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ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ PODOBY AKCIÍ 
VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ NA MAJITELE 
  
Představenstvo spole čnosti 
RENATEX CZ a.s. 
Sídlo: K Myslivn ě 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava 
I ČO: 45192731 
zapsané v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Ostrav ě 
v oddílu B, vložce 434 
 
(dále jen »Spole čnost«) 
 
Oznamuje akcioná řům, že mimo řádná valná hromada spole čnosti konaná dne 
18.12.2013 rozhodnutím o zm ěně stanov schválila p řeměnu podoby všech 
akcií emitovaných Spole čností, tj. 87.537 kus ů kmenových akcií na 
majitele o jmenovité hodnot ě každé z nich 1.000,- K č a 17.173 kus ů 
kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnot ě každé z nich 600,- K č, 
a to z akcií v listinné podob ě na akcie zaknihované. 
   
Akcioná ři spole čnosti se vyzývají k vrácení listinných akcií na majitele 
a sd ělení čísla majetkového ú čtu v p říslušné evidenci, na který má být 
akcie nebo více akcií zaevidováno, a to ve lh ůt ě 2 m ěsíc ů, která po čne 
běžet dnem zve řejn ění této výzvy. Místem k p ředložení akcií je sídlo 
obchodní spole čnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, 
Veveří 111, PS Č 616 00, I ČO: 27758419, zapsané v obchodním rejst říku 
vedeném Krajským soudem v Brn ě, oddíl B, vložka 5249, kontaktní e-mail: 
corporate@cyrrus.cz. Akcie budou osobn ě p ředávány každé pracovní pond ělí 
a st ředu od 9.00 do 16.00 hod., pop ř. po p ředchozí domluv ě je možné 
i v jiné pracovní dny. 
  
Akcioná ři p ři vým ěně p ředloží originály dosavadních listinných akcií na 
majitele nebo hromadných listin je nahrazujících. Akcioná ř-fyzická osoba 
nebo osoba jednající jménem akcioná ře-právnické osoby nebo zmocn ěnec 
akcioná ře na základ ě plné moci se dále prokážou platným pr ůkazem 
totožnosti. Je-li akcioná řem právnická osoba, p ředá dále osoba jednající 
jejím jménem originál nebo ú ředně ov ěřenou kopii aktuálního výpisu 
z obchodního rejst říku nebo z jiné zákonem stanovené evidence ne starší 
t ří m ěsíc ů. Zástupce akcioná ře na základ ě plné moci odevzdá p ři prezenci 
písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcioná řem, z níž vyplývá 
rozsah zástupcova oprávn ění. Podpis zastoupeného akcioná ře na plné 
moci musí být ú ředně ov ěřen. 
  
Dále se tímto dodate čně vyzývají všichni akcioná ři Spole čnosti, 
kte ří v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Spole čnosti konané dne 
20. 1. 2009 dosud nep řevzali listinné akcie spole čnosti, aby tak si tyto 
akcie p řevzali u obchodní spole čnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, 
Veveří 111, PS Č 616 00, I ČO: 63907020, zapsané v obchodním rejst říku 
vedeném Krajským soudem v Brn ě, oddíl B, vložka 3800, kontaktní e-mail: 
corporate@cyrrus.cz, která po čne b ěžet dnem zve řejn ění této výzvy, a to 
každé pracovní pond ělí a st ředu od 9.00 do 16.00 hod., pop ř. po p ředchozí 
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domluv ě je možné i v jiné pracovní dny. 
  
Představenstvo spole čnosti RENATEX CZ a.s.  
  
OV444232-140317 

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:
http://IHNED.cz/
http://IHNED.cz/vov/ - Obchodní věstník na váš e-mail
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