
Představenstvo spole čnosti  
EGÚ Brno, a. s.  
Sídlo: Hudcova 487/76a, 612 48 Brno-Medlánky  
I Č: 46900896  
Zapsané u KS v Brn ě, oddíl B, vložka 856 (dále též Spole čnost)  
  
rozhodlo na svém zasedání dne 27. 9. 2012 z d ůvodu neefektivnosti  
sou časného o novém zp ůsobu p ředávání listinných cenných papír ů  
spole čnosti.  
  
Nově budou listinné cenné papíry p ředávány akcioná řům Spole čnosti  
prost řednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPOR ATE FINANCE, a.s.,  
se sídlem Brno, Veve ří 111 (Platinium), PS Č 616 00 (dále též Obchodník)  
  
Předávání bude probíhat v dodate čné lh ůt ě v období od 30. 1. 2013  
do 1. 3. 2013, a to každé pracovní pond ělí a st ředu od 9.00-12.00  
a 13.00-16.00 hodin.  
  
Místem p ředávání listinných cenných papír ů je sídlo Obchodníka - Brno,  
Veveří 111 (Platinium), PS Č 616 00.  
  
Jiný zp ůsob než osobní p řevzetí není možný.  
  
Akcioná ři-fyzické osoby se p ři p řevzetí prokážou platným pr ůkazem  
totožnosti s uvedeným rodným číslem a adresou (trvalým pobytem).  
Zmocněnci t ěchto akcioná řů se navíc prokážou speciální plnou mocí  
s ú ředním ov ěřením podpisu zmocnitele a platným pr ůkazem totožnosti.  
  
Akcioná ři-právnické osoby se prokážou originálem nebo ú ředně ov ěřeným  
opisem výpisu z obchodního rejst říku ne starším t ří m ěsíc ů. Zmocn ěnci  
t ěchto akcioná řů (pokud nejsou statutárním orgánem) se dále prokážo u  
speciální plnou mocí s ú ředním ov ěřením zmocnitele (statutární orgán)  
a platným pr ůkazem totožnosti.  
  
Veškeré náklady, které akcioná řům vzniknou v souvislosti s p řevzetím  
předmětných akcií, nesou akcioná ři.  
  
Představenstvo spole čnosti upozor ňuje, že nep řevezme-li si akcioná ř  
listinné akcie ani v takto stanovené dodate čné lh ůt ě pro p ředání,  
je spole čnost oprávn ěna tyto akcie prodat v souladu s ustanovením  
obchodního zákoníku.  
  
Výt ěžek z prodeje t ěchto akcií po zapo čtení pohledávek spole čnosti proti  
dot čené osob ě, vzniklých v souvislosti s jejich prodejem, vyplat í  

společnost dotčené osobě nebo jej uloží do úřední úschovy. 


