
 
Představenstvo společnosti   
Zlatý klas a.s..   
Sídlo: Mšené-lázně, Hlavní 129, PSČ 411 19 
IČ: 60192496, společnost vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, B 680  
 
vyzývá dle ust. § 183l odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pozdějším znění, v souvislosti  
s přijetím usnesení mimořádné valné hromady společnosti konané 7.12.2010 a následným přechodem 
vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům emitovaným společností na hlavního akcionáře 
společnost ZENA – zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 451 48 
163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1537, všechny 
někdejší akcionáře společnosti, jejichž vlastnické právo k účastnickým cenným papírům emitovaným 
společností zaniklo jeho přechodem na hlavního akcionáře, k předložení všech dosud nepředložených akcií  
v dodatečné lhůtě a to od 14.3.2011 – 31.3.20011. 
  
Protipln ění bylo stanoveno následovně:  
za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 8.855,- Kč činí 2.350,40 Kč;  
za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 855,50 Kč činí 235,- Kč;  
za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 177,10 Kč činí 47,- Kč;  
za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 17,71 Kč činí 4,70 Kč.  
Všechny akcie ve jmenovité hodnotě 110.000,- Kč, ve jmenovité hodnotě 169,18 Kč a ve jmenovité hodnotě 
2.017.198,- Kč jsou ke dni přijetí usnesení ve vlastnictví společnosti ZENA - zemědělský nákup a.s. 
 
Akcie se předkládají obchodníkovi s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.,  
IČ: 27758419, na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 61600 vždy v pondělí nebo středu (jsou-li tyto dny 
pracovními dny) od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod.  CYRRUS CORPORATE FINANCE, je možné 
kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií i telefonicky na tel. č. 538 705 742, 538 705 773  
nebo emailem na: corporate@cyrrus.cz. 
 

O předání akcií bude sepsán protokol, ve kterém akcionář uvede platební instrukce pro výplatu protiplnění, tj. číslo 
bankovního účtu. Na žádost akcionáře je možno protiplnění zaslat i poštovní poukázkou. Při předání akcií je nutno předat 
listinné akcie a dostavit se s platným průkazem totožnosti.   

Cenné papíry mohou akcionáři zaslat i poštou, ovšem na vlastní riziko. V takovém případě je třeba k akciím 
připojit žádost o výplatu protiplnění za cenné papíry společnosti Zlatý klas, a.s., uvést iniciály (jméno, adresa, 
rodné číslo, kontakt, způsob výplaty) a nechat úředně ověřit podpis. Doporučujeme zásilku na České poště 
pojistit. 
 

V případě, že vlastníci výše uvedených akcií své akcie nepředloží ani v dodatečné lhůtě určené společností v souladu s ust. § 
183l odst. 6 ObchZ a § 214 odst. 1 ObchZ, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 2 a 3 ObchZ, tj. nepředložené akcie 
budou prohlášeny za neplatné se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.  

 
Představenstvo společnosti Zlatý klas a.s..   
 


