Představenstvo obchodní společnosti Doubravická, a.s., sídlem Doubravice nad Svitavou,
Hybešova 228, okres Blansko, PSČ 679 11, IČO 25312707, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2064,
vyzývá
dle ust. § 183l odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pozdějším znění, v
souvislosti s přijetím usnesení mimořádné valné hromady společnosti konané 14.11. 2011 a
následným přechodem vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům
emitovaným společností na hlavního akcionáře, všechny někdejší akcionáře společnosti
Doubravická, a.s. (IČO 25312707), jejichž vlastnické právo k účastnickým cenným papírům
emitovaným společností zaniklo jeho přechodem na hlavního akcionáře, k předložení všech
dosud nepředložených akcií emitovaných společností v 1. dodatečné, společností určené lhůtě
15 dnů počínající dnem 8. února 2012.
Akcie se předkládají v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS
CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419.
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
Akcie můžete předložit:
a) osobně v sídle obchodníka s cennými papíry společnosti CYRRUS CORPORATE
FINANCE, a.s., se sídlem v Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 27758419, a to každé
pracovní pondělí a středu mezi 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodinou. CYRRUS
CORPORATE FINANCE, a.s. je možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií
na tel. č.: 538 705 742, 538 705 773, email: corporate@cyrrus.cz.
b) zaslat poštou. Akcionáři mohou cenné papíry zaslat poštou na vlastní riziko. V takovém
případě je třeba k akciím připojit žádost o výplatu protiplnění za cenné papíry společnosti
Doubravická, a.s., uvést iniciály (jméno, adresa, rodné číslo, kontakt, způsob výplaty složenkou nebo bankovním převodem). V případě výplaty na bankovní účet je třeba ověřený
podpis. Doporučujeme zásilku poslat jako cenné psaní (s pojištěním).

Nepředloží-li dosavadní akcionáři své akcie ve stanovené lhůtě, bude postupováno dle § 214
odst. 1 až 3 obch. zák.
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