OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ CENNÉHO PAPÍRU A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ ZA
ÚČELEM VÝMĚNY
Společnost Svornost Těmice, a.s., IČO: 64511936, se sídlem č.p. 216, 696 84 Těmice, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1946 (dále jen
„Společnost“) v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 9. června 2022
v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zveřejňuje
rozhodnutí valné hromady Společnosti o změně podoby listinných akcií Společnosti na akcie
zaknihované a současně zveřejňuje lhůtu k odevzdání akcií za účelem jejich přeměny na
zaknihované akcie.
Valná hromada Společnosti na svém jednání konaném dne 9. června 2022 přijala formou
notářského zápisu rozhodnutí, na jehož základě změnila podobu všech akcií Společnosti z listinné
podoby na zaknihované. Tímto rozhodnutím není dotčen druh, forma ani jmenovitá hodnota akcií.
Uvedená změna podoby akcií, na jejímž základě má Společnost celkem 34 zaknihovaných akcií na
jméno o jmenovité hodnotě 5 000 Kč, 6765 zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě
1 000 Kč a 8467 zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč, byla s účinností
ke dni 15. června 2022 zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 1946.
Výzva akcionářům
Společnost tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali své dosavadní listinné akcie
Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to v sídle Společnosti
na adrese č.p. 216, 696 84 Těmice, v pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Dále Společnost akcionáře Společnosti vyzývá, aby Společnosti sdělili informace o svém
majetkovém účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů, případně aby si v souvislosti s
přeměnou podoby akcií majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů zřídili, a to
prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků
s cennými papíry; seznam účastníků na www.cdcp.cz). Akcionář je při odevzdání dosavadních
listinných akcií Společnosti povinen Společnosti sdělit číslo majetkového účtu, na který mu budou
zaevidovány zaknihované akcie Společnosti.
Podmínkou výměny je předložení dosavadních akcií v listinné podobě a prokázání se platným
průkazem totožnosti, v případě zastoupení akcionáře je zástupce povinen předložit plnou moc s
úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.
V případě, že je akcionářem právnická osoba, předloží její jednající statutární orgán platný průkaz
totožnosti a výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Pověřený zástupce právnické osoby
předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s výměnou akcií.
Akcionář, který bude v prodlení s předložením akcií ve výše určené lhůtě, nevykonává až do
okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva.
V Těmicích dne 16. června 2022
Svornost Těmice, a.s.

