Výzva akcionářům, kteří jsou v prodlení s převzetím listinných akcií
 
Představenstvo společnosti

Železárny Veselí, a.s. 
se sídlem Praha 1, Opletalova 27, PSČ: 11181 
IČ: 00011380
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6937
(dále jen Společnost)

opakovaně vyzývá akcionáře Společnosti, kteří jsou v prodlení s převzetím akcií, aby si převzali své listinné akcie v dodatečné lhůtě od 1.4.2003 do 30.4.2003. Akcie budou předávány v sídle společnosti v Po-St v době od 7:00 do 14:30 hod., pokud jsou tyto dny pracovní. Konkrétní termín doporučujeme dohodnout s pí. Vaňkovou na tel. čísle 518311456.

Akcie nepřevzaté v této lhůtě budou v souladu s § 214 odst. 4 obchodního zákoníku prodány ve veřejné dražbě.

Společnost předá akcionáři uvedenému ve výpisu z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů, vydaného ke dni zrušení registrace emise, stejný počet listinných akcií, jako byl počet zaknihovaných akcií v tomto výpisu pro konkrétního akcionáře uveden, není-li prokázán opak. 

Je-li na akciích registrováno pozastavení práva nakládat s akciemi na příkaz
a)  majitele, obchodníka s cennými papíry, organizátora  veřejného trhu vzniká právo na odevzdání listinných akcií až po uplynutí doby, na kterou bylo pozastavení výkonu práva registrováno, nebo před uplynutím této doby v okamžiku, kdy emitentovi sdělí svůj souhlas s odevzdáním osoba, která je podle evidence SCP ČR oprávněna zrušit příkaz k registraci pozastavení práva
b)  státního orgánu, vzniká právo na odevzdání listinných akcií tomuto státnímu orgánu

Jsou-li akcie zastaveny, vzniká právo na odevzdání listinných akcií zástavnímu věřiteli.

Akcionářům-fyzickým osobám budou akcie předány osobně proti předložení platného občanského průkazu, cestovního pasu či v případě akcionáře-zahraniční fyzické osoby jiného průkazu totožnosti.
Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem či jiným průkazem totožnosti, dále také platnou písemnou plnou mocí s uvedením jména a příjmení, bydliště a rodného čísla akcionáře. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Pokud země, ve které má akcionář-zahraniční fyzická osoba trvalý pobyt
nebo kde se akcionář zdržuje v době podpisu plné moci, neuzavřela s Českou republikou smlouvu o poskytování právní pomoci, musí být plná moc řádně superlegalizovaná či opatřena apostillou.
Akcionářům-právnickým osobám budou akcie předány do rukou osob oprávněných jménem akcionáře jednat a podepisovat. Osoby oprávněné jménem akcionáře jednat a podepisovat se prokážou platným občanským průkazem, cestovním pasem či v případě zahraniční fyzické osoby jiným průkazem totožnosti, dále také originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku. Akcionáři-právnické osoby, kteří se nezapisují do obchodního rejstříku, se prokážou originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z úředního registru, do kterého se zapisují. Akcionáři-právnické osoby nepodléhající zápisu do některého úředního registru se prokážou způsobem, kterým se obvykle prokazují. Výpis či úředně ověřená kopie z obchodního rejstříku či jiného úředního registru nesmí být starší 3 měsíců.
Zmocněnec akcionáře-právnické osoby se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem či jiným průkazem totožnosti, platnou písemnou plnou mocí s uvedením obchodního jména či názvu, sídla a identifikačního čísla akcionáře. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Pokud země, ve které má akcionář-zahraniční právnická osoba sídlo,
neuzavřela s Českou republikou smlouvu o poskytování právní pomoci, musí být plná moc řádně superlegalizovaná či opatřena apostillou.
Je-li zmocněncem akcionáře právnická osoba, osoby oprávněné jednat a podepisovat jménem této právnické osoby prokazují své oprávnění, totožnost a právo jednat jako zmocněnec způsobem obdobným výše uvedenému.

