VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ

Představenstvo společnosti

Hřebčín Napajedla a.s.

se sídlem Napajedla, Zámecká 582, IČ: 46347933
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 812
(dále jen „společnost“)

v souvislosti s usnesením valné hromady společnosti ze dne 26.6.2002 o přeměně podoby a formy zaknihovaných akcií na majitele vedených ve Středisku cenných papírů (dále jen “SCP ČR“) na listinné akcie na jméno 
vyzývá akcionáře

k osobnímu převzetí listinných akcií v termínu od 22. dubna 2003 do 30. června 2003, a to v pracovních dnech v úterý a středu v době od 8:00 do 11:00 hodin v sídle obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s. na adrese Zlín, nám. T.G.Masaryka 1280. Jiný termín lze dohodnout po předchozí telefonické domluvě s Kristýnou Rybovou na tel.č. 577217375.

Listinné akcie budou předány majitelům akcií uvedených ve výpisu registru emitenta dle § 11 odst.1 zák.č.591/1992 Sb., o cenných papírech.

Oprávněné fyzické osoby se při převzetí prokáží platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem majitele, 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
a) majitele, obchodníka s cennými papíry, organizátora veřejného trhu, osoby provádějící vypořádání obchodů s cennými papíry, mohou majitelé uplatnit právo na převzetí listinných akcií až po uplynutí lhůty, na kterou bylo pozastavení výkonu  práva zaregistrováno, nebo před uplynutím této doby v okamžiku, kdy společnosti sdělí svůj souhlas s odevzdáním akcií osoba, která je podle evidence SCP ČR oprávněna zrušit příkaz k registraci pozastavení práva,
b) státního orgánu, bude odpovídající počet listinných akcií předán státnímu orgánu prostřednictvím SCP ČR.

Akcie, u kterých je registrováno zástavní právo, budou vydány zástavnímu věřiteli, ledaže se společnost této povinnosti zprostí tím, že uloží listinné akcie se souhlasem zástavního věřitele do úschovy nebo úschovy a správy, pokud nejpozději s tím předá schovateli nebo opatrovateli též prvopis nebo úředně ověřenou kopii smlouvy.


Za Hřebčín Napajedla a.s.
		 
Josef Řiháček v.r.					Ing. Zdeněk Hlačík v.r.
předseda představenstva		          		místopředseda představenstva

