OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ SPOLEČNOSTI NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE
VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ V SOUVISLOSTI S JEJICH PŘEMĚNOU
Představenstvo společnosti Agrochov Jezernice a.s., se sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice,
IČO: 65138139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová
značka B 1277 („Společnost“) zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („OZ‟), následující oznámení, jakož i výzvu
akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v příslušné evidenci, na který mají být
zaknihované akcie zaevidovány.
Valná hromada Společnosti rozhodla dne 26.6.2019 o přeměně všech akcií vydaných Společností na
zaknihované akcie.
Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře, aby odevzdali dosavadní listinné akcie
Společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v obchodním věstníku –
tzn. do 17.9.2019, a to v sídle Společnosti na adrese č.p. 42, 751 31 Jezernice, v pracovní dny
od 10.00 do 14.00 hod., u paní Ing. Ovadové, mob.774 866 922.
Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti neodevzdá, Společnost mu stanoví dodatečnou
lhůtu k předložení akcií spolu s upozorněním, že neodevzdané akcie budou prohlášeny za neplatné.
Tato dodatečná lhůta bude stanovena v délce 14 dní. Po prohlášení akcií za neplatné Společnost
prodá zaknihované akcie, které je nahrazují, s odbornou péčí. Výtěžek z prodeje těchto akcií po
započtení pohledávek vzniklých Společnosti prohlášením akcií za neplatné a prodejem zaknihovaných
akcií, které je nahrazují, bude vyplacen na žádost osobě, jejíž akcie byly prohlášeny za neplatné, a to
na bankovní účet, který Společnosti tato osoba za tímto účelem sdělí.
Představenstvo Společnosti tímto dále vyzývá akcionáře, kteří dosud nevlastní majetkový účet, aby si
v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to
prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (jedná se zejména o
banky a obchodníků s cennými papíry, seznam účastníků na www.cdcp.cz). Na tomto účtu bude
příslušný účastník spravovat všechny akcie daného akcionáře. Prostřednictvím příslušných účastníků
se budou uskutečňovat dispozice s akciemi, tedy akcionářův příkaz Centrálnímu depozitáři bude
zadán příslušným účastníkem, který danému akcionáři vede účet.
Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu
ustanovení § 530 odst. 1 OZ sdělit číslo majetkového účtu zřízeného v centrální evidenci
cenných papírů, na který mu budou zaevidovány zaknihované akcie Společnosti.

V Jezernici dne 15.7.2019
Představenstvo společnosti
Agrochov Jezernice a.s.

