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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,
kterou se oznamuje

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
o zrušení pozastavení obchodování s určitým investičním nástrojem na regulovaném
trhu nebo na mnohostranném obchodním systému
ze dne 14. prosince 2017

Česká národní banka jako příslušný správní orgán podle § 137 odst. 4 zákona
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů vydává toto
opatření obecné povahy:
Okamžikem zveřejnění tohoto opatření na úřední desce České národní banky se podle
§ 137 odst. 4 ve spojení s § 137 odst. 2 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ruší opatření obecné povahy č. j.
2017/127672/CNB/570 ze dne 19. září 2017, kterým bylo pozastaveno obchodování
s akciemi (ISIN LU0122624777) společnosti ORCO PROPERTY GROUP S.A.,
identifikační číslo B44996, se sídlem 40, rue de la Vallée, L-2661 Lucemburk,
Lucemburské velkovévodství, a to na regulovaných trzích a mnohostranných
obchodních systémech, jejichž organizátor nebo provozovatel má sídlo v České
republice.
Odůvodnění
1. Opatřením obecné povahy č. j. 2017/127672/CNB/570 ze dne 19. září 2017 Česká
národní banka pozastavila obchodování s akciemi (ISIN LU0122624777) společnosti
ORCO PROPERTY GROUP S.A., identifikační číslo B44996, se sídlem 40, rue de la
Vallée, L-2661 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, a to na regulovaných trzích a
mnohostranných obchodních systémech, jejichž organizátor nebo provozovatel má sídlo
v České republice.
2. K pozastavení obchodování došlo na základě srovnatelného opatření ze strany příslušného
orgánu dohledu v Lucemburském velkovévodství (Commission de Surveillance du
Secteur Financier - dále jen „CSSF“), jenž obchodování pozastavil v souvislosti
s šetřením ohledně povinnosti učinit nabídku převzetí akcionářům společnosti ORCO.

CSSF prostřednictvím tiskových zpráv informavala o výsledcích šetření a o možnosti
obnovit obchodování s účinností od 15. prosince 2017. ČNB proto na základě oznámení
CSSF o přijetí srovnatelného opatření rozhodla ukončit pozastavení obchodování.
3. Podle § 137 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se toto opatření obecné
povahy vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Podle § 137 odst. 7 zákona
o podnikání na kapitálovém trhu jsou osoby, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné
zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy dotčeny, oprávněny podat proti
vydanému opatření písemné odůvodněné námitky u České národní banky, sekce
licenčních a sankčních řízení, 115 03 Praha 1, Na Příkopě 28. Lhůta pro podání námitek
činí 5 pracovních dní ode dne zveřejnění tohoto opatření obecné povahy. Podané námitky
nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne Česká národní banka, proti
takovému rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.

Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České
národní banky.
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Toto opatření obecné povahy bylo zveřejněno vyvěšením na úřední desce České národní
banky v 8:17 dne 15. prosince 2017.
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