Rozhodnutí řádné valné hromady 2018
Nucený přechod účastnických cenných papírů společnosti
UNIPETROL, a.s.
Společnost UNIPETROL, a.s. (dále jen „UNIPETROL“) oznamuje, že valná hromada společnosti
UNIPETROL, a.s., konaná dne 28. srpna 2018, přijala rozhodnutí o nuceném přechodu všech účastnických
cenných papírů společnosti UNIPETROL na společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
(dále jen PKN ORLEN S.A.), akciovou společnost založenou a existující podle práva Polské republiky, se
sídlem v Płock, se zapsaným sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polská republika, zapsanou v registru
podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV
Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000028860, jako hlavního akcionáře dle § 375 a 382
zákona o obchodních korporacích.
Dle uvedeného rozhodnutí valné hromady poskytne společnost PKN ORLEN S.A., za podmínek
stanovených tímto rozhodnutím valné hromady a příslušnými právními předpisy, ostatním akcionářům
společnosti UNIPETROL, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím
ostatních akcionářů společnosti UNIPETROL, peněžité protiplnění ve výši 380 Kč za jednu akcii společnosti
UNIPETROL.
Důležité upozornění
Dle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přechází vlastnické právo k ostatním akciím společnosti
UNIPETROL na společnost PKN ORLEN S.A. uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení
valné hromady společnosti UNIPETROL o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů do
obchodního rejstříku. Společnost UNIPETROL zveřejní informaci ohledně dne zveřejnění zápisu usnesení
valné hromady společnosti UNIPETROL o nuceném přechodu všech účastnických cenných papírů do
obchodního rejstříku formou regulatorního oznámení – vnitřní informace.

V Praze, 28. srpna 2018
UNIPETROL, a.s.
Regulatorní oznámení č. 33/2018
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Resolution of the 2018 Ordinary General Meeting
Squeeze out of UNIPETROL, a.s.’ participation securities
UNIPETROL, a.s. (hereinafter "UNIPETROL") informs that the General Meeting of UNIPETROL, a.s., held
on 28 August 2018, adopted a decision on the squeeze out of all UNIPETROL’s participation securities to
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (hereinafter “PKN ORLEN S.A.”), a joint stock company
established and existing under the laws of the Republic of Poland, with its registered office at Chemików 7,
09-411 Płock, Republic of Poland, registered in the Register of Entrepreneurs maintained by the District
Court in the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register
under KRS number: 0000028860 as the majority shareholder in accordance with § 375 and 382 of the
Business Corporations Act.
Pursuant to this General Meeting resolution, PKN ORLEN S.A. will, subject to terms set forth in this General
Meeting resolution and relevant legal regulations, provide other UNIPETROL shareholders, eventually
pledgees if establishing of a pledge of other shareholders´ shares in UNIPETROL is evidenced, a monetary
consideration of CZK 380 per one UNIPETROL share.

Important Notice
In accordance with Section 385 (1) of the Business Corporations Act, ownership of other shares of
UNIPETROL shall transfer to PKN ORLEN S.A. upon lapse of one month from publication of registration of
the General Meeting resolution on the squeeze out of all participation securities in the Commercial Register.
UNIIPETROL will publish information regarding date of the publication of the UNIPETROL General Meeting
resolution on the squeeze out of all participation securities in the Commercial Register through a regulatory
announcement - inside information.

In Prague, 28 August 2018
UNIPETROL, a.s.
Regulatory announcement No. 33/2018
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