
VÝZVA K VÝMĚNĚ AKCIÍ V DODATEČNÉ LHŮTĚ

Představenstvo společnosti

ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou
se sídlem Staré Hradiště 490, PSČ 533 52, IČO: 48154954

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 885 (dále jen „společnost“)

v souvislosti s usnesením valné hromady společnosti ze dne 14. června 2013 
o změně stanov společnosti, v jejímž důsledku došlo mj. ke změně formy listinných 
akcií na majitele na listinné akcie na jméno 

opakovaně vyzývá 
akcionáře společnosti, případně zástavní věřitele (dále též „oprávněné osoby“) 
k osobnímu předložení listinných akcií společnosti znějících na majitele za 
účelem jejich výměny za listinné akcie společnosti znějící na jméno v termínu 
od 6. května 2014 do 30. dubna 2015 v pracovních dnech úterý a středa v době od 
9:00 do 12:00 hodin v sídle společnosti, v sekretariátu ředitele.
Jiný termín k výměně akcií lze dohodnout v rámci dodatečné lhůty a po předchozí 
telefonické domluvě na telefonním čísle 466 799 320.
Akcionáři společnosti se dále vyzývají, aby současně s předložením shora uvedených 
listinných akcií na majitele sdělili společnosti tyto údaje potřebné pro zápis do 
seznamu akcionářů: jméno, příjmení/obchodní firma, datum narození a rodné číslo/
IČO, bydliště/sídlo, číslo bankovního účtu, přes který budou realizovány veškeré 
finanční transakce mezi akcionářem a společností, a údaj o případném oddělení 
nebo převodu samostatně převoditelných práv spojených s těmito akciemi.

Podmínkou provedení výměny je předložení listinných akcií společnosti znějících 
na majitele. Při předložení (vrácení) listinných akcií společnosti znějící na majitele 
budou oprávněné osobě vydány nové akcie společnosti znějící na jméno. Výměna 
bude provedena v rozsahu odpovídajícímu počtu předložených akcií.

Oprávněné fyzické osoby se při výměně akcií prokážou 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 výměně akcií prokážou originálem či úředně ověřenou 
kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, platným dokladem 
totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování 
při výměně akcií s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Jiný způsob výměny než 
osobní není možný.

Akcie, u kterých je registrováno zástavní právo, budou vyměněny zástavnímu věřiteli.

Představenstvo společnosti upozorňuje své akcionáře, že akcie společnosti 
nepředložené ani ve shora stanovené dodatečné lhůtě budou prohlášeny za 
neplatné a nové nepřevzaté akcie společnosti vydávané místo akcií prohlášených za 
neplatné budou prodány ve veřejné dražbě prostřednictvím obchodníka s cennými 
papíry na účet dotčené osoby.

Představenstvo společnosti
ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou

Výzva k výměně akcií společnosti ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou byla uveřejněna na internetových stránkách
www.zakonna-oznameni.cz dne 30. 4. 2014 pod značkou inzerátu ZO 27/14.


