Výzva k předložení akcií v řádné lhůtě
Představenstvo společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, Staré
Město, 739 61 Třinec, IČ: 180 50 646 (dále jen „Společnost“), tímto informuje o skutečnosti, že dne
31. 7. 2013 rozhodla valná hromada společnosti o přechodu vlastnického práva ke všem
účastnickým cenným papírům emitovaným Společností na hlavního akcionáře, společnost
MORAVIA STEEL a.s., IČO: 634 74 808, se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ
739 70, v souladu s ustanoveními § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném
znění.
Představenstvo společnosti tímto vyzývá dosavadní vlastníky akcií Společnosti, aby předložili své
akcie v řádné lhůtě od 23. 9. 2013 do 22. 10. 2013 a to v pracovních dnech připadajících na pondělí,
úterý a středu v době od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hodin v Brně v sídle společnosti
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., obchodníka s cennými papíry pověřeného společností
MORAVIA STEEL a.s., jakožto hlavního akcionáře, k výplatě protiplnění a současně pověřeného
Společností k převzetí jejích akcií od akcionářů nebo v obslužném místě v Domě kultury Trisia v
Třinci-Lyžbicích, nám. Svobody č. 526, v pracovních dnech připadajících na pondělí, úterý a středu
v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod.
Výše protiplnění byla stanovena na 1.815,- Kč za každou jednu akcii na jméno ve jmenovité
hodnotě Kč 1.000,-.
V případě dotazů týkajících se výše uvedené záležitosti nás můžete kontaktovat na tel. 538 705 742,
538 705 773, email: corporate@cyrrus.cz.
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