Zveřejnění rozhodnutí o přeměně (změně podoby) listinných akcií na jméno na zaknihované akcie
na jméno a výzva akcionářům k odevzdání akcií v listinné podobě a sdělení majetkových účtů
(dále jen „Oznámení“)
Představenstvo společnosti
ENERG-SERVIS a.s.
IČ: 255 51 132
Sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4196
(dále jen „společnost“),
tímto v souladu s ust. § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že:
a) jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne
28.2.2018 rozhodnutí o přeměně (změně podoby) všech kmenových listinných akcií na jméno
na zaknihované akcie na jméno tj. o přeměně:
- 20, slovy dvaceti, kusů společností vydaných (emitovaných) kmenových akcií na jméno v
listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč, slovy jedno sto tisíc korun
českých, na kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie
100 000 Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, a současně o přeměně
- 24, slovy dvaceti čtyř, kusů společností vydaných (emitovaných) kmenových akcií na
jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 500 000 Kč, slovy pět set tisíc
korun českých, na kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé
akcie 500 000 Kč, slovy pět set tisíc korun českých.
O této skutečnosti – rozhodnutí jediného akcionáře společnosti učiněném při výkonu
působnosti valné hromady, byl Mgr. Petrem Šedivým, notářem v Brně, sídlem Brno,
Šumavská 519/35, PSČ: 602 00, sepsán notářský zápis č. NZ 127/2018, N 101/2018.
b) představenstvo společnosti vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání všech kmenových
listinných akcií na jméno emitovaných společností a současně ke sdělení čísla majetkového
účtu v příslušné evidenci, na který mají být společností emitované kmenové zaknihované
akcie na jméno zaevidovány, a to společně se specifikací příslušného účastníka Centrálního
depozitáře cenných papírů a.s., jejichž seznam je uveden na www.cdcp.cz (dále jen „CDCP“),
a to ve lhůtě nejpozději dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto Oznámení v Obchodním
věstníku, přičemž obsah tohoto Oznámení je současně zveřejněn na internetových stránkách
společnosti http://www.energservis.cz/ a rovněž odeslán akcionářům na jejich adresy
uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností; akcie se odevzdávají v sídle společnosti
v pracovní dny vždy od 9.00 do 10.00 hod.;
c) představenstvo společnosti současně tímto dále informuje, že:
- pokud akcionář neodevzdá kmenové listinné akcie na jméno ve shora uvedené lhůtě
dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto Oznámení, určí představenstvo společnosti k
tomuto účelu akcionářům dodatečnou lhůtu 10, slovy deseti, kalendářních dnů, a to
stejnými způsoby, jakými je publikováno toto Oznámení. Akcie, které nebudou
vlastníkem akcií odevzdány ani v takto dodatečně určené lhůtě, prohlásí společnost za
neplatné a bude postupovat pro takový případ v souladu s právními předpisy;
- pokud akcionář při odevzdání kmenových listinných akcií na jméno nesdělí společnosti
číslo svého majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být společností
emitované kmenové zaknihované akcie na jméno zaevidovány, a to společně se
specifikací příslušného účastníka CDCP, určí představenstvo společnosti k tomuto účelu
akcionáři dodatečnou lhůtu dvou měsíců. Oznámení o určení této dodatečné lhůty

představenstvo zveřejní na internetových stránkách společnosti a současně jej zašle
akcionáři, který neposkytl společnosti uvedené číslo účtu v příslušné evidenci, na jeho
adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeném společností. Nesdělí-li akcionář
uvedené údaje ani v této dodatečné lhůtě, přejde na společnost (emitenta) vlastnické
právo k takovému cennému papíru v souladu s právními předpisy.
V Brně dne 28.2.2018

představenstvo ENERG-SERVIS a.s.

