VÝZVA

k výměně listinných akcií na majitele za listinné akcie na jméno
a

OZNÁMENÍ
o následcích spojených s prodlením
Představenstvo akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
se sídlem Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČO: 60108631,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 999 (dále jen „Společnost“)
oznamuje akcionářům,
1. že na základě ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., Zákon o některých opatřeních
ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen
„Zákon“) se k 1. lednu 2014 změnilo všech 76 339 ks listinných akcií Společnosti na majitele,
vydaných jako jednotlivé listinné akcie na majitele nebo jako hromadné listiny nahrazující
tyto jednotlivé listinné akcie na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč (dále jen
„dosavadní akcie“) na listinné kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie
1000 Kč (dále jen „nové akcie“),
2. že představenstvo v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 Zákona rozhodlo, že akcionáři
předloží tyto dosavadní akcie k výměně za nové akcie,
3. že v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 Zákona je lhůta pro výměnu dosavadních akcií
za nové akcie a sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů stanovena
do 30. června 2014.
Dosavadní akcie budou v této lhůtě vyměňovány za nové akcie v pracovních dnech v pondělí
a ve středu od 9.00 do 15.00 hodin nebo v jiných termínech po předchozí telefonické domluvě na
čísle 327 588 342, a to pouze osobně u obstaravatele výměny společnosti ADMINISTER, spol.
s r.o., se sídlem Husova 109, Kutná Hora, PSČ 284 01, dále pak v sídle společnosti Vodovody
a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, a to každý den v termínu
od 24. 2. 2014 do 28. 2. 2014, od 10. 3. 2014 do 14. 3. 2014 a od 8. 4. 2014 do 10. 4. 2014
v čase od 13.00 do 18.00 hodin.
Drží-li dosavadní akcie zástavní věřitel nebo jiná osoba, která je oprávněná mít dosavadní
akcie u sebe, splní povinnost předložit akcie podle této výzvy tato osoba. Akcionář je povinen
bez zbytečného odkladu upozornit osobu uvedenou v předchozí větě na výzvu nejpozději
3 měsíce před uplynutím lhůty. Nepředloží-li osoba, která byla akcionářem upozorněna na
výzvu, dosavadní akcie k výměně dle této výzvy, odpovídá akcionáři za škodu tím vzniklou.
Společnost na nových akciích vyznačí též existenci zástavního práva.
Akcionář při předložení dosavadní akcie k výměně současně sdělí údaje potřebné pro zápis do
seznamu akcionářů Společnosti, 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.
Oprávněné fyzické osoby se při výměně prokážou platným dokladem totožnosti. Statutární
orgán právnické osoby se navíc prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším
3 měsíců, případně dalšími doklady, které prokazují oprávnění dané osoby jednat jménem
právnické osoby. Zmocněnci oprávněných akcionářů fyzických a právnických osob se vedle
výše uvedených dokladů prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Oznámení o následcích spojených s prodlením při předložení dosavadních akcií
za nové akcie a sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů společnosti
a oznámení o důsledcích prodlení na právo na dividendu
Akcionář, který je v prodlení s plněním povinností podle § 3 odst. 1 Zákona, není po dobu
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 povinnosti podle § 3
odst. 1 Zákona, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.
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