OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM ZANIKLÉ SPOLEČNOSTI
Představenstvo přejímajícího akcionáře - společnosti ODEON FIRM SERVIS a.s., se sídlem
v Brně, Josefská 425/25, PSČ 602 00, IČ 63486725, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1782,
oznamuje

akcionářům

- osobám odlišným od přejímajícího akcionáře (dále jen „akcionáři“) zaniklé společnosti
ODEON DATA SERVIS a.s., se sídlem v Praze 4, Nuselská 1419/53, PSČ 140 00, IČ
44848331, v souvislosti s pravomocným zápisem převzetí jmění k 1.10.2010, běh dodatečné
lhůty pro poskytnutí přiměřeného vypořádání v penězích.
Akcionáři mohou předložit akcie společnosti ODEON DATA SERVIS a.s. (dále jen
„akcie“) v pracovních dnech vždy od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00
hod. ve lhůtě od 1.12.2010 do 31.12.2010 v sídle obchodníka s cennými papíry společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., pověřeného v souladu s ust. § 355
zákona č. 125/2008 Sb. výplatou přiměřeného vypořádání na adrese Veveří 111, Brno,
PSČ: 616 00 (dále jen „obchodník“).
Vzhledem k tomu, že akcie zaniklé společnosti byly emitovány v listinné podobě ve formě na
majitele, je vyplacení přiměřeného vypořádání ve výši 274,- Kč za jednu akcii podmíněno
předchozím osobním odevzdáním listinných akcií zaniklé společnosti obchodníkovi.
Akcionář je zároveň povinen sdělit písemně obchodníkovi způsob, jak mu má být na něj
připadající přiměřené vypořádání zaplaceno (formou bezhotovostního převodu na sdělený
účet nebo poštovní poukázkou na adresu bydliště, resp. sídla akcionáře). Částka
odpovídající výši přiměřeného vypořádání bude obchodníkem odeslána akcionáři jím
určeným způsobem ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne odevzdání listinných
akcií. Akcionář je povinen za tímto účelem prokázat obchodníkovi svou totožnost platným
průkazem totožnosti. Zástupci právnických osob se navíc prokáží originálem nebo úředně
ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího tří měsíců. Zmocněnci oprávněných
fyzických osob, popř. právnických osob se vedle výše uvedených dokladů prokáží plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte obchodníka mailem na adrese corporate@cyrrus.cz
nebo na telefonních číslech 538 705 742 a 538 705 789.

