
Rozhodnutí o přeměně akcií společnosti na zaknihované akcie, výzva akcionáři k odevzdání akcií  

 

Statutární ředitel společnosti  

THT Ostrava CZ, a.s. 

IČO: 258 54 542, se sídlem Mošnov, Mezinárodní letiště Ostrava č.p. 402, PSČ 742 51, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2538 

(dále jen „Společnost“) 

 

tímto oznamuje, že jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti dne 15.2.2017 

rozhodl o přeměně akcií Společnosti na zaknihované akcie ve smyslu ust. § 529 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, když přijal následující usnesení: 

 

Všechny dosavadní akcie emitované společností THT Ostrava CZ, a.s. jako listinné cenné papíry, tj. 

200 ks (slovy dvě stě kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč 

(jednosto tisíc korun českých), se mění na akcie zaknihované. 

 

Lhůta k odevzdání cenného papíru emitentovi ve smyslu § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, se určuje na 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně akcií na 

zaknihované akcie. Jediný akcionář je povinen ve shora uvedené lhůtě odevzdat společnosti THT 

Ostrava CZ, a.s. všechny jí emitované akcie, a to v sídle společnosti THT Ostrava CZ, a.s. v pracovních 

dnech v době od 8:00 hod. do 18:00 hod, a sdělit číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být 

zaknihované akcie zaevidovány. 
(dále jen „Rozhodnutí“). 

 

O uvedeném Rozhodnutí v působnosti valné hromady Společnosti byl dne 15.2.2017 Mgr. Petrem 

Elšíkem, notářem se sídlem v Litoměřicích, sepsán notářský zápis N 76/2017, NZ 105/2017, který 

Společnost založila do sbírky listin. 

 

Výzva Společnosti adresovaná jedinému akcionáři Společnosti k odevzdání listinných akcií Společnosti 

na jméno a k sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie nebo více akcií 

zaevidovány, byla zveřejněna v Obchodním věstníku dne 28.2.2017. Lhůta pro odevzdání akcií 

Společnosti končí dne 28.4.2017. Statutární ředitel Společnosti v této souvislosti oznamuje, že v 

případě, že akcionář neodevzdá akcie Společnosti do dvou měsíců od zveřejnění výzvy v Obchodním 

věstníku, tj. nejpozději do 28.4.2017, bude mu k tomu stanovena dodatečná lhůta, která nebude delší 

než čtrnáct dnů. V případě nedodržení ani této dodatečné lhůty prohlásí Společnost neodevzdané akcie 

za neplatné.   

   

Odevzdání akcií a sběr údajů potřebných pro zaevidování akcií na příslušný majetkový účet bude možné 

v sídle Společnosti, tj. na adrese Mošnov, Mezinárodní letiště Ostrava č.p. 402, PSČ 74251, ode dne 

zveřejnění výzvy v Obchodním věstníku po dobu 2 měsíců, tj. do 28.4.2017, a to v pracovních dnech v 

době od 8:00 hod. do 18:00 hod. 

 

Za účelem odevzdání akcií a zaevidování akcií na příslušný majetkový účet je ze strany jediného 

akcionáře Společnosti potřeba předložit v originále jeho platné dosavadní listinné akcie na jméno, sdělit 

číslo majetkového účtu v příslušné evidenci, na který má být akcie nebo více akcií zaevidováno a 

předložit úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku akcionáře a průkaz totožnosti osob oprávněných 

akcionáře zastupovat.  

 

V Mošnově dne 7.3.2017 

 

THT Ostrava CZ, a.s. 

Ing. Peter Baranec  

statutární ředitel 


