
Oznámení o prohlášení akcií za neplatné 

Představenstvo společnosti  
Čedok a.s.  

se sídlem Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, IČ 60192755 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2263 

(dále jen „společnost“) 
 

oznamuje, 
 

že kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 815 Kč, které nebyly 

akcionáři předloženy ve lhůtě do 28. 2. 2017 ani v určené dodatečné lhůtě do 19. 5. 2017 

za účelem jejich přeměny na zaknihované akcie na jméno, o které rozhodla valná hromada 

společnosti dne 15. 12. 2016, prohlásilo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 

9. 6. 2017, v souladu s ust. § 534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za  n e p l a t n é. 

Neplatnými byly prohlášeny tyto kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité 
hodnotě 815 Kč: 

1 ks akcie v listinné podobě na jméno s pořadovým číslem 361897. 

238 ks akcií na jméno v listinné podobě s pořadovým číslem 366478 až 366715. U těchto akcií 
společnosti nejsou známi jejich majitelé. Jde o listinné akcie na jméno, u kterých v souladu 
s výzvou ze dne 31. 3. 2014, dodatečnou výzvou ze dne 9. 11. 2016 i s ust. § 3 zákona 
č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností, 
nedošlo k jejich výměně za předchozí kmenové listinné akce na majitele o jmenovité hodnotě 
815 Kč.  

Akcie, které nebyly odevzdány, eviduje v souladu s ust. § 533 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, centrální depozitář na zvláštním technickém účtu emitenta. Zaknihováním na tomto 
účtu jsou akcie přeměněny na zaknihované cenné papíry. 

Zaknihované cenné papíry, které nahrazují akcie prohlášené za neplatné, budou v souladu 
s ust. § 534 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník prodány emitentem s odbornou péčí ve 
veřejné dražbě prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. Místo, dobu a předmět dražby 
uveřejní emitent alespoň dva týdny před jejím konáním. Výtěžek z prodeje zaknihovaného 
cenného papíru emitent vyplatí osobě, jejíž cenný papír byl prohlášen za neplatný, 
po započtení pohledávek vzniklých emitentovi za dotčenou osobou prohlášením cenného 
papíru za neplatný a prodejem zaknihovaného cenného papíru, který jej nahrazuje. 

 
Představenstvo společnosti 
Čedok a.s. 

 


