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Výzva k odevzdání akcií na jméno v listinné podobě v dodatečné lhůtě 

 
Představenstvo společnosti Čedok a.s., se sídlem Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, IČO 601 92 755, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2263 (dále jen 

„společnost“) oznamuje, že řádná valná hromada společnosti konaná dne 15. 12. 2016 rozhodla o 

přeměně všech 366 715 kusů společností vydaných (emitovaných) kmenových akcií na jméno 

v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 815 Kč, na něž je rozvržen základní kapitál 

společnosti, na kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 815 Kč. 

Změna podoby akcií společnosti byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze dne 28. 12. 2016. 

 

Představenstvo společnosti vyzvalo vlastníky cenných papírů – akcionáře společnosti – 

k  odevzdání všech kmenových listinných akcií na jméno emitovaných společností a ke sdělení čísla 

majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být společností emitované kmenové 

zaknihované akcie na jméno zaevidovány, a to společně se specifikací příslušného účastníka 

Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., jejichž seznam je uveden na www.cdcp.cz (dále jen 

„CDCP“), a to ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění oznámení rozhodnutí valné 

hromady o přeměně podoby akcií společnosti v Obchodním věstníku, tj. od 29. 12. 2016. 

 

Vzhledem k tomu, že nebyly odevzdány všechny listinné akcie na jméno emitované 

společností, představenstvo společnosti vyzývá vlastníky cenných papírů, kteří jsou v prodlení 

s odevzdáním všech kmenových listinných akcií na jméno emitovaných společností a sdělením 

čísla majetkového účtu, typ účtu v příslušné evidenci, na který mají být společností emitované 

kmenové zaknihované akcie na jméno zaevidovány, a to společně se specifikací a kódem 

příslušného účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., jejichž seznam je uveden 

na www.cdcp.cz (dále jen „CDCP“), aby tak učinili v dodatečné lhůtě. Představenstvo 

společnosti v souladu s ust. § 531 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, určuje dodatečnou 

lhůtu k odevzdání listinných akcií na jméno nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode 

dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku, přičemž obsah této výzvy je současně 

zveřejněn na internetových stránkách společnosti https://www.cedok.cz/ a rovněž odeslán 

akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností. 

 

Akcionář při odevzdání listinných akcií prokáže svou totožnost, a to např. platným dokladem 

totožnosti, akcionář – právnická osoba originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu 

z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, přičemž osoba oprávněná 

jednat za právnickou osobu je povinna prokázat svou totožnost, a případně oprávnění 

zastupovat akcionáře. Doklady, kterými se prokazuje zahraniční akcionář nebo jeho 

zmocněnec, musejí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká 

republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště 

nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí 

být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. V případě zastupování akcionáře 

předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, že zmocněnec je 

oprávněn k předání listinných akcií na jméno s uvedením jejich čísel, jakož i ke sdělení čísla 

majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány 

společně se specifikací  účastníka CDCP a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem 

– právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem právnické osoby způsobem, 

jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným 

podpisem akcionáře. 



 

 

Představenstvo společnosti současně tímto dále informuje, že: 

a) pokud akcionář neodevzdá kmenové listinné akcie na jméno ani ve shora uvedené 

dodatečné lhůtě deset (10) kalendářních dnů ode dne zveřejnění této výzvy, prohlásí společnost 

neodevzdané listinné akcie za neplatné, a zaknihované akcie, které je nahradí, prodá s odbornou 

péčí v souladu s ust. § 534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

b) pokud akcionář při odevzdání kmenových listinných akcií na jméno nesdělí společnosti 

číslo svého majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být společností emitované 

kmenové zaknihované akcie na jméno zaevidovány, a to společně se specifikací příslušného 

účastníka CDCP, určí představenstvo společnosti k tomuto účelu akcionáři dodatečnou lhůtu 

dvou měsíců. Oznámení o určení této dodatečné lhůty představenstvo zveřejní na internetových 

stránkách společnosti a současně jej zašle akcionáři, který neposkytl společnosti uvedené číslo 

účtu v příslušné evidenci, na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeném společností. 

Nesdělí-li akcionář uvedené údaje ani v této dodatečné lhůtě, přejde na společnost (emitenta) 

vlastnické právo k takovému cennému papíru v souladu s právními předpisy. 

 

Odevzdání kmenových listinných akcií na jméno a shromažďování údajů potřebných 

k zaevidování kmenových zaknihovaných akcií na jméno na majetkové účty akcionářů 

v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů bude probíhat ode dne zveřejnění této 

výzvy během výše uvedené lhůty v pracovních dnech vždy v době od 9,00 do 11,00 hodin a od 

14,00 do 16,00 hod. v místnosti č. 611, 6. patro na adrese Čedok a.s., Luxembourg Plaza, 

Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 (doporučujeme předem dohodnout termín odevzdání akcií 

na tel. čísle 221 447 255). 

 

Představenstvo společnosti rovněž dále upozorňuje akcionáře, že: 

 

a) pokud nebudou společnosti odevzdány kmenové listinné akcie na jméno, tj. originály 

společností emitovaných cenných papírů vč. splnění povinnosti o sdělení požadovaných údajů 

k jejich zaevidování v CDCP, pak nemůže být splněna povinnost akcionáře k odevzdání 

kmenových listinných akcií na jméno, a to se všemi důsledky vyplývajícími z právních 

předpisů,  

b) akcionář odpovídá za správnost a úplnost poskytovaných údajů a informací o svém 

majetkovém účtu v příslušné evidenci vč. specifikace účastníka CDCP, které musí být 

společnosti (emitentovi) poskytnuty v takovém rozsahu, aby společnost mohla zajistit 

zaevidování kmenových zaknihovaných akcií na jméno emitovaných společností. 

 

V Praze dne 4. 5. 2017 

 

 

Představenstvo společnosti Čedok a.s.  

 

 


