
Výzva akcionářům k předložení všech akcií k vyznačení změn

Představenstvo společnosti 
Český porcelán, akciová společnost, 

IČ 001 74 238, 
se sídlem Dubí, Tovární ulice čp. 605 č.or.17, PSČ 417 01, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 101

(dále jen jako „Společnost“)

rozhodlo  o změně listinných akcií  na  majitele Společnosti  na  listinné  akcie  na jméno 
vyznačením změn na stávajících akciích dle § 3 odst. 3 zákona č. 134/2013 Sb., o některých 
opatřeních ke zvýšení transparentnosti  akciových společností  a o změně dalších zákonů, a 
proto  vyzývá dle § 3 odst. 2  zákona č. 134/2013 Sb. všechny akcionáře Společnosti, aby 
v období od  01. 04. 2014 do 30. 06. 2014 předložili Společnosti všechny své listinné akcie 
na majitele Společnosti (hromadné listiny)  k vyznačení nezbytných  údajů  spojených se 
změnou  formy  akcií  a  poskytli  Společnosti  údaje  potřebné  pro  zápis  do  seznamu 
akcionářů, tj. jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, datum narození či identifikační číslo 
akcionáře, číslo bankovního účtu akcionáře pro výplatu dividend. Identifikační údaje týkající 
se akcionáře budou vyznačeny na jednotlivých akciích.

K výměně akcií (či hromadných listin) je třeba, aby akcionář předložil Společnosti originál 
akcií  a  platný  průkaz  totožnosti,  a  jde-li  o  právnickou  osobu  navíc  výpis  z obchodního 
rejstříku ne starší 3 měsíců prokazující oprávnění jednat za danou osobu. Bude-li akcionář 
zastoupen na základě plné moci, musí zástupce (zmocněnec akcionáře) předložit plnou moc 
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a doložit na plné moci výše uvedené údaje akcionáře 
potřebné  pro  zápis  akcionáře  do  seznamu  akcionářů.  V případě  oddělení  nebo  převodu 
samostatně převoditelných práv spojených s akciemi je třeba doložit i tento údaj.

Vyznačení  změn  na  jednotlivých  akciích  (hromadných  listinách)  a  zápis  do  seznamu 
akcionářů bude prováděn počínaje 01. 04. 2014 v pracovních dnech od 7.00 do 14.00 hod. 
v sídle Společnosti. Kontaktní osobou pro výměnu je paní Helena Müllerová, tel.: 417 518 
202. Žádáme o předchozí telefonické objednání.

V případě,  že  akcionář  nejpozději  do  30.  06.  2014  nepředloží  své  akcie  Společnosti  k 
vyznačení  nezbytných  změn  a/nebo  neposkytne  Společnosti  údaje  pro  zápis  do  seznamu 
akcionářů, nebude moci po dobu prodlení vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž 
je v prodlení, zejména mu nevznikne právo na vyplacení dividendy.

V Dubí, dne 27. 03. 2014

Představenstvo společnosti Český porcelán, akciová společnost


