Subject: RE: Restituce AD - SNEO doplněn í údajů do transakčn í dokumentace
lmportance: High

Vážený pane kolego,
dovolím si navázat na kolegyni a potvrdit, že Vámi zaslaný návrh a
který Vám reakci zašle v nejkratší možné době.

restitučn í

Paralelně

linii

řeší

kolega

s touto lin ií nyní př ip ravujeme finální textaci transakční dokumentace, která by
měla být přílohou usnesení rady Městské části Praha 6 v působnosti valné hromady SNEO,
a.s. z 27. 6. 20 18. V této souvislosti bychom Vás požádali o dodání údajů, které za investora
zbývají doplnit do transakční dokumentace (jednatelé prodávané společnosti apod.) - v této
souvislosti jsme operativně k dispozici e-maílem, jakož i telefonicky.

S pozdravem

HAVEL & PARTNERS s.r.o.
advokátní kancelář

Florentinum , recepce A, Na Florenci 2116/15, 11 O 00 Praha 1
BL OCKEDhavelpartners[.]czB LOCKE O

Tento e-mail včetně jeho příloh je určen
jeho adresátovi a může obsahovat

výhradně

důvěrné

informace,
popřípadě
může
být
předmětem
advokátního tajemství. Neoprávněné šíření , úpravy
nebo zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno. Pokud
jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte o tom
prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze

systému. Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty
obsahu této zprávy vzn iklé v důsledku komunikace
prostřednictvím e-mailu. HAVEL & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15,
Nové Město, 11 O 00 Praha 1, IČO: 264 54 807,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 11 4599.

Su bject: RE: Restituce AD
Vážený pane kolego,
děkujeme za zaslaný návrh. Kopíruji kolegu -

prosím držte jej v kopii jako

zodpovědného advokáta za otázku restitucí. Návrh dohody vedeme v patrnosti a budeme
připraveni

o něm s Vaší stranou jednat.

S kolegou téma průběžně řešíme a rozumím, že stále existuje možnost, že se tento
týden podaří téma pozitivně dořešit . Ohledně případného dalšího vývoje budeme s Vámi v
kontaktu. V tomto směru předpokládáme, že pokud nebudou k dispozici pozitivní výsledky
naší snahy o nahlédnutí do spisu, bude návrh na uzavření vedlejší dohody opřen o doklad o
potenciálním riziku restitucí ve vztahu k dotčeným pozemkům.
Děkuji

za spolupráci a zůstávám s pozdravem

Subject: Restituce AD

Dobrý den,
v návaznosti na společné jednání ohledně uplatněných restitučních nároků Vám v
příloze zasíláme návrh dohody k rámcové smlouvě o převodu podílu, do které jsme
zapracovali požadavky společnosti NOPOCZ na možné řešení rizik vyplývajících z
uplatněných nároků.

V případě jakýchkoliv dotazu nás , pros ím, neváhejte kontaktovat.
S pozdravem ,

