
Představenstvo akciové společnosti ENERGOAQUA, a.s. 
se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, IČ 155 03 461, 

(dále jen „Společnost“) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 334 

 
oznamuje akcionářům, 

 
že ke dni 1. ledna 2014 došlo v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o 

některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 

(dále jen „Zákon“), ke změně formy listinných akcií na majitele emitovaných Společností na akcie ve 

formě na jméno. Jedná se o akcie v listinné podobě o jmenovité hodnotě 8,- Kč. 

Představenstvo Společnosti v souladu s ust. § 3 Zákona vyzývá akcionáře Společnosti, aby nejpozději 
do 30. června 2014 v sídle společnosti GTK FIN, s.r.o., IČ 278 12 286, na adrese Zámecká 488/20, 
Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, (dále jen „Administrátor“), předložili listinné akcie na 
majitele emitované Společnosti k jejich výměně za nové akcie na jméno a současně sdělili Společnosti 
údaje potřebné pro jejich zápis do seznamu akcionářů a vydání nových akcií. 
 
Akcionáři Společnosti mohou sdělit potřebné údaje pro zápis do seznamu akcionářů a vydání nových 
akcií na jméno (jméno, příjmení, datum narození, bydliště v případě fyzické osoby, název, IČ a sídlo 
v případě právnické osoby, a dále číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat 
bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj) předem prostřednictvím formuláře uveřejněného na internetových stránkách Administrátora 
www.gtkfin.cz.   
 
Výměna akcií za nové akcie a zápis do seznamu akcionářů bude prováděn ve dnech pondělí až středa 
(jsou-li pracovními dny) v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin v sídle 
Administrátora počínaje ode dne uveřejnění této výzvy. Konkrétní termín je nutné dohodnout vždy 
předem prostřednictvím emailu info@gtkfin.cz nebo na tel. čísle +420 721 421 713. Po předchozí 
dohodě lze provést výměnu akcií i v sídle Společnosti.  
 
Akcionář je při výměně povinen předložit dosavadní akcie ve formě na majitele v listinné podobě 
k výměně osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce na základě plné moci s úředně 
ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář nebo jeho zástupce jsou povinni se při výměně prokázat 
platným dokladem totožnosti. Zástupce právnické osoby předloží též výpis z obchodního rejstříku 
právnické osoby, za kterou jedná, ne starší tří měsíců 
 
Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií k výměně, není po dobu prodlení oprávněn 
vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li Společnost o rozdělení 
zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním výše uvedených povinností, právo na dividendu k 
akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne. 
 
Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. 


