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PAS Zábřeh na Moravě a.s., se sídlem Zábřeh, U Dráhy 828/8, PSČ: 789 13, IČ: 451 92 251, spisová značka B 385 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Oznámení o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie 
 

 

Představenstvo společnosti PAS Zábřeh na Moravě a.s., se sídlem U Dráhy 828/8, 789 13 Zábřeh, 

IČ 451 92 251, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 385 (dále jen „Společnost“), 

tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) 

zveřejňuje následující oznámení, jakož i výzvu akcionáři Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla 

účtu v centrální evidenci cenných papírů: 

I. Jediný akcionář Společnosti dne 6. prosince 2016 přijal rozhodnutí o přeměně listinných akcií 

na zaknihované akcie. 

II. Společnost tímto zveřejňuje své rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie. 

Rozhodnutí bude zveřejněno v Obchodním věstníku a uveřejněno na internetových stránkách 

Společnosti. 

III. Společnost vyzývá akcionáře k odevzdání listinných akcií, a to ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode 

dne zveřejnění tohoto rozhodnutí. Společnost bude přebírat listinné akcie od akcionářů v sídle 

Společnosti. 

IV. Každý z akcionářů je povinen při odevzdání listinných akcií Společnosti sdělit číslo 

majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Pokud akcionář tento 

údaj nesdělí, určí mu k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než 2 (dva) 

měsíce. 

V. Odevzdá-li akcionář listinné akcie a nesdělí číslo majetkového účtu pro připsání 

zaknihovaných akcií ani v dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k akciím 

dnem, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu. 

VI. Je-li akcionář v prodlení s odevzdáním listinných akcií, určí Společnost k jejich odevzdání 

dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 NOZ, a při jejím vyhlášení upozorní, 

že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné. 

V Zábřehu dne 12. prosince 2016 

 

____________________ 

Jaroslav Körner 

místopředseda představenstva 
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