nebo RM systém) k rozhodnutí provozního ředitele ě. ll8l20l2,,RM-S" jakožto organizátora
regulovaného trhu s cennými papíry podle zákona č,. 256/2004 Sb., o podníkání na kapitrálovém trhu
(dále ZPKT) podle $ 6l odst. I v návaznosti na $ 56 odst., 2 ZPKT s přiměřeným použitím Pravidel
pro přijetí investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu organizovaném společnosti ,,RM-
S" ě1. 13 odst' 1) písm. f) a rovněž zapoužiti bodu 2 ěásti přílohy Rozhodnutí ředitele RM Systém č.
912009 o tom, že

1) cenné paPíry společnosti české vinařské závody a.s. se sídlem Bělehradská čp.7ll3,Praha 4,
Nusle, PSC 14016' identifikační číslo: 0060193182, akcie vzaknihované podobě, ve formě na
majitele (doručitele)' ISIN : CZ 0005081752 o jmenovité hodnotě 1000 Kč s poětem 32I673
kusů budou naposledy obchodovat na oÍiciálním trhu s cennými papíry , kteý organizuje
RM-S' dne 10. 1.2013.

2) Předmětná emise, ISIN: CZ 0005081752' bude s platností od 15. t. 2013 přeřazena na
mnohostranný obchodní systóm, který RM -S rovněž organizuje.

3) V souvislosti s přijetím shora určené emise na MoS si dovolujeme doslovně citovat z písemné
informace provozního ředitele RM-S Ing. Davida Hybeše čj. R1/1 488/13 ze dne 7.I.2013 spojené
s informací o přeÍazení shora určené emise '. ,, Dále Vás informujeme, že v souvislosti s přijetím,
ani s případným vyloučením či vyřazením předmětných cenných papírů z obchodování v MoS
neplynou emitentovi ani jeho akcionářům žádné povinnosti."

V orlové dne 8' I.2013

předseda představ Ceské vinařské závody a.s.

Ing. Miroslav Kurka

Vnitřní informace emitenta se neřejňuje na finančním Serveru www.ipoint.cz. v informace emitentů' na
URL adrese www.cvz.cz v sekci dokumený ke stažení, oddíl soubory ke stažení, na strónkách www'cnb.cz v sekci
ČllB - Dohled Výkon dohledu - informační povinnosti - Informační povinnosti emitentů cenných papírů a
dalších osob vůči České národní bance


