
Výzva k p řevzetí akcií v řádné lh ůt ě  
  
Spole čnost  
  
VEBA, textilní závody a.s.  
Sídlo: P řadlácká 89, Broumov  
I Č: 45534276  
zapsaná v obchodním rejst říku vedeném  
Krajským soudem v Hradci králové - oddíl B, vložka 582  
dále jen »Spole čnost«  
  
vyzývá akcioná ře Spole čnosti k p řevzetí listinných akcií Spole čnosti,   
a to v souvislosti s rozhodnutím valné hromady Spol ečnosti ze dne  
16.1.2012, která rozhodla o p řeměně podoby všech akcií Spole čnosti   
na listinnou (akcie Spole čnosti byly v zaknihované podob ě vedeny   
u Centrálního depozitá ře cenných papír ů, dále též jen »CDCP«, pod ISIN  
CZ0005026658).  
   
Podmínky p ředávání listinných akcií: Osoby, které byly akcioná ři  
Spole čnosti ke dni zrušení evidence emise akcií Spole čnosti v CDCP  
(není-li prokázán opak), si mohou p řevzít listinné akcie ve lh ůt ě od  
21.5.2012 do 20.7.2012 u obchodníka s cennými papír y CYRRUS CORPORATE  
FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veve ří 111, PS Č 616 00, I Č: 27758419,  
zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Brn ě, oddíl B,  
vložka 5249, p řípadn ě na vyžádání v pobo čce Praha, Radlická 14, vchod B  
(»And ěl park«).  
   
Akcie budou osobn ě p ředávány každé pracovní pond ělí a st ředu, od  
9.00-12.00 a 13.00-16.00 hod. Jiný termín p řevzetí lze individuáln ě  
dohodnout na tel. 538 705 773 nebo 538 705 742, e-m ail:  
corporate@cyrrus.cz. Oprávn ěné fyzické osoby se p ři p řevzetí akcií  
prokážou platným pr ůkazem totožnosti. Zástupci právnických osob se  
prokážou navíc platným originálem (ov ěřenou kopií) výpisu z obchodního  
rejst říku ne starší 3 m ěsíc ů. Zmocn ěnci fyzických a právnických osob se  
navíc prokážou plnou mocí s ú ředně ov ěřeným podpisem zmocnitele. Jiný  
způsob než osobní p řevzetí není možný.  
   
Akcie se zapsaným zástavním právem budou vydány zás tavnímu v ěřiteli nebo  
jen s jeho souhlasem. Akcie se zaregistrovaným poza stavením práva  
nakládat (PPN, nap ř. obchodníkem) budou vydány jen se souhlasem osoby,    
v jejíž prosp ěch bylo PPN registrováno.  
   
Nepřevezmou-li akcioná ři výše uvedené akcie ani v dodate čné lh ůt ě, budou  
nepřevzaté akcie prodány v souladu s § 214 obchodního z ákoníku ve ve řejné  
dražb ě. Výt ěžek z prodeje akcií bude po zapo čtení náklad ů dražby a  
případných pohledávek Spole čnosti proti zmín ěným akcioná řům, vzniklých   
v souvislosti s prodejem nep řevzatých akcií, vyplacen dot čeným bývalým  
akcioná řům nebo uložen do ú řední úschovy.  
  
Představenstvo Spole čnosti  

 


