
VÝZVA akcionářům k předložení akcií za účelem vyznačení nezbytných údajů  

a sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů 

 

Představenstvo společnosti HEDVA, a.s., se sídlem Moravská Třebová – Předměstí, Na 

Stráni 572/6, PSČ 571 01, IČO: 28828291, společnost je zapsána v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3048 (dále jen „Společnost“), 

oznamuje akcionářům, že dne 1. 1. 2014 došlo podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb. ke 

změně formy akcií Společnosti z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno. 

Představenstvo Společnosti na svém zasedání dne 28. 1. 2014 v souladu s § 3 odst. 3 zákona 

č. 134/2013 Sb. rozhodlo o vyznačení nezbytných údajů a změn na dosavadních akciích. 

Představenstvo Společnosti v souladu s § 3 odst. 1, 2 zákona č. 134/2013 Sb. tímto   

v y z ý v á   akcionáře, aby sdělili údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů v souladu s 

§ 264 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. a nejpozději do 30. 6. 2014 předložili své akcie za účelem 

vyznačení nezbytných údajů (změn) na dosavadních akciích. Představenstvo upozorňuje, že 

akcionář, který je v prodlení s plněním povinností podle této výzvy, není po dobu prodlení 

oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení a pokud rozhodne 

Společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinností podle § 

3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu 

nevznikne. 

Sběr údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů bude probíhat od 17. 2. 2014. 

Akcionáři sdělí údaje doporučeným dopisem adresovaným Společnosti do sídla firmy. Od 

tohoto data bude probíhat vyznačování nezbytných údajů (změn) na dosavadních akciích 

každé pondělí a pátek (mimo 21. 4., 2. 5. a 9. 5.) od 11.00 do 14.00 hodin v sídle Společnosti. 

Akcionářům se doporučuje po odeslání údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů 

dohodnout si termín předložení akcií předem na e-mailu oslejsek@hedva.cz nebo telefonicky 

na čísle 461 356 260. Údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů jsou druh a označení 

akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a sídlo nebo bydliště akcionáře a číslo účtu. 

Oprávněné fyzické osoby se při předložení akcií prokážou platným dokladem totožnosti, 

v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným 

podpisem vlastníka, kterého zastupuje. Statutární zástupce právnické osoby se při předložení 

akcií prokáže platným dokladem totožnosti a originálem či ověřenou kopií platného výpisu 

z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců) a v případě zastoupení též plnou mocí 

k zastupování při předložení akcií s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

 

Představenstvo společnosti HEDVA, a.s. 
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