ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA
ZAKNIHOVANÉ A VÝZVA AKCIONÁŘI K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ
A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU

Společnost
OBERMEYER HELIKA a.s.,
IČO: 601 94 294,
se sídlem Praha 9-Letňany, Beranových 65, PSČ 19921,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 2449
(„Společnost“)
tímto souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„Občanský zákoník“) oznamuje, že dne 24.6.2016 jediný akcionář Společnosti rozhodl o přeměně všech
akcií Společnosti na zaknihované akcie, tj. o přeměně 1.480 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné
podobě, o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč každá na 1.480 kusů kmenových akcií na jméno, v zaknihované
podobě, o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč každá („Přeměna akcií“).
O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 622/2016, N 669/2016 ze dne 24.6.2016, sepsaný jménem
JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Benešově, Mgr. Martinem Haklem, jejím trvalým
zástupcem, jež byl založen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod
spisovou značkou B 2449.
Představenstvo Společnosti tímto v návaznosti na rozhodnutí o Přeměně akcií vyzývá jediného akcionáře
Společnosti v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 Občanského zákoníku, aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne
zveřejnění rozhodnutí o Přeměně akcií v Obchodním věstníku odevzdal své listinné akcie Společnosti.
Odevzdání listinných akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hod. v sídle
Společnosti.
Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním svých akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 531
Občanského zákoníku určena dodatečná lhůta k odevzdání akcií v délce 2 měsíců. Akcie Společnosti, které
nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a Společnost bude dále postupovat
v souladu s právními předpisy.
Akcionář je povinen při odevzdání svých listinných akcií sdělit Společnosti číslo účtu v příslušné evidenci,
na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Nesdělí-li akcionář číslo účtu při odevzdání akcií, bude
mu v souladu s ustanovením § 530 odst. 1 Občanského zákoníku stanovena dodatečná lhůta ke sdělení čísla
tohoto účtu, a to v délce 2 měsíců ode dne odevzdání akcií Společnosti. Nesdělí-li akcionář číslo tohoto účtu
ani v této dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k takovým akciím ke dni, kdy za ně zaplatí
akcionáři spravedlivou cenu.
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