
 

 

VÝZVA K VÝMĚNĚ AKCIÍ V DODATEČNÉ LHŮTĚ 
 

Představenstvo společnosti 
 

Vodní zdroje Holešov a.s. 
se sídlem v Holešově, Tovární 1423, IČ: 469 00 021 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíl B, vložka 814 
(dále jen „společnost“) 

 
v souvislosti s usnesením valné hromady společnosti ze dne 19. ledna 2011 o změně stanov 
společnosti, v jejímž důsledku došlo mj. ke změně formy listinných akcií na majitele na listinné 
akcie na jméno  

opakovaně vyzývá  
 
akcionáře společnosti, případně zástavní věřitele (dále též „oprávněné osoby“) k osobnímu 
předložení listinných akcií společnosti znějících na majitele za účelem jejich výměny za listinné 
akcie společnosti znějící na jméno v termínu od 13. července 2011 do 27. července 2011 
v pracovních dnech pondělí a středa v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin v sídle 
společnosti FINANCE Zlín, a.s. na adrese Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01. 
Jiný termín lze dohodnout po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 577 217 375. 
 
Podmínkou provedení výměny je předložení listinných akcií společnosti znějících na majitele. Při 
předložení (vrácení) listinných akcií společnosti znějící na majitele budou oprávněné osobě 
vydány nové akcie společnosti znějící na jméno. Výměna bude provedena v rozsahu 
odpovídajícímu počtu předložených akcií. 
 
Oprávněné fyzické osoby se při převzetí prokáží platným dokladem totožnosti, v případě 
zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem vlastníka, 
kterého zastupuje. Zástupci oprávněných právnických osob se při převzetí prokáží originálem či 
úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, platným 
dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování 
při převzetí akcií s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Jiný způsob převzetí než osobní není 
možný. 
 
Akcie, u kterých je registrováno zástavní právo, budou vyměněny zástavnímu věřiteli. 
 
Představenstvo společnosti upozorňuje své akcionáře, že akcie společnosti nepředložené ani ve 
shora stanovené dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné a nové nepřevzaté akcie 
společnosti vydávané místo akcií prohlášených za neplatné budou prodány ve veřejné dražbě 
prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na účet dotčené osoby. 
 
představenstvo společnosti                   
Vodní zdroje Holešov a.s.  
 
  


