Nejčastější otázky a odpovědi týkající se výměny akcií společnosti Equity Holding, a.s.

1) Bude možné akcie převzít i po 31. 1. 2021?
Odpověď:
Ano, akcie bude možné převzít i v náhradní lhůtě pro převzetí akcií, tj. i po uplynutí lhůty 31. 1.
2021. Náhradní lhůta bude vyhlášena na jaře tohoto roku. Již nyní však můžete požádat o převzetí
svých akcií prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách společnosti zde:
http://equityholding.cz/cs/form. Následně bychom se Vám ozvali s návrhem termínu pro převzetí
Vašich akcií, a to jakmile vydáme akcie akcionářům, kteří se přihlásili o své akcie před Vámi.
2) Co se stane s akciemi, když si je nepřevezmu?
Odpověď:
Bude stanovena ještě náhradní lhůta pro jejich převzetí (v prvním čtvrtletí příštího roku) v souladu
se zákonnými požadavky. O případném dalším postupu rozhodne představenstvo společnosti.
3) Jak jsem se k akciím společnosti dostal?
Odpověď:
Jak jste akcie nabyl/a bohužel nevíme. Nicméně jedná se o společnost ještě z doby kupónové
privatizace.
4) Adresát (původní akcionář) zemřel, co máme dělat?
Odpověď:
Pokud byly akcie vypořádány v rámci dědictví, může si je převzít ten, komu byly výslovně
přikázány v rámci dědického řízení (na základě usnesení soudu). Pokud by nebyly v rámci
dědického řízení vypořádány, doporučujeme se obrátit na příslušného notáře, který příslušné
dědické řízení zabezpečoval.
5) Akcie jsem zdědil, jak mám dále postupovat?
Odpověď:
Pokud byly akcie vypořádány v rámci dědictví, může si je převzít ten, komu byly výslovně
přikázány v rámci dědického řízení. Pošlete nám tedy prosím scan příslušného usnesení soudu
potvrzující, že jste akcie naší společnosti v rámci dědictví nabyl na e-mailovou adresu
equityholding@post.cz. Následně si dědic může sjednat termín převzetí svých akcií.
6) Můžete mi akcie poslat poštou?
Odpověď:
Akcie jako cenné papíry bohužel poštou neposíláme.
Nicméně lze někomu udělit plnou moc (s úředně ověřeným podpisem), aby je za Vás převzal.
Vzor plné moci naleznete zde:
http://equityholding.cz/cs/oznameni

7) Jaká je hodnota akcií společnosti?
Odpověď:
Akcie nejsou veřejně obchodované, neexistuje pro ně tudíž likvidní trh, kde by bylo možné akcie
ihned prodat za předem známou cenu. Společnost je také nevykupuje. Jejich "hodnotu" proto
neumíme posoudit.
8) Nemůžeme se dovolat, fungují telefonní čísla uvedená v oznámení?
Odpověď:
Omlouváme se, ale aktuálně zajišťujeme vydání akcií pro více než 30 tisíc akcionářů, takže linky
mohou být nárazově přetíženy. Doporučujeme vám v takovém případě zavolat opakovaně,
případně můžete vyčkat, až opadne první nápor hovorů např. do začátku prosince/ledna (první
lhůta pro výměnu končí až 31. ledna 2021). Alternativně se lze obrátit na společnost
prostřednictvím e-mailové adresy equityholding@post.cz.

