
 I n f o r m a c e 
 

dosavadním (tj. bývalým) akcionářům akciové společnosti 
 

SALIX MORAVA a.s., 
 

se sídlem v Horní Moštěnici, Revoluční 30, PSČ 751 17, IČ : 253 80 893, 
 

(dále také jen „společnost“). 
________________________________________________________________________________ 

 
            Představenstvo akciové společnosti SALIX MORAVA a.s., se sídlem v Horní Moštěnici, 
Revoluční 30, PSČ 751 17, tímto v návaznosti na rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií 
společnosti SALIX MORAVA a.s. na osobu hlavního akcionáře přijaté řádnou valnou hromadou 
akciové společnosti SALIX MORAVA a.s. konanou dne 3. prosince 2010 od 8.30 hodin v budově sídla 
společnosti SALIX MORAVA a.s., v Horní Moštěnici, Revoluční 30, PSČ 751 17, v prostorách jídelny 
v přízemí budovy, která byla svolána písemnou pozvánkou ze dne 27. října 2010 (dále jen „řádná 
valná hromada“), a v návaznosti na uveřejněnou písemnou informaci akcionářům ze dne 20. prosince 
2010, tímto sděluje dosavadním (tj. bývalým) akcionářům společnosti SALIX MORAVA a.s., že : 
 

- usnesení řádné valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti SALIX MORAVA 
a.s. na osobu hlavního akcionáře bylo dne 27. prosince 2010 zapsáno do obchodního 
rejstříku, 

- zápis usnesení řádné valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti SALIX 
MORAVA a.s. na osobu hlavního akcionáře byl dne 12. ledna 2011 zveřejněn v obchodním 
věstníku, 

- uplynutím lhůty jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení řádné valné hromady o 
přechodu všech ostatních akcií společnosti SALIX MORAVA a.s. na osobu hlavního akcionáře 
v obchodním věstníku přešlo vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti 
SALIX MORAVA a.s., tedy k akciím všech akcionářů společnosti odlišných od hlavního 
akcionáře, na hlavního akcionáře, a to na obchodní společnost EUROFARMS HOLDING, 
s.r.o., IČ : 282 83 643, se sídlem Jihlava, Heroltice 65, PSČ 586 01, obchodní společnost 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 58532, 
tato lhůta jednoho měsíce uplynula dnem 14. února 2011. 

 
          Představenstvo akciové společnosti SALIX MORAVA a.s. tímto oznamuje dosavadním (tj. 
bývalým) akcionářům společnosti SALIX MORAVA a.s., že dnem 15. února 2011 tedy za čala běžet 
třicetidenní lh ůta k p ředložení listinných akcií dosavadními (tj. bývalými ) akcioná ři spole čnosti 
SALIX MORAVA a.s. pov ěřenému obchodníkovi s cennými papíry, a to spole čnosti FINANCE 
Zlín, a.s. , se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou 1778, PSČ 760 01, IČ : 607 32 075, v souladu s usnesením 
řádné valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti SALIX MORAVA a.s. na osobu 
hlavního akcionáře. Představenstvo akciové spole čnosti SALIX MORAVA a.s.  tímto p řipomíná 
dosavadním (tj. bývalým) akcioná řům spole čnosti SALIX MORAVA a.s., že listinné akcie je 
třeba předložit spole čnosti FINANCE Zlín, a.s. v sídle této spole čnosti na adrese: Zlín, Nad 
Ovčírnou 1778, PS Č 760 01, v pracovních dnech v pond ělí, ve st ředu v dob ě od 9:00 do 12:00 
hodin a od 13:00 do 16:00 hodin, p řičemž v p řípadě pot řeby si akcioná ř může telefonicky na 
telefonním čísle 577 217 375 sjednat se spole čností FINANCE Zlín, a.s., v rámci shora uvedené 
třicetidenní lh ůty, jiný pracovní den či hodinu k p ředání listinných akcií. 
 
     V dalším odkazuje představenstvo akciové společnosti SALIX MORAVA a.s. na usnesení řádné 
valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti SALIX MORAVA a.s. na osobu hlavního 
akcionáře a na písemnou informaci akcionářům společnosti ze dne 20. prosince 2010. 
 
V Horní Moštěnici dne 15. února 2011 

 
SALIX MORAVA a.s. 

 
                                 Stanislav Sobek                                                Ing. Jiří Rakovský                        
                         předseda představenstva                               místopředseda představenstva 


