
Výzva k výměně akcií v řádné lhůtě   
 
Představenstvo společnosti  
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 
Sídlo: Šatov 404 
IČ: 46900144 
spol. zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 845 
   
oznamuje, že dne 30.12.2013 byla do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně 
zapsána změna formy akcií společnosti z kmenových akcií na majitele v listinné podobě na kmenové 
akcie na jméno v listinné podobě, ke které došlo na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady 
společnosti konané dne 4.12.2013.   
   
Všechny stávající akcie společnosti, tj. 45.217 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve 
jmenovité hodnotě Kč 1000,--, změnily svoji formu na 45.217 kusů kmenových akcií na jméno v 
listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč 1000,--.   
   
Představenstvo společnosti tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby předložili své akcie znějící na 
majitele ve lhůtě od 30.1.2014 do 7.3.2014 u obchodníka s cennými papíry  CYRRUS CORPORATE 
FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 27758419, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen „pověřený obchodník“), a 
to v pracovních dnech (mimo pátek) v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod., aby mohla být 
provedena výměna za akcie znějící na jméno.  
Představenstvo současně vyzývá své akcionáře, aby pověřenému obchodníkovi sdělili číslo svého 
bankovního účtu, který bude uveden u osoby akcionáře v seznamu akcionářů vedeném společností, dle 
§264 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech. 
   
Pokud akcionáři ve výše stanovené lhůtě akcie nepředloží, nejsou oprávněni až do jejich předložení 
vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo společnosti dále upozorňuje akcionáře, že pokud 
budou v prodlení s předložením svých akcií ve výše uvedené lhůtě, bude společnost postupovat dle 
platné legislativy České republiky, a pokud akcionáři nepředloží své akcie ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, kterou jim k tomu představenstvo určí, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné.   
     
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 


