
Představenstvo spole čnosti  
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.  

Sídlo: Pr ůmyslová 1000, Staré M ěsto, 739 61 T řinec  
I Č: 18050646  

   
zapsané v obchodním rejst říku vedeném  

Krajským soudem v Ostrav ě, v oddílu B, vložce 146  
  

(»Spole čnost«),  
  

podle § 183l odst. 5 a 6 a § 214 odst. 1 až 3 zákon a č. 513/1991 Sb.,  
obchodní zákoník, v platném zn ění (dále jen »obchodní zákoník«),  

a p říslušných ustanovení stanov Spole čnosti  
  

tímto oznamuje:  
   

Dne 31.7.2013 rozhodla mimo řádná valná hromada Spole čnosti o p řechodu  
akcií Spole čnosti ve vlastnictví menšinových akcioná řů na hlavního  

akcioná ře MORAVIA STEEL a.s., I Č: 63474808, sídlo: T řinec-Staré M ěsto,  
Pr ůmyslová 1000, PS Č 739 70, v souladu s § 183i a násl. obchodního  
zákoníku. Toto rozhodnutí valné hromady bylo zapsán o do obchodního  
rejst říku dne 12.8.2013 a dne 21.8.2013 byl tento zápis z veřejn ěn  

v Obchodním v ěstníku. Uplynutím m ěsíce od tohoto zve řejn ění p řešlo  
vlastnické právo k akciím menšinových akcioná řů na hlavního akcioná ře.  

  
Podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku p ředloží menšinoví akcioná ři  

akcie Spole čnosti do 30 dn ů po p řechodu vlastnického práva, a pokud tak  
neučiní do m ěsíce a ani v dodate čné lh ůt ě ur čené spole čností, která nesmí  

být kratší než 14 dn ů, postupuje spole čnost podle § 214 odst. 1 až 3  
obchodního zákoníku.  

  
Podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku tedy p ředstavenstvo  

Spole čnosti tímto vyzývá akcioná ře Spole čnosti, kte ří dosud nep ředložili  
akcie Spole čnosti podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku, aby  tak  
učinili v dodate čné lh ůt ě do dne 20. listopadu 2013 (v četn ě), a to  
v pracovních dnech p řipadajících na pond ělí, úterý a st ředu v dob ě  

od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin v sídle spole čnosti  
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., v Brn ě, Veve ří 111, PS Č 616 00, nebo  

v obslužném míst ě v Dom ě kultury Trisia v T řinci-Lyžbicích, nám. Svobody  
č. 526. Další informace k p ředložení akcií Spole čnosti byly zve řejn ěny  

mj. dne 16.8.2013 v Obchodním v ěstníku pod zna čkou OV435232-130816.   
  

Představenstvo Spole čnosti upozor ňuje akcioná ře, že akcie nep ředložené  
ani ve výše uvedené dodate čné lh ůt ě budou prohlášeny za neplatné a za  

tyto akcie vydá p ředstavenstvo Spole čnosti bez zbyte čného odkladu  
hlavnímu akcioná ři nové akcie. Prohlášení akcií za neplatné oznámí  

představenstvo zp ůsobem ur čeným zákonem a stanovami pro svolání  
valné hromady a bez zbyte čného odkladu jej zve řejní.   

   
Za p ředstavenstvo spole čnosti T ŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.  

  
Ing. Jan Czudek             Ing. Petr Popelá ř, MBA  

předseda představenstva                 druhý místopředseda představenstva   


