
AGROZET České Budějovice, a.s., se sídlem České Budějovice, U Sirkárny 30, IČ 281 13 128, 
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 
B., vložka 1870,  
jako nástupnická společnost ve fúzi splynutím se zanikající společností:  
Kalone Consulting a.s., se sídlem Praha, Olivova 4/2096, PSČ: 110 00, IČ: 282 29 983, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13896  
 
tímto vyzývá akcionáře zúčastněných společností  k převzetí nových nekótovaných kmenových  
listinných akcií nástupnické společnosti (k výměně akcií) v řádné lhůtě od 13. 1. 2010 do 13. 2. 
2010 a to každé pracovní pondělí a středu mezi 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodinou u pověřeného 
obchodníka společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem v Brno, Veveří 111, PSČ 
616 00, IČ: 277 58 419, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským 
soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, kterou je možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení 
akcií na tel. č.: 538 705 742, 538 705 789, email: corporate@cyrrus.cz.  
 
Výměnný poměr: 

1. Akcie společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. budou vyměněny tak, že za jednu (1) 
akcii AGROZET České Budějovice, a.s. o jmenovité hodnotě 31,- Kč bude nástupnickou 
společností vydána jedna (1) akcie nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 38,10 Kč,  

2. Akcie společnosti AGROZET České Budějovice, a.s. budou vyměněny tak, že za jednu (1) 
akcii AGROZET České Budějovice, a.s. o jmenovité hodnotě 11,20 Kč budou nástupnickou 
společností vydány dvě (2) akcie nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 7,- Kč, 

3. Akcie společnosti Kalone Consulting a.s. budou vyměněny tak, že za jednu (1) akcii Kalone 
Consulting a.s. o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude nástupnickou společností vydána jedna (1) 
akcie nástupnické společnosti o jmenovité hodnotě 7,- Kč.  

 
Akcionáři při výměně odevzdají dosavadní listinné akcie. Oprávněné fyzické osoby se při výměně 
akcií prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci právnických osob se prokáží navíc platným 
originálem (ověřenou kopií) výpisu z Obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Zmocněnci fyzických a 
právnických osob se navíc prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Jiný způsob 
než osobní převzetí není možný. 
 
Akcionáři zúčastněných společností jsou povinni vrátit dosavadní akcie v uvedené řádné lhůtě. V 
případě nedodržení této lhůty můžou být nevrácené akcie prohlášeny za neplatné bez poskytnutí 
dodatečné lhůty k vrácení akcií v souladu s ustanovením § 139 zákona o přeměnách. 

 

 
 


