
VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ V DODATEČNÉ LHŮTĚ 
 

Představenstvo společnosti 
 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
se sídlem ve Vsetíně, Jasenická 1106, PSČ 75511, IČ: 476 74 652 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíl B, vložka 682 
(dále jen „společnost“) 

 
v souvislosti s usnesením valné hromady společnosti ze dne 3. 6. 2010 o přeměně podoby 
zaknihovaných akcií na majitele ISIN: CZ0009057956 vedených v Centrálním depozitáři cenných papírů 
(dále jen “CDCP“) na listinné akcie  
 

o p a k o v a n ě    v y z ý v á 
 
akcionáře společnosti, kteří jsou v prodlení s převzetím listinných akcií na majitele, aby si převzali své 
akcie v dodatečné lhůtě od 26. ledna 2011 do 28. února 2011 v pracovních dnech pondělí a středa  
v době od 9:00 do 17:00 hodin v sídle společnosti FINANCE Zlín, a.s. na adrese Zlín, Nad Ovčírnou 1778, 
PSČ 760 01. 
Akcionáři si mohou své listinné akcie převzít také v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 
a to ve dnech 8. 2. a 22. 2. 2011 v době od 9:00 do 17:00 hodin. 
Jiný termín lze dohodnout po předchozí telefonické domluvě s Ing. Evou Kramnou na telefonním čísle 
577 217 375. 
 
Listinné akcie budou předány vlastníkům akcií uvedených ve výpisu registru emitenta ke dni zrušení 
evidence zaknihovaných cenných papírů v CDCP, tj. ke dni 15. října 2010. 
 
Akcie nepřevzaté v této lhůtě budou v souladu s § 214 odst. 4 obchodního zákoníku prodány ve veřejné 
dražbě. 
 
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 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. 
 
U akcií, u kterých je registrováno pozastavení práva nakládat s akciemi na příkaz státního orgánu, bude 
odpovídající počet listinných akcií předán státnímu orgánu. 
 
 

        
 
Ing. Stanislav Pitrun     Ing. Libor Podešva     
předseda představenstva společnosti  místopředseda představenstva společnosti    
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.   Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.   


