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Upozornění pro akcionáře k údajné nabídce odkupu akcií

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti zjistilo, že akcionářům společnosti byly rozeslány dopisy, které 
se mohou jevit jako odeslané ze společnosti TESLA KARLÍN, a.s. Zmíněný dopis je 
podepsán jménem údajného akcionáře, pana Ladislava Koutného, o kterém však 
společnosti není známo, že by akcionářem byl. V dopise je činěna nabídka na odkup akcií 
společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za cenu 250,- Kč za jednu akcii.

Tímto akcionáře upozorňujeme, že tato nabízená cena je hrubě podhodnocená a společnost 
vykazuje každoročně zlepšující se hospodářské výsledky, jak je možno z veřejných zdrojů 
nebo z webových stránek společnosti zjistit. Akcie naší společnosti jsou obchodovány 
prostřednictvím veřejného trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.  Akcie naší 
společnosti jsou na tomto trhu obchodovány za cenu 380,- až 420,- Kč za jednu akcii. 
S ohledem na tuto skutečnost je informace o nejlepší ceně za akcii zavádějící a informace o 
tom, že se již delší dobu neobchodují akcie naší společnosti na trhu, nepravdivá.

Autor dopisu se snaží akcionáře zavádějícími informacemi přimět k rychlému a 
nerozvážnému prodeji akcií nabídkou zajištěním všech formalit a výplatou peněz po 
podepsání kupní smlouvy tentýž den. 

Představenstvo společnosti se distancuje od jakéhokoliv spojování společnosti s obsahem 
tohoto dopisu a upozorňuje tímto akcionáře, aby dostatečně zvážili nabídku, která vykazuje 
znaky nekorektního jednání. Představenstvo zvažuje další právní kroky v této záležitosti.

Společnost TESLA KARLÍN, a.s. nepřijímá žádnou odpovědnost v souvislosti s uvedenou 
nabídkou na odkup akcií. Dále uvádí, že žádnému akcionáři neposkytla seznam svých 
akcionářů, tudíž není ani transparentní, jak byly získány informace o akcionářích pisatelem 
dopisu.

S případnými dotazy na doplňující informace se obraťte e-mailem na adresu
info@teslakarlin.cz nebo telefonicky na telefon uvedený v záložce kontakty na webových 
stránkách.

V Praze dne 4. února 2022

Představenstvo společnosti

   




