VÝZVA K P EVZETÍ AKCIÍ
P edstavenstvo spole nosti
Vodovody a kanalizace P erov, a.s.
se sídlem P erov I - M sto, Ší ava 483/21, PS 750 02 P erov, I : 476 74 521
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ostrav v oddíl B, vložka 675
(dále jen „spole nost“)
v souvislosti s usnesením valné hromady spole nosti ze dne 31.5.2005 o p em n podoby
zaknihovaných akcií na majitele ISIN: CZ0009046652 a akcie na jméno SIN: 770940001066
vedených ve St edisku cenných papír (dále jen “SCP R“) na listinné akcie
vyzývá akcioná e
k osobnímu p evzetí listinných akcií v termínu od 5. dubna 2006 do 7. ervna 2006 v
pracovních dnech úterý a tvrtek v dob od 9:00 do 17:00 hodin v sídle spole nosti FINANCE
Zlín, a.s. na adrese Zlín, nám. T. G. Masaryka 1280 (bývalý druhý dív í internát nad Obchodní
akademií).
Akcioná i si mohou své listinné akcie p evzít taktéž v sídle spole nosti Vodovody a kanalizace
P erov, a.s., a to ve dnech 25.4., 27.4., 23.5. a 25.5. t.r. v dob od 9:00 do 17:00 hodin.
Jiný termín lze dohodnout po p edchozí telefonické domluv s Martinou Sedlá kovou na
telefonním ísle 577 217 375.
Listinné akcie budou p edány vlastník m akcií uvedených ve výpisu registru emitenta ke dni
zrušení evidence zaknihovaných cenných papír v SCP R.
Oprávn né fyzické osoby se p i p evzetí prokáží platným dokladem totožnosti, v p ípad
zastoupení je zástupce povinen p edložit též plnou moc s ú edn ov eným podpisem vlastníka,
kterého zastupuje. Zástupci právnických osob se p i p evzetí prokáží originálem i ú edn
ov enou kopií platného výpisu z obchodního rejst íku ne starší 3 m síc , platným dokladem
totožnosti statutárního zástupce a v p ípad zastoupení též plnou mocí k zastupování p i p evzetí
akcií s ú edn ov eným podpisem zmocnitele. Jiný zp sob p evzetí než osobní není možný.
U akcií, u kterých je registrováno pozastavení práva nakládat s akciemi na p íkaz
a) majitele, obchodníka s cennými papíry, organizátora ve ejného trhu, osoby provád jící
vypo ádání obchod s cennými papíry, mohou majitelé uplatnit právo na p evzetí listinných
akcií až po uplynutí lh ty, na kterou bylo pozastavení výkonu práva zaregistrováno, nebo
p ed uplynutím této doby v okamžiku, kdy spole nosti sd lí sv j souhlas s odevzdáním akcií
osoba, která je podle evidence SCP R oprávn na zrušit p íkaz k registraci pozastavení
práva,
b) státního orgánu, bude odpovídající po et listinných akcií p edán státnímu orgánu.
Akcie, u kterých je registrováno zástavní právo, budou vydány zástavnímu v iteli, ledaže se
spole nost této povinnosti zprostí tím, že uloží listinné akcie se souhlasem zástavního v itele do
úschovy nebo úschovy a správy, pokud nejpozd ji s tím p edá schovateli nebo opatrovateli též
prvopis nebo ú edn ov enou kopii smlouvy.
za Vodovody a kanalizace P erov, a.s.
MUDr. Michal Chromec
p edseda p edstavenstva

