
Výzva akcionářům 
dle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 134/2013 Sb. 

 
Obchodní společnost TEZAS a.s., se sídlem Pernerova 52, Praha 8, PSČ 186 07, IČ: 60193549, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2342 
(dále jen „obchodní společnost“), 

 
oznamuje akcionářům, že dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., došlo k 1. lednu 2014 ke 
změně listinných akcií na majitele, které nejsou imobilizovány, na listinné akcie na jméno. 
Představenstvo obchodní společnosti proto v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 výše uvedeného 
zákona 

vyzývá akcionáře 
k předložení listinných akcií na majitele vydaných obchodní společností TEZAS a.s. za účelem jejich 

výměny za nové listinné akcie na jméno a ke sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu 
akcionářů. 

 
Předkládání a výměna akcií bude probíhat v provozním areálu obchodní společnosti na adrese 
Panelová 289, 190 15 Praha 9-Satalice, v pracovních dnech od 12.5.2014 do 30.6.2014, v době od 
9,00 do 15,00 hodin. Dovolujeme si požádat akcionáře o sdělení termínu návštěvy předem, a to e-
mailem na adrese miroslav.macek@tezas.cz nebo telefonicky na čísle 281 023 211. 
Za účelem výměny dosavadních akcií za nové je třeba: 
a) předložit v originálu své platné dosavadní listinné akcie označené jako akcie na majitele k jejich 
výměně za akcie na jméno, 
b) sdělit obchodní společnosti informace nezbytné pro zápis do seznamu akcionářů, a to jméno a 
bydliště nebo sídlo akcionáře a číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat 
bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj, 
c) předložit průkaz totožnosti akcionáře nebo zplnomocněného zástupce, statutární orgán právnické 
osoby se navíc prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce nebo jeho 
úředně ověřenou kopií, případně dalšími doklady, které prokazují oprávnění dané osoby jednat 
jménem právnické osoby. 
Akcionář je oprávněn vyměnit akcie a sdělit údaje obchodní společnosti buď osobně nebo 
prostřednictvím zástupce na základě plné moci, na níž podpis zmocnitele je úředně ověřen. 
Akcie, u kterých je registrováno zástavní právo, budou vydány zástavnímu věřiteli, to neplatí 
v případě, že obchodní společnost tuto povinnost splní uložením listinných akcií se souhlasem 
zástavního věřitele do úschovy nebo úschovy a správy, pokud nejpozději s tím předá schovateli nebo 
opatrovateli též prvopis nebo úředně ověřenou kopii smlouvy. 
Akcionář, který nesplní povinnost uloženou zákonem č. 134/2013 Sb. nejpozději do 30.6.2014 a bude 
tedy v prodlení s plněním výše uvedených povinností, nebude po dobu tohoto prodlení oprávněn 
vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.  
Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním výše uvedených 
povinností, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne. Totéž platí v případě, že 
akcionář odmítne odevzdat držené akcie, v případě, že nesdělí požadované údaje či odmítne prokázat 
svoji totožnost v souladu s výše uvedeným postupem. 
Náklady akcionáře spojené s výměnou akcií nese akcionář.  
Představenstvo TEZAS a.s. 
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