Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované a výzva k odevzdání
listinných akcií a sdělení čísla majetkového účtu
Společnost AEC a.s.
se sídlem Veveří 2581/102, 616 00 Brno
IČO: 26236176
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7337
(dále jen „Společnost“)

tímto ve smyslu ustanovení § 529 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“) oznamuje, že dne 9.8.2017 rozhodla valná hromada Společnosti o
přeměně všech akcií Společnosti na zaknihované, přičemž jejich počet a jmenovitá hodnota zůstaly
beze změn.
O tomto rozhodnut byl sepsán notářský zápis NZ 1045/2017, N 848/2017 sepsaný notářskou kanceláří
Mgr. Václava Vody, jenž byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 7337 (dále jen „Rozhodnutí“).
Statutární ředitel Společnosti tímto v návaznosti na Rozhodnutí vyzývá akcionáře Společnosti v souladu
s ustanovením § 529 odst.1 Občanského zákoníku, aby odevzdali dosavadní listinné akcie Společnosti
ve lhůtě šesti (6) měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku. Listinné akcie je třeba
odevzdat v sídle Společnosti, pokud se Společnost s akcionářem nedohodne na jiném místě.
Akcionář Společnosti je povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst.1 Občanského zákoníku sdělit
Společnosti při odevzdávání listinných akcií číslo majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných
cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., na který mají být
zaevidovány vlastněné zaknihované akcie Společnosti. Statutární ředitel Společnosti proto současně
vyzývá akcionáře Společnosti ke zřízení majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných
papírů prostřednictvím účastníků CDCP.

Ing. Tomáš Strýček, statutární ředitel
AEC a.s.
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