Výzva k předložení akcií
Představenstvo společnosti
Úněšovský statek a.s., se sídlem Úněšov 76, PSČ 330 38, IČ 49790277, společnost zapsána
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B., vložka 372,
tímto vyzývá akcionáře společnosti, kteří tak ještě neučinili, k předložení listinných akcií ve
formě na majitele k výměně za akcie ve formě na jméno, v dodatečné lhůtě jeden měsíc od
zveřejnění této výzvy. Tato výzva se týká i akcionářů, kteří listinné akcie případně dosud
nepřevzali.
Výměna bude probíhat osobně, v sídle společnosti na adrese Úněšov 76, PSČ 330 38,
v pracovní dny vždy od 9:00 do 15:00 hodin. Žádáme akcionáře o předchozí domluvu na tel.
čísle 373 300 711, nebo elektronickou poštou na info@ustatek.cz.
Akcionáři, fyzické osoby, se prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionáři, právnické
osoby, jednají prostřednictvím svých statutárních orgánů ve shodě s jednáním zapsaným
v obchodním rejstříku, jednající osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.
Zmocněnci akcionářů se navíc prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem Akcionáře.
V předložené plné moci bude přesně vyznačen a specifikován účel plné moci a ostatní
zákonné náležitosti. Plná moc musí zůstat společnosti. Dědic akcionáře se navíc prokáže
usnesením o dědictvím nabytí předmětných akcií a toto usnesení musí v originále nebo úředně
ověřené kopii ponechat společnosti.
Drží-li akcie zástavní věřitel nebo jiná osoba, která je oprávněná mít akcie u sebe, splní
povinnost předložit akcie tato osoba. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu upozornit
zástavního věřitele nebo jinou osobu, která je oprávněná mít akcie u sebe, na tuto výzvu.
Nepředloží-li taková osoba, která byla akcionářem upozorněna na tuto výzvu, akcie k
výměně, odpovídá akcionáři za škodu tím vzniklou. Společnost vyznačí na akciích
předkládaných jí zástavním věřitelem též existenci zástavního práva.
Představenstvo dále upozorňuje, že akcionář je povinen, pro účely výplaty podílů na zisku a
jiných plnění spojených s akciemi, nahlásit společnosti bankovní účet vedený u osoby
oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je členem Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj, nebo v členském státě Evropské unie nebo jiném smluvním státě Dohody
o Evropském hospodářském prostoru.
Akcie, nepředložené k výměně ani v této dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné
a příslušné nově vydané akcie budou prodány ve veřejné dražbě.

