
 

 

OZNÁMENÍ 
o určení dodatečné lhůty k odevzdání cenných papírů 

 
Představenstvo společnosti s firmou ENERGOAQUA, a. s.  
sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61  
IČ: 155 03 461  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 334  
(dále jen »Společnost«)  
 
tímto v souladu s ustanovením § 531 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, určuje vlastníkům cenných papírů, kteří jsou 
v prodlení s odevzdáním cenných papírů, dodatečnou lhůtu pro odevzdání cenných papírů Společnosti v souladu s 
rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 8. října 2014 o dílčí změně obsahu stanov, v jejímž důsledku došlo k přeměně 
cenných papírů Společnosti, a to veškerých listinných akcií Společnosti znějících na jméno (tj. všech 259 333 kusů kmenových 
akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 8,- Kč každá), na zaknihované cenné papíry (dále jen »cenné papíry«). 
 
Vlastníci těchto cenných papírů se tímto oznámením vyzývají k odevzdání svých výše uvedených cenných papírů Společnosti, 
a to ve lhůtě jednoho měsíce. Počátek lhůty pro odevzdání cenných papírů je stanoven na den následující po dni zveřejnění 
tohoto oznámení o určení dodatečné lhůty k odevzdání cenných papírů v Obchodním věstníku a způsobem umožňující dálkový 
přístup.  
 
Odevzdání cenných papírů bude probíhat v sídle zmocněnce Společnosti, jímž je společnost s firmou GTK FIN, s.r.o., Ostrava, 
Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ 702 00, IČO: 27812286 (dále jen »Administrátor«) každé pracovní pondělí a středu 
od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin po dobu jednoho měsíce ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto 
oznámení o určení dodatečné lhůty k odevzdání cenných papírů v Obchodním věstníku a způsobem umožňující dálkový 
přístup. V jiných pracovních dnech je možné uskutečnit odevzdání cenných papírů v sídle Administrátora ve stanovené lhůtě 
na základě předchozí telefonické domluvy na tel.: 721 421 713. O odevzdání cenných papírů bude na místě podepsán 
předávací protokol.  
 
Vlastník cenného papíru sdělí při jeho odevzdání Společnosti prostřednictvím Administrátora číslo majetkového účtu, 
vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů (»CDCP«), spravovaného prostřednictvím účastníka CDCP, na který má být 
cenný papír zaevidován; pokud Společnosti tento údaj nesdělí, určí mu k tomu Společnost při odevzdání cenného papíru 
dodatečnou lhůtu, a to písemným sdělením, jehož doručení vlastník cenného papíru na místě potvrdí. Dodatečná lhůta pro 
sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován, činí dva měsíce ode dne 
následujícího po dni, kdy byla dodatečná lhůta vlastníku cenného papíru určena. Vlastník cenného papíru si může zřídit účet, 
na který má být cenný papír zaevidován, u některého z účastníků Centrálního depozitáře (seznam účastníků CDCP je k dispozici 
na adrese http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku).  
 
Vlastník cenného papíru-fyzická osoba předloží při jeho odevzdání Administrátorovi platný průkaz totožnosti, zástupce 
vlastníka se kromě toho prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem vlastníka.  
Osoba zastupující vlastníka-právnickou osobu předloží při odevzdání cenného papíru platný průkaz totožnosti a výpis z 
obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii a event. též plnou moc k zastupování 
právnické osoby, nevyplývá-li toto oprávnění ze zápisu v obchodním rejstříku. Podpis vlastníka na plné moci musí být úředně 
ověřen.  
 
Představenstvo Společnosti upozorňuje vlastníky cenných papírů, že cenné papíry, které nebudou odevzdány ani v dodatečné 
lhůtě stanovené tímto oznámením, budou emitentem cenných papírů prohlášeny za neplatné a zaknihované cenné papíry, 
které je nahradí, budou s odbornou péčí prodány v souladu s ustanovením § 534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Tato výzva je zveřejněna v Obchodním věstníku, uveřejněna na webových stránkách Společnosti na adrese 
www.energoaqua.cz a zaslána na adresu akcionáře uvedenou v evidenci vlastníků cenných papírů.  
 
Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na adrese Administrátora společnosti GTK FIN, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, 
Zámecká 488/20, PSČ 702 00, telefon 721 421 713, e-mail: info@gtkfin.cz.  
 
Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s.  
 
 


