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Oznámený subjekt 1391, Autorizovaná osoba AO 216, člen EGOLF, Požární zkušebna,  
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků, expertizy, inspekce 

Sídlo:    Prosecká 412/74, 190 00  Praha 9, Česká republika 
   tel.: +420 286 019 587; fax: +420 286 019 590; e-mail: mail@pavus.cz  

Požární zkušebna:  Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81  Veselí nad Lužnicí, Česká republika 
   tel.: +420 381 477 418, fax: +420 381 477 419; e-mail: veseli@pavus.cz  

   
IČ: 60193174 
DIČ: CZ60193174 

Komerční banka a.s. Praha 8; číslo účtu: 5402201 / 0100 
IBAN: CZ5901000000000005402201 SWIFT: KOMBCZPPXXX 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném 
Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 2309 

 

 

      

Vaše značka / dopis:          ze dne          Bývalým akcionářům PAVUS, a.s.  
Vyřizuje / kontakt:        

Naše značka / dopis: 
 

      ze dne        

      

      
 

Vážení, 
 

dovolte, abychom krátce rekapitulovali změny ve společnosti PAVUS, a. s., se sídlem Praha 9 
- Prosek, Prosecká 412/74, PSČ 19000, IČO 60193174, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
2309 („Společnost“). 

Společnost prošla procesem zaknihování akcií, tedy výměny listinných akcií na zknihované, vedené 
elektronicky v Centrálním depozitáři. Změna byla mimo jiné nutná i pro to, aby společnost mohla bez problémů 
získávat veřejné zakázky. 

V tomto procesu byli akcionáři vyzváni, aby své původní listinné akcie odevzdali Společnosti a poskytli 
součinnost k připsání nových zaknihovaných akcií na jejich účty. 

Pokud jste své listinné akcie neodevzdali, byly tyto neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné 
a odpovídající nové zaknihované akcie byly prodány ve veřejné dražbě č. 2019-004, dne 21. 5. 2019. 
Nejste již tedy akcionářem Společnosti, nicméně máte nárok na výplatu podílu na výtěžku dražby, který 

odpovídá počtu Vašich bývalých akcií. Hrubá částka výtěžku na jednu akcii činí =543,- Kč. 
Pro úplnost dodáváme, že před zaknihováním byly v oběhu listinné akcie jednak ve formě na jméno, 

jejichž vlastník je zapsán jak na akcii, tak v seznamu akcionářů vedeném Společností, tak i listinné akcie ve 
formě na majitele, které jejich vlastníci nevyměnili za listinné akcie na jméno při změně v roce 2014.  
U listinných akcií na majitele není vedena žádná evidence, za vlastníka je považován ten, kdo je fyzicky drží. 
 
Pro výplatu podílu na výtěžku je potřeba: 

• Kontaktovat pověřeného zástupce Společnosti, viz níže 

• odevzdat listiny neplatných akcií na majitele či na jméno 

• pokud jsou listiny nedohledatelné:  

o u ztracených akcií na jméno lze vyplatit podíl na výtěžku oproti prohlášení, že akcie 

nebyly převedeny na jinou osobu. 

o u ztracených akcií na majitele je potřeba prokázat jejich vlastnictví jiným způsobem, 

např. usnesením soudu o jejich umoření. Bez důkazu o jejich vlastnictví není 

výplata možná. 

• sdělit číslo účtu, kam bude vyplacen podíl na výtěžku 

 
Pro další informace prosím kontaktujte pověřeného zástupce: 

CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 
Tel. 538 705 773, 538 705 742 
Mail:  corporate@cyrruscf.cz 

S pozdravem 

         
        Ing. Jaroslav Dufek 
        ředitel PAVUS, a.s. 

mailto:veseli@pavus.cz

