
VÝZVA K PŘEDLOŽENí AKCií A STANOVENí DODATEČNÉ LHŮTY

Obchodní společnost PUDIS a.s., IČ 45272891, se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10,
PSČ 10031, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1458
(dále jen "Společnost"), tímto v souladu s ustanovením § 387 odst. 2 zákona číslo 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích:

stanovuje dodatečnou lhůtu k předložení akcií Společnosti v trvání do 20.11.2014.

Valná hromada Společnosti konaná dne 21.8.2014 přijala usnesení o nuceném přechodu
účastnických cenných papírů Společnosti, které byly ve vlastnictví minoritních akcionářů Společnosti,
na hlavního akcionáře, obchodní společnost SUDOP GROUP a.s., IČ 45310009, se sídlem Praha 3,
Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 00. Zápis z valné hromady je zveřejněn spolu se skutečností
o nuceném přechodu akcií v části obchodního rejstříku týkající se Společnosti a rovněž
na internetových stránkách Společnosti (www.pudis.cz).

Vlastnické právo ke všem akciím, které byly ve vlastnictví minoritních akcionářů Společnosti, přešlo ke
dni 1.10.2014 na hlavního akcionáře, společnost SUDOP GROUP a.s. Tímto dnem začala běžet
30denní lhůta pro minoritní akcionáře k předložení akcií Společnosti (a následný vznik nároku na
protiplnění dle § 388 zákona o obchodních korporacích).

Společnost tímto stanovuje dodatečnou lhůtu k předložení akcií Společnosti pro ty akcionáře
Společnosti, kteří tak neučinili nejpozději do 31.10.2014. Nepředloží-Ii tito akcionáři své akcie
Společnosti ani do 20.11.2014, bude Společnost postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 věty první
zákona o obchodních korporacích, tj. prohlásí tyto akcie za neplatné, a namísto nich vydá hlavnímu
akcionáři nové účastnické cenné papíry.

Pro vyloučení pochybností Společnost prohlašuje, že tato výzva se týká i těch akcionářů, kteří jsou
v prodlení s výměnou akcií Společnosti, označených jako "akcie na majitele", a k jejichž výměně byly
vyzváni představenstvem Společnosti mimo jiné i výzvou ze dne 9.7.2014.

Akcie lze odevzdat každý pracovní den v době od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí dohodě na
telefonním čísle 274 776 645.

O předání akcií bude vyhotoven předávací protokol a ve stanovené lhůtě (15 dnů) bude akcionáři
vyplaceno na jeho specifikovaný bankovní účet určené protiplnění. Při předání akcií je akcionář
povinen Společnosti doložit (např. dokladem totožnosti) své osobní údaje, umožňující jeho
jednoznačnou identifikaci (rodné číslo u fyzických osob).

V Praze dne 3.11.2 111 V'-'
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