VÝZVA

AKCIONÁŘŮM

společnosti
STS Prachatice, a.s., IČ 608 26 983,
sídlem Těšovice č.p. 62, 384 21 Husinec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 641
činěná v souladu s § 542 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (OZ):

a) Společnost tímto oznamuje, že dne 7. června 2016 bylo usnesením valné hromady společnosti
rozhodnuto o změně podoby kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě na kmenové akcie
na jméno v listinné podobě. Notářský zápis, který osvědčuje toto rozhodnutí je zveřejněn ve Sbírce
listin na portálu Justice.cz.
Do obchodního rejstříku byla změna podoby akcií pravomocně zapsána ke dni 21.

6. 2016.

b) Valná hromada společnosti ze dne 7. 6. 2016 rozhodla v souladu s § 536 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (OZ) a za obdobného použití § 529 (2) OZ stanovila lhůtu 70 dnů, která počíná běžet ode dne
zveřejnění rozhodnutí o přeměně kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě na listinné akcie
na jméno, tedy od 21. 6. 2016. V této lhůtě mohou akcionáři, vlastníci zaknihovaných akcií, převzít své
listinné akcie, a

proto jsou tímto všichni akcionáři společnosti vyzýváni, aby
se dostavili do sídla společnosti STS Prachatice, a.s. v Těšovicích č.p. 62
k převzetí svých listinných akcií nejpozději do 30. 8. 2016.
c)

Představenstvo dále své akcionáře informuje, že valná hromada rozhodla v souladu s § 543 a
za obdobného použití § 531 OZ a stanovila dodatečnou lhůtu 70 dnů pro případ, že by akcionář byl
v prodlení s převzetím akcií společnosti (ve lhůtě bodu b). Valná hromada upozornila dále akcionáře
společnosti, že nepřevezme-li vlastník zaknihovaných akcií listinné akcie ani v dodatečné lhůtě,
společnost je prodá s odbornou péčí.

d) Představenstvo zveřejňuje tuto výzvu akcionářům společnosti způsobem umožňující dálkový přístup
na internetových stránkách společnosti http://www.stsprachatice.cz/ a zároveň ji doručuje
akcionářům vedeným v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů v souladu s § 542 (2) OZ
na jejich adresy uváděné v příslušné evidenci.

e) Představenstvo tímto poučuje akcionáře společnosti, že nepřevezme-li akcionář listinné akcie ani
v dodatečné lhůtě dalších 70 dnů, společnost bude postupovat v souladu s ust. § 543 OZ:
§ 543
(1) Nepřevezme-li vlastník cenný papír ani v dodatečné lhůtě, emitent jej prodá s odbornou péčí.
Rozhodne-li emitent prodat cenný papír ve veřejné dražbě, uveřejní místo, dobu a předmět dražby
alespoň dva týdny před jejím konáním.
(2) Emitent vyplatí výtěžek z prodeje cenného papíru vlastníku po započtení pohledávek vzniklých
emitentovi v souvislosti s jeho prodejem.

V Těšovicích dne 21. 6. 2016

Za představenstvo:

............................
Květoslav Pálka
předseda představenstva

