
 
 

 

Oficiální sdělení: Výzva PUDIS a.s. 

PUDIS a.s., se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, IČO 45272891 

 

Představenstvo společnosti PUDIS a.s. 

  

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČ: 45272891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, 
vložka 1458 

  

opakovaně vyzývá 

 v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 134/2013 Sb. všechny akcionáře, kteří vlastní listinné akcie PUDIS a.s. označené jako akcie na 

majitele (dále jen „Staré akcie“), aby je odevzdali v sídle společnosti PUDIS a.s. na adrese Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 

10 (dále jen „Společnost“) v náhradní lhůtě, a to 

  

nejpozději do 31. prosince 2014. 

  

Akcie lze odevzdat každý pracovní den v době od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí dohodě na telefonním čísle 274776645. 

O předání Starých akcií obdrží každý akcionář od Společnosti písemné potvrzení se specifikací odevzdaných akcií. Za odevzdané  

Staré akcie budou akcionáři vydány nové listinné akcie na jméno tak, že za každou Starou akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 

obdrží akcionář jednu novou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (dále jen „Nové akcie“). Nové akcie vydá 

Společnost akcionáři nejpozději do 15 dnů ode dne odevzdání Starých akcií, pokud s akcionářem nedohodne lhůtu jinou. Nové 

akcie Společnost vydá akcionáři každý pracovní den od 9:00 do 15:00 po předchozí dohodě na telefonním čísle 274776645. 

  

Při předání Starých akcií akcionář Společnosti doloží (např. dokladem totožnosti) své osobní údaje, umožňující jeho jednoznačnou 

identifikaci (rodné číslo u fyzických osob) tak, aby Společnost mohla tyto údaje vyznačit na Nové akcie, které akcionář obdrží za 

odevzdané Staré akcie. Současně při odevzdání Starých akcií akcionář předá Společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu 

akcionářů podle § 264 zákona č. 90/2012 Sb. 

  

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že akcie nepředložené ve lhůtě stanovené touto výzvou budou prohlášeny za 

neplatné a nepřevzaté akcie budou prodány v souladu s ustanovením § 537 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. 

  

V Praze dne 9.7.2014 

  

Ing. Petr Mikulášek 
místopředseda představenstva 
PUDIS a.s. 

  

 


