
 

 

Výzva k odevzdání listinných akcií v dodatečné lhůtě 

 

Představenstvo společnosti 

A G R O Kunčice, a.s. 

se sídlem Kunčice nad Labem č.p. 51, PSČ 543 61, IČO: 45534161 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  

oddíl B, vložka 566 

(dále jen „společnost“) 

 

v souladu s usnesením valné hromady společnosti konané dne 11. 6. 2014 o přeměně podoby 

a formy akcií společnosti z listinných na jméno na zaknihované na majitele a § 529 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

opakovaně vyzývá 

akcionáře společnosti, případně zástavní věřitele (dále též „oprávněné osoby“), aby ve lhůtě 

od 20. 7. 2015 do 21. 9. 2015 v době od 8:00 do 12:00 hod. v sídle společnosti odevzdali 

své listinné akcie společnosti a současně sdělili číslo majetkového účtu v centrální evidenci 

cenných papírů, na který má být cenný papír zaevidován. Účet lze zřídit prostřednictvím 

účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů.  

Seznam účastníků je k dispozici na adrese http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-

ucastniku. 

Oprávněné fyzické osoby se při odevzdání listinných akcií prokazují platným dokladem 

totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně 

ověřeným podpisem vlastníka, kterého zastupuje. Zástupci oprávněných právnických osob se 

při odevzdání akcií prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem 

stanovené evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku), platným dokladem 

totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování s úředně 

ověřeným podpisem zmocnitele. Jiný způsob odevzdání listinných akcií než osobní není 

možný. 

V případě, že na akciích společnosti vázne zástavní právo, je oprávněnou osobou k odevzdání 

těchto listinných akcií zástavní věřitel. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu 

upozornit zástavního věřitele na toto oznámení a výzvu k odevzdání listinných akcií. Tím není 

dotčen závazek akcionáře sdělit společnosti číslo majetkového účtu v centrální evidenci 

cenných papírů, na který má být cenný papír zaevidován. 

Představenstvo společnosti upozorňuje oprávněné osoby, že pokud nesdělí při odevzdání 

listinných akcií číslo majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů, na který mají být 

zaknihované akcie společnosti zaevidovány, přejde na společnost vlastnické právo k těmto 

akciím dnem, kdy za ně akcionáři zaplatí spravedlivou cenu. 

Představenstvo společnosti dále upozorňuje oprávněné osoby, že listinné akcie společnosti 

nepředložené ani ve shora stanovené dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné a 

zaknihované akcie společnosti vydávané místo akcií prohlášených za neplatné budou prodány ve 

veřejné dražbě prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na účet dotčené osoby.   

 

Představenstvo společnosti  

A G R O Kunčice, a.s.  

Kopie z www.dsagro-kuncice.cz


