Dodatečná (opakovaná) výzva k převzetí akcií
Společnost Equity Holding, a.s., IČO 100 05 005, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00
Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1164
(dále jen „Společnost“), tímto:
(a)

opakovaně oznamuje, že rozhodla s účinností ode dne 1. 10. 2020 o přeměně všech 4.277.066
(slovy: čtyři miliony dvě stě sedmdesát sedm tisíc šedesát šest) kusů kmenových akcií
Společnosti, vydaných jako zaknihované cenné papíry, na kmenové akcie v listinné podobě
(akcie vydané jako cenné papíry);

(b)

opakovaně oznamuje, že ke dni 13. 10. 2020 (den zrušení evidence) zrušil Centrální depozitář
cenných papírů a.s. (CDCP) evidenci zaknihovaných akcií vydaných Společností, ISIN:
CZ0009084604;

(c)

vyzývá tímto opakovaně všechny akcionáře Společnosti k převzetí listinných akcií, které jsou
vydány namísto původních (zrušených) zaknihovaných akcií, pokud tak akcionáři dosud
neučinili (či se svými akciemi jinak nenaložili);

(d)

akcie budou předávány pouze osobně, a to v dodatečné lhůtě od zveřejnění této výzvy do
15. prosince 2021, v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka na adrese Hybernská 1009/24
(Hybernská Centrum), Praha 1 – přímo v přízemí v obchodní pasáži, a to výhradně na
základě předchozího objednání akcionáře na e-mailové adrese equityholding@post.cz,
případně na telefonních číslech +420 704 240 814 nebo +420 739 185 953 (v pracovních
dnech od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00). Svůj zájem převzít své akcie můžete sdělit
Společnosti také prostřednictvím registračního formuláře dostupného na následující adrese:
http://equityholding.cz/cs/form a následně budete kontaktováni s návrhem možného termínu
převzetí.

(e)

Společnost upozorňuje, že akcionářům vlastnícím více než 1 akcii bude vydána hromadná
listina nahrazující tyto akcie.

K převzetí akcií Společnosti je nezbytné předložit platný doklad totožnosti.
Akcie mohou být vydány též zástupci akcionáře, předloží-li plnou moc s úředně ověřeným podpisem
akcionáře; vzor této plné moci je dostupný na internetových stránkách Společnosti:
http://equityholding.cz/cs/oznameni.
Pokud oprávnění zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti, je nutné rovněž doložení této
skutečnosti.
Pokud akcionář své akcie zdědil, je nutné Společnosti před sjednáním termínu nejdříve zaslat příslušné
dědické usnesení, ze kterého bude dědictví akcií Společnosti vyplývat. Postačí, pokud zašlete scan
(případně fotografii např. z mobilního telefonu) příslušného dědického usnesení na e-mailovou adresu
equityholding@post.cz. Kromě úvodní části, kde je uveden zemřelý původní akcionář a dědic /
dědicové a dále části, kde je konkrétně zmíněno, který dědic akcie Společnosti nabyl, lze dědické
usnesení anonymizovat. Pokud by dědické řízení stále probíhalo, prosím kontaktujte Společnost na
uvedené e-mailové adrese, bude dohodnut vhodný postup.
Společnost tímto akcionáře vyzývá, aby sledovali internetové stránky Společnosti
(www.equityholding.cz), na kterých mohou být umísťovány aktuální informace týkající se procesu
výměny akcií.

Společnost tímto upozorňuje, že pokud akcionář nepřevezme své akcie ve shora uvedené dodatečné
lhůtě, může Společnost po uplynutí této lhůty postupovat v souladu s § 543 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, tj. Společnost může nepřevzaté akcie prodat. Pokud
Společnost rozhodne o prodeji ve veřejné dražbě, budou informace o konání veřejné dražby v takovém
případě oznámeny způsobem určeným příslušnými právními předpisy. Výtěžek z prodeje akcií (po
započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s prodejem) vyplatí Společnost dotčenému vlastníku
akcií.
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