
Výzva k p řevzetí akcií v řádné lh ůt ě   
    
Představenstvo spole čnosti   
Velkovýkrmny Zákupy, a.s.   
Sídlo: Zákupy, Borská 58, okres Česká Lípa, PS Č 471 23   
I Č: 49901656   
spole čnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddí l B, vložka 491   
    
oznamuje akcioná řům, v souvislosti s rozhodnutím řádné valné hromady   
spole čnosti konané dne 27. 6. 2008, která rozhodla o p řeměně podoby   
203 306 ks kmenových akcií na majitele, o jmenovité  hodnot ě jedné akcie   
1.000,- K č, ISIN CZ0009072252, ze zaknihovaných akcií na maji tele na   
listinné akcie na majitele se snížením základního k apitálu na jmenovitou   
hodnotu jedné akcie 350,- K č.   
    
Zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního r ejst říku byl zve řejn ěn   
v Obchodním v ěstníku č. 33/08 ze dne 13.8.2008 a č. 42/08 ze dne 15.10.2008.   
    
Způsob a termín p ředávání listinných akcií:   
Osoby, které byly akcioná ři spole čnosti ke dni výmazu p ředmětných cenných   
papír ů z evidence ve SCP (není-li prokázán opak), si moho u p řevzít   
listinné akcie ve lh ůt ě od 25.2.2009 do 27.4.2009 u obchodníka s cennými   
papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veve ří 111, PS Č 616 00, I Č: 63907020,   
zapsanou v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Brn ě,   
oddíl B, vložka 3800, kontaktní e-mail corporate@cy rrus.cz.   
Akcie budou osobn ě p ředávány každé pracovní pond ělí a st ředu od 9.00   
do 16.00 hod.   
Oprávn ěné fyzické osoby se p ři vým ěně 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.   
Zmocněnci fyzických a právnických osob se navíc prokážou plnou mocí   
s ú ředně ov ěřeným podpisem zmocnitele.   
    
Jiný zp ůsob než osobní p řevzetí není možný.   
Akcie vydávané za dosavadní akcie se zapsaným zásta vním právem budou   
vydány zástavnímu v ěřiteli nebo jen s jeho souhlasem. Akcie vydávané   
za dosavadní akcie se zaregistrovaným pozastavením 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 pohledávek spole čnosti proti   
zmín ěným akcioná řům vzniklých v souvislosti s prodejem vyplacen dot čeným   
akcioná řům nebo uložen do ú řední úschovy.   
    
Představenstvo spole čnosti   

 


