Oznám
mení rozh
hodnutí o přeměn
ně akcií na
n zaknih
hované
Společnost
ČEPRO
O, a.s.
IČ:
60193531
se sídle
em: Děln
nická 213/12, Holešo
ovice, 170 00 Praha 7
zapsan
ná:
v ob
bchodním rejstříku vvedeném Městským
M
soudem v Praze, sp
p. zn. B
2341
zastoup
pená: Mgrr. Janem Duspěvou,
D
předsedou
u představe
enstva a
Ing. Helenou Hostkovou
H
u, místopře
edsedkyní představen
p
nstva
tímto plní svou povinnost
p
dle
d § 529 zzákona č. 89/2012
8
Sb., občansský zákoník
k (dále
jen „OZ
Z“) a oznam
muje, že:
 jediný akcioná
ář Společn
nosti přijall v působn
nosti valné hromady dne 13. 9.
9 2016
rozh
hodnutí ve
e formě no
otářského zzápisu NZ
Z 1134/2016, N 989//2016 o přřeměně
vše
ech akcií Společnos
S
sti, a to ta
ak, že dosavadních 5 660 000 kusů kme
enových
akcií na jmén
no v listinné podobě ve jmenovité hodno
otě každé z nich 1.0
000,- Kč
(dálle jen „Dosavadní akcie“) sse přeměň
ňují na 5 660 000 kusů kme
enových
zakknihovanýcch akcií na jméno o jm
menovité hodnotě
h
ka
aždé z nichh 1.000,- Kč
K (dále
jen „Nové akccie“);
 současně Sp
polečnost určila lhů
ůtu, ve ktteré je akcionář ppovinen od
devzdat
olečnosti Dosavadní
D
í akcie vvydané Sp
polečností, v délce dva měs
síce od
Spo
zveřejnění rozzhodnutí je
ediného akkcionáře v Obchodním
O
m věstníkuu;
 v so
ouvislosti s výše uv
vedeným ro
ozhodnutím
m a ustan
novením § 529 a ná
ásl. OZ,
Spo
olečnost tím
mto uveřejňuje své rrozhodnutí o Přeměn
ně akcií a ssoučasně vyzývá
akc
cionáře Sp
polečnostii, aby ve lh
hůtě dvou měsíců
m
ode
e dne zveřřejnění roz
zhodnutí
o P
Přeměně akcií
a
v Ob
bchodním věstníku, odevzdal Společnoosti všech
hny své
Dossavadní km
menové ak
kcie na jmé
éno v listin
nné podobě
ě. Odevzd ání lze uskutečnit
vždy v pracovvní dny v době od 9
9:00 – 17:00 hod. v sídle Spoolečnosti Dělnická
D
213
3/12, Holeššovice, 170
0 00 Praha
a 7;
 současně s odevzdán
ním Dosa
avadních akcií je akcionář povinen sdělit
Spo
olečnosti číslo
č
maje
etkového účtu vede
eného centrálním deppozitářem (CDCP)
(
spra
avovaného
o prostředn
nictvím úččastníka CDCP,
C
na který majíí být zaevidovány
zakknihované akcie.
a
Před
dstavenstvvo Společn
nosti tímto současně vyzývá ak
kcionáře
ke zzřízení těch
hto majetk
kových účtů
ů.
Pokud akcionář nesdělí přři odevzdá
ání Dosav
vadních ak
kcií číslo m
majetkovéh
ho účtu
vedené
ého CDCP, na který mu mají b
být zakniho
ované akcie Společnnosti zaevid
dovány,
určí mu
u k tomu Společnost
S
t v souladu
u s ustano
ovením § 530
5 odst. 1 OZ doda
atečnou
lhůtu v délce dvvou měsíců
ů ode dne
e odevzdání akcií Společnosti . Pokud akcionář
a
nesdělíí Společno
osti číslo majetkovéh
m
ho účtu ani v této dodatečné
d
é lhůtě, pře
ejde na
ČE
EPRO, a. s.
Dělnická 213/12
0 00 Praha 7
170
Česká republika

Tel.: +420 221 968 1111
x: +420 221 968 3000
Fax
E-m
mail: ceproas@cepproas.cz
http
p://www.ceproas.cz
cz

Zapsáno
Z
v Obchodním
rejstříku
r
vedeném
Městským
M
soudem
m v Praze,
oddíl
o
B, vložka 2341.

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531

Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně akcionář zaplatí
spravedlivou cenu.
Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním svých akcií, bude mu v souladu s
ustanovením § 531 OZ určena dodatečná lhůta k odevzdání akcií v délce 2 měsíců.
Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou
prohlášeny za neplatné a Společnost bude dále postupovat v souladu s právními
předpisy.
V Praze dne 13. 9. 2016
ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva
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Ing. Helena Hostková
místopředsedkyně představenstva

Zapsáno v Obchodním
rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531

