
Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti POZIMOS, a.s. a výzva
k odevzdání akcií

Obchodní jméno: POZIMOS, a.s.
Sídlo: Zlín, K Pasekám 3663, PSČ 760 01
IČ: 00147389
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 2

Představenstvo společnosti  POZIMOS, a.s.,  IČ:  00147389, se sídlem ve Zlíně,  K Pasekám
3663, PSČ 760 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod
sp. zn. B 2 (dále jen „ Společnost“) v souladu se zákonnou povinností zveřejnění a uveřejnění
dle ust. § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje tímto, že jediný
akcionář Společnosti dne 19. 10. 2016 přijal rozhodnutí o přeměně všech akcií emitovaných
Společností  na  zaknihované  akcie  v tomto  znění:  „Jediný  akcionář  při  výkonu
působnosti valné hromady schvaluje změnu podoby všech 100 (jedno sto) kusů
listinných akcií znějících na jméno na zaknihované akcie na jméno.“

Představenstvo Společnosti v návaznosti na rozhodnutí jediného akcionáře o přeměně všech
akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby
Společnosti  odevzdali  všechny  listinné  akcie  emitované  Společností.  Lhůta,  ve  které  je
akcionář  povinen  odevzdat  listinné  akcie  Společnosti,  činí  dva  měsíce  ode  dne  tohoto
zveřejnění  rozhodnutí  jediného  akcionáře  o  přeměně  akcií  Společnosti  a  běží  ode  dne
27. 10. 2016 do 27. 12. 2016. Místem určeným pro odevzdání listinných akcií je adresa sídla
Společnosti  – Zlín, K Pasekám 3663, PSČ 760 01, a to pracovní dny od 8 hod do 15 hod
nebo v jiných termínech po předchozí domluvě s paní Evou Vychodilovou na tel. 575753412
nebo e-mailu vychodilova@pozimos.cz. 
Při odevzdání listinných akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu
v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných
papírů, a.s. („CDCP“), na který má být zaknihovaná akcie zaevidována. Akcionáři si pro účely
zaevidování  zaknihovaných  akcií  zřídí  majetkové  účty  v centrální  evidenci  zaknihovaných
cenných papírů vedené CDCP prostřednictvím účastnických bank nebo obchodníků s cennými
papíry  (seznam  účastníků  CDCP  je  dostupný  na  internetové  stránce
http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku).
V případě,  že  akcionář  neodevzdá  listinné  akcie  v určené  lhůtě  nebo  nesdělí  číslo
majetkového  účtu,  bude  Společnost  postupovat  v souladu  s příslušnými  ustanoveními
zákona.
Akcionáři při odevzdání předloží Společnosti originály dosavadních listinných akcií Společnosti
nebo hromadných listin  je nahrazujících a akcionáři  současně prokážou svou totožnost  a
oprávnění jednat v dané věci následovně:

- Akcionář – fyzická osoba předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo
cestovní pas);

- Akcionář – právnická osoba předkládá platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiné
evidence  podle  zvláštního  předpisu  ne  starší  3  měsíců  k danému  dni  nebo  jeho
ověřenou kopii  a fyzická osoba za něj jednající  se prokazuje platným dokladem o
totožnosti;

- Zmocněnec  Akcionáře  předkládá  písemnou  plnou  moc  s vymezením  rozsahu
zmocnění  a  úředně  ověřeným  podpisem  zmocnitele  a  dále  se  dle  své  povahy
zmocněnec prokazuje obdobně jako akcionář.

Představenstvo společnosti POZIMOS, a.s.
Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
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