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V Brně dne 8. 10. 2013 
 

Vážená paní, Vážený pane, 
 
jménem a z pov ěření představenstva spole čnosti ALIMEX NEZV ĚSTICE a.s., se sídlem Nezvěstice 9, 
okres Plzeň-město, PSČ 332 04, IČ: 251 96 049 (dále jen "Společnost"), které nám bylo uděleno 
v souvislosti s tím, že jako obchodník s cennými papíry provádíme na základě § 183i odst. 5 výplatu 
protiplnění za vykoupené akcie společnosti ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., Vás jako bývalého vlastníka akcií 
Společnosti  
 

vyzýváme dle § 183l odst. 6 obchodního zákoníku 
k předložení všech dosud nep ředložených akcií spole čnosti ALIMEX NEZV ĚSTICE a.s.  

v dodate čné lhůtě od 16. 10. 2013 do 31. 10. 2013. 
 
Vlastnické právo k uvedeným akciím p řešlo dne 23. 5. 2013 na hlavního akcioná ře Primagra, a.s., se 
sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, IČ 451 48 155, a to v důsledku usnesení mimořádné valné 
hromady společnosti ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., konané dne 26. 3. 2013, které bylo zapsáno do 
obchodního rejstříku, a tento zápis byl zveřejněn v Obchodním věstníku dne 22. 4. 2013 pod značkou 
07904341-130422. 
 
Výše protipln ění byla stanovena následovn ě: 
=724,70 Kč za každou jednu akcii na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,- 
=7.246,50 Kč za každou jednu akcii na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,- 
=724.650,90 Kč za každou jednu akcii na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- 
 
 
 
Akcie m ůžete předložit: 
 

a) OSOBNĚ v sídle obchodníka s cennými papíry spole čnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, 
a.s., v Brn ě, Veveří 111, PSČ 616 00, a to každé pracovní pond ělí a st ředu mezi 9:00 – 12:00 a 
13:00 – 16:00 hodinou.  Je možné nás kontaktovat za  účelem domluvy o p ředložení akcií na 
tel. č.: 538 705 742, 538 705 773, email: corporate@cyrrus.cz . 

O předání akcií bude sepsán protokol, ve kterém akcionář uvede platební instrukce pro výplatu 
protiplnění, tj. číslo bankovního účtu. Na žádost akcionáře je možno protiplnění zaslat i poštovní 
poukázkou. Při předání akcií je nutno předat listinné akcie a dostavit se s platným průkazem 
totožnosti.  V případě, že akcie bude předkládat osoba, která není jejich (bývalým) majitelem, 
je nutné, aby předložila a odevzdala plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. 
Zmocněnci právnických osob se prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné 
za ni jednat.  

 

b) ZASLAT POŠTOU. Akcioná ři mohou akcie zaslat i poštou, ovšem na vlastní riz iko. V takovém 
případě je třeba k akciím p řipojit žádost o výplatu protipln ění za cenné papíry, uvést 
nacionále (jméno, adresa, rodné číslo, kontakt) a zp ůsob výplaty - složenkou nebo 
bankovním p řevodem. V p řípadě určení způsobu výplaty p řevodem na bankovní ú čet je t řeba, 
aby podpis akcioná ře na žádosti o výplatu byl ú ředně ověřen. Doporu čujeme zásilku na 
České pošt ě pojistit. 
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Výplatu protiplnění zajistíme v souladu s usnesením valné hromady do 10 dnů ode dne předání akcií. 

V případě, že akcie nepředáte podle této výzvy, bude Společnost dále postupovat podle § 214 
odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. 

V případě dotazů týkajících se výše uvedené záležitosti nás můžete kontaktovat na tel. 538 705 742, 
538 705 773, email: corporate@cyrrus.cz . 

 
Pokud jste p ředmětné akcie v mezidobí již p ředali, tento dopis prosím ignorujte. 
 
 
S pozdravem 

 
 
 
 
Ing. Jiří Běhal 
místopředseda představenstva 
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 
 


