Vyhlásenie o pristúpení k investičnej zmluve
Vyhlasovateľ (záujemca o nadobudnutie akcií):
Názov: ........................................................ (obchodný názov, príp. meno a priezvisko)
Sídlo:

........................................................

IČO:

........................................................

Štatutárny orgán: ........................................................ (funkcia)
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
I.
Na účely tohto vyhlásenia sa rozumie
spoločnosťou KOSIT spoločnosť KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke č. 1169/V,
mestom Košice Mesto Košice so sídlom Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, IČO: 00691135,
WOOD WOOD Waste Management Limited, so sídlom 20 Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039, Malta,
zapísaná v Obchodnom registri Malta pod číslom registrácie C 45903
investičnou zmluvou investičná zmluva zo dňa 21. 2. 2001 uzatvorená medzi zakladajúcimi akcionármi
spoločnosti v znení dodatku č. 1 zo dňa 23. 4. 2010, vyhlásenia mesta Košice zo dňa 30. 6. 2014 a vyhlásenia
pristupujúceho akcionára WOOD zo dňa 13. 11. 2014.

II.
Vyhlasovateľ, za podmienky, že sa stane akcionárom spoločnosti KOSIT tým, že nadobudne akcie
spoločnosti KOSIT od mesta Košice, týmto záväzne
vyhlasuje,
že v súlade s ustanovením článku XIII ods. 13.2 písm. b) bodu i) investičnej zmluvy preberá ku dňu
nadobudnutiu akcií spoločnosti KOSIT všetky práva a záväzky pôvodného akcionára mesta Košice vyplývajúce
z investičnej zmluvy v rozsahu zodpovedajúceho nadobudnutým akciám, a bude viazaný ustanoveniami
investičnej zmluvy.
Podpísanie tohto vyhlásenia Vyhlasovateľom má účinky podpísania investičnej zmluvy Vyhlasovateľom tak, ako
je určené v ustanovení článku XV ods. 15.1 písm. b) investičnej zmluvy. V tejto súvislosti Vyhlasovateľ
vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom investičnej zmluvy, že mu jasný a zrozumiteľný, a že investičná zmluva
vyjadruje jeho slobodnú a skutočnú vôľu a proti jej obsahu a forme nemá žiadne námietky a výhrady, čo
podpisom tohto vyhlásenia potvrdzuje.
Účinky tohto vyhlásenia nastanú prevodom akcií z mesta Košice ako predávajúceho na Vyhlasovateľa ako
kupujúceho podľa článku IV zmluvy o prevode akcií.
Toto vyhlásenie je vyhotovené je v piatich (5) vyhotoveniach, z toho dve (2) vyhotovenia pre mesto Košice
a po jednom (1) vyhotovení pre spoločnosť WOOD, spoločnosť KOSIT a pre Vyhlasovateľa.
Vyhlásenie bolo podpísané dňa ................................

Za Vyhlasovateľa:
_______________________________
meno a priezvisko
funkcia

Mesto Košice a WOOD svojím podpisom vyhlásenie vyhlasovateľa akceptuje:
Za mesto Košice

Za WOOD

......................................................

......................................................

