
VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ 
 

Představenstvo společnosti 
 

KOVOLIT, a.s. 
se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČ: 00010235 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně, oddíl B, vložka 246 
(dále jen „společnost“) 

 
v souvislosti s usnesením valné hromady společnosti ze dne 26. června 2014 o přeměně podoby 
zaknihovaných akcií na majitele ISIN: CS0005005057 vedených v Centrálním depozitáři cenných 
papírů (dále jen “CDCP“) na listinné akcie a změně jejich formy z akcií na majitele na akcie na 
jméno 

vyzývá akcionáře 
 
k osobnímu převzetí listinných akcií v termínu od 1. října 2014 do 1. prosince 2014 v pracovních 
dnech pondělí a středa v době od 9:00 do 12:00 a 13:00 do 17:00 hodin v sídle obchodníka 
s cennými papíry, společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, 760 01 Zlín. 
Jiný termín v rámci uvedené lhůty lze dohodnout po předchozí telefonické domluvě na 
telefonním čísle 577 217 375. 
 
Listinné akcie budou předány vlastníkům akcií uvedených ve výpisu registru emitenta ke dni 
zrušení evidence zaknihovaných cenných papírů v CDCP, tj. ke dni 1. října 2014. 
 
Oprávněné fyzické osoby se při převzetí listinných akcií prokáží platným dokladem totožnosti, 
v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem 
vlastníka, kterého zastupuje. Zástupci právnických osob se při převzetí listinných akcií prokáží 
platným dokladem totožnosti statutárního zástupce /statutárních zástupců a v případě 
zastoupení též plnou mocí k zastupování při převzetí akcií s úředně ověřeným podpisem 
statutárního zástupce/ statutárních zástupců.  
 
U akcií, u kterých je ke dni zrušení evidence v CDCP pozastaveno nakládání, k němuž dal příkaz 
orgán veřejné moci, bude odpovídající počet listinných akcií odevzdán tomuto orgánu. 
 
U akcií, u kterých je ke dni zrušení evidence v CDCP pozastaveno nakládání s akciemi, k němuž 
dala příkaz oprávněná osoba podle zákona upravující podnikání na kapitálovém trhu, bude 
odpovídající počet listinných akcií odevzdán vlastníkovi až po uplynutí doby, na kterou bylo 
nakládání s akciemi pozastaveno, ledaže osoba, která dala příkaz k tomu, aby bylo pozastaveno 
nakládání s akciemi, bude souhlasit s odevzdáním listinných akcií vlastníkovi. 
 
Akcie, které jsou ke dni zrušení evidence v CDCP zastaveny, zůstávají účinky zastavení 
nedotčeny. Akcie budou předány zástavnímu věřiteli nebo se souhlasem zástavního věřitele 
uloženy do úschovy ve prospěch vlastníka a schovateli bude současně předán prvopis zástavní 
smlouvy nebo její úředně ověřená kopie. Současně na listinných akciích bude vyznačeno 
prohlášení o jejich zastavení. 
 
 
KOVOLIT, a.s. 
představenstvo společnosti 


