
Výzva k převzetí akcií 

 

Společnost Equity Holding, a.s., IČO: 100 05 005, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 

Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1164 

(dále jen „Společnost“), tímto:  

(a) oznamuje, že rozhodla s účinností ode dne 1.10.2020 o přeměně všech 4.277.066 (slovy: čtyři 

miliony dvě stě sedmdesát sedm tisíc šedesát šest) kusů kmenových akcií Společnosti, vydaných 

jako zaknihované cenné papíry, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 500,- Kč (slovy: pět 

set korun českých) na kmenové akcie v listinné podobě (akcie vydané jako cenné papíry) o 

jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých); 

(b) oznamuje, že ke dni 13.10.2020 („Den zrušení evidence“) zrušil Centrální depozitář cenných 

papírů a.s. („CDCP“) evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných Společností, ISIN: 

CZ0009084604; 

(c) vyzývá všechny osoby, které byly akcionáři Společnosti ke Dni zrušení evidence, k osobnímu 

převzetí akcií na jméno v listinné podobě (akcií vydaných jako cenný papír) vydávaných 

Společností, a to v termínu do 31.1.2021, v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka v budově 

Spaces Albatros na adrese Na Perštýně 1, 110 00 Praha, Staré město, a to výhradně na 

základě předchozího objednání akcionáře na telefonních číslech +420 704 240 814 nebo 

+420 739 185 953 (v pracovních dnech od 9:00 do 15:00), případně prostřednictvím e-mailu 

equityholding@post.cz; 

(d) oznamuje, že k převzetí akcií Společnosti je nezbytné předložit platný doklad totožnosti; akcie 

mohou být vydány též zástupci akcionáře, předloží-li plnou moc s úředně ověřeným podpisem 

akcionáře, či jiný dokument prokazující jeho zástupčí oprávnění; a 

(e) upozorňuje, že akcie Společnosti budou vydávány jako hromadné akcie, nebude-li výslovně 

akcionářem vyžadováno jinak. 

Současně tímto akcionáře vyzýváme, aby sledovali internetové stránky Společnosti 

(www.equityholding.cz), na kterých mohou být umísťovány aktuální informace týkající se procesu 

výměny akcií.  

Společnost současně vnímá a důkladně vyhodnocuje aktuální epidemiologickou situaci a Vládou ČR 

vyhlášená omezující opatření, která mohou akcionářům znesnadňovat převzetí svých akcií. Z uvedeného 

důvodu byla stanovena lhůta pro převzetí akcií do 31.1.2021. Společnost v této souvislosti zdůrazňuje, 

že po uplynutí této lhůty bude v souladu se zákonnými požadavky stanovena náhradní lhůta pro převzetí 

akcií v minimální délce 2 měsíců. Při určování procesu výměny akcii v náhradní lhůtě Společnost 

samozřejmě zohlední i aktuální epidemiologickou situaci.  

Představenstvo Equity Holding, a.s. 
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