
Představenstvo obchodní společnosti 

HEDVA, a.s. 
Sídlo: 571 01 Moravská Třebová – Předměstí, Na Stráni 572/6, IČ: 288 28 291 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  

oddíl B, vložka 3048 
činí dle § 387, odst. 2. Zákona o obchodních korporacích č.90/2012 Sb. ( dále též ZOK) 

následující 
 

opakovanou výzvu k předložení listinných akcií k výplatě přiměřeného protiplnění 
v dodatečné přiměřené lhůtě 

 
 
Představenstvo společnosti HEDVA, a.s., IČ 288 28 291, se sídlem 571 01 Moravská Třebová – 
Předměstí, Na Stráni 572/6, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 3048 (dále jen „Společnost“) 

tímto oznamuje, že dosavadní držitelé účastnických cenných papírů (resp. akcií) společnosti, kteří 
dosud tyto cenné papíry nepředložili v rámci uplatněného práva nuceného přechodu účastnických 
cenných papírů dle § 375 a násl. ZOK, konkrétně ve lhůtě stanovené dle § 387, odst. 1. ZOK , mají 
možnost tak učinit v dodatečné lhůtě v délce 15 dnů od uveřejnění této výzvy v Obchodním 
věstníku, poskytnuté jim k tomu společností v souladu s § 387 odst. 2. ZOK .,  

Zákonná lhůta pro předložení listinných akcií uplyne 06.08.2014. Dodatečná lhůta určená 
společností činí 15 dnů s tím, že listinné akcie Společnosti se předkládají tedy nejpozději do 
21.08 2014  zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti CYRRUS 
CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 277 58 419, a to buď v sídle společnosti na adrese 616 00 Brno, 
Veveří 111, nebo na pobočce obchodníka na adrese 150 00 Praha 5 – Smíchov, Radlická 14b, a 
to v pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 
hod. Obchodníka je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. 538 
705 742, 538 705 773, e-mail: corporate@cyrrus.cz. 
 
Další dodatečná lhůta již nebude stanovena. 

 

 Pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci 
Společnosti ani v dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1. ZOK  a 
představenstvo společnosti prohlásí nepředložené akcie za neplatné. Společnost CYRRUS 
CORPORATE FINANCE, a.s. poskytne protiplnění vlastníkovi vykoupených účastnických cenných 
papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající 
hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již 
zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). 
 
Oprávněné fyzické osoby se při předložení akcií prokáží platným dokladem totožnosti, v případě 
zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem vlastníka, 
kterého zastupuje. Zástupci oprávněných právnických osob se při předložení akcií prokážou 
originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem 
totožnosti statutárního zástupce 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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