
 
 
 

Výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě podle § 214 obchodního zákoníku. 
 

Představenstvo společnosti OSEVA UNI, a.s. 
Sídlo: Choceň, Na Bílé 1231, okres Ústí nad Orlicí 

IČ: 150 61 612 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 141, 

(dále jen »Společnost«) 
 

 
vyzývá všechny někdejší akcionáře Společnosti, jejichž vlastnické právo k účastnickým cenným 
papírům emitovaným Společností zaniklo jeho přechodem na hlavního akcionáře,společnost SALINA 
a.s. se sídlem Choceň, Na Bílé 1231, IČ: 647 89 527, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1412, k předložení všech dosud nepředložených 
akcií emitovaných Společností, jež nebyly předloženy ani v dodatečné lhůtě určené Společností dle § 
183l odst. 6 obchodního zákoníku, aby tak učinili v dodatečné přiměřené lhůtě určené podle § 214 
obchodního zákoníku v termínu od 25. července 2012 do 8. srpna 2012. 
 
Listinné akcie Společnosti se předkládají jejímu zmocněnci, obchodníku s cennými papíry společnosti 
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, (dále jen»Obchodník«)v sídleObchodníka na 
adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00 nebo na pobočce Obchodníka na adrese Praha 5 - Smíchov, 
Radlická 14b, PSČ 150 00 a do rukou Obchodníka, a to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 
9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. 
 
Při předávání akcií někdejší akcionáři či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Osoba 
oprávněná jednat jménem akcionáře-právnické osoby předloží a odevzdá též aktuální výpis této osoby 
z obchodního či jiného příslušného rejstříku nebo jeho ověřenou kopii. Zástupce na základě plné moci 
je povinen předložit a odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem osoby, která je 
majitelem předmětných akcií a zplnomocňuje předkládající osobu k jejich předání, případně výše 
zmíněný výpis z obchodního či jiného rejstříku. O předání akcií bude sepsán protokol, ve kterém 
budou uvedeny platební instrukce pro výplatu protiplnění.   
 
Nepředloží-li tito akcionáři své účastnické cenné papíry Společnosti ani ve výše uvedené dodatečné 
přiměřené lhůtě, budou tyto nepředložené cenné papíry v souladu s § 214 odst. 2 obchodního 
zákoníku prohlášeny za neplatné.   
 
 
 
Představenstvo společnosti OSEVA UNI, a.s. 
 


