V Kutné Hoře dne 3. 10. 2008
Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi, abych Vás, jako akcionáře společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
informoval o současném stavu a dalším postupu převodu podoby Vašich akcií. Dne 29. května
2008 schválila valná hromada společnosti přeměnu podoby akcií společnosti na majitele
na podobu listinnou. Důsledkem tohoto rozhodnutí bylo, že dne 25. 9. 2008 byla zrušena
evidence Vašich zaknihovaných akcií ve Středisku cenných papírů a o této skutečnosti jste
byli informováni také oznámením od Střediska cenných papírů (modrý formulář). Náhradou
za takto zrušené akcie v evidenci Střediska cenných papírů Vám budou nyní vydávány akcie
v listinné podobě.
Naším zájmem je vyjít akcionářům maximálně vstříc tak, aby proces vydávání akcií
byl zdárně dokončen a proto jsme realizaci celého procesu svěřili odborné firmě, která
je nyní obstaravatelem celého tohoto procesu. Tímto obstaravatelem je společnost
ADMINISTER, spol. s r.o. se sídlem Kutná Hora, Husova 109, PSČ 284 01, kde si také
můžete akcie v listinné podobě osobně vyzvednout. Vzhledem k počtu akcionářů, které
společnost má, je však vhodné, abyste si u obstaravatele sjednali předem termín převzetí a tím
předešli zbytečným nedorozuměním a Vašim časovým ztrátám. K tomu pro Vás společnost
ADMINISTER, spol. s r.o. vyhradila speciální telefonní linku 327 588 342, na které s Vámi
jejich pracovníci dohodnou termín a způsob převzetí a domluví s Vámi případné další
organizační záležitosti včetně poskytnutí příslušných informací. Ke komunikaci můžete
využívat také e-mailové adresy info@administer.cz, kde prosím do předmětu zprávy uvete
heslo „VAKPCE převzetí akcií“, aby pracovníci obstaravatele mohli rychleji identifikovat
důvod Vaší zprávy a tím urychlit její vyřízení. Informace k probíhajícímu procesu přeměny
podoby akcií naleznete také na adrese http://www.vakpce.cz/info_akc.htm, která obsahuje
i další informace určené pro akcionáře.
Především v případech, kdy půjde o vydání akcií osobám, které nejsou uvedeny
v závěrečném seznamu akcionářů ze Střediska cenných papírů tj. v případech, kdy se jedná
o akcie nabyté např. v důsledku dědictví a dále v případech, kdy akcie jsou předmětem
zástavy, je třeba si předem domluvit rozsah potřebných dokladů a odsouhlasit jejich
úplnost.
Telefonní linka obstaravatele je Vám k dispozici v období od 10. 10. 2008 do 18. 11. 2008
každý pracovní den od 9.00 do 15.00 hodin a v období od 19. 11. 2008 do 18. 4. 2009 každý
pracovní den od 10.00 do 14.00 hodin.
Na druhé straně tohoto dopisu Vám zasíláme úplné znění výzvy k převzetí listinných
akcií, které bylo uveřejněno v Obchodním věstníku a na WWW stránkách naší společnosti
v souladu s platnou legislativou.
Věříme, že budou pro Vás tyto informace užitečné a pomohou Vám ke snadnému vyřízení
Vaší záležitosti.
S pozdravem

Ing. Michal Koláček
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
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