
 

 

Výzva dosavadním akcionářům k předložení akcií v dodatečné lhůtě dle § 387 
odst. 2 zákona o obchodních korporacích 

 

 

Přestavenstvo společnosti BERÁNEK Náchod a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod, 
IČ: 64829472, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
13330 (dále jen „Společnost“) v návaznosti na usnesení valné hromady Společnosti ze dne 25.6.2018 
o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního 
akcionáře -  Město Náchod, se sídlem Náchod, Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01, IČ: 002 72 868 (dále jen 
„hlavní akcionář“) ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“),  

t í m t o   v y z ý v á 

všechny dosavadní vlastníky účastnických cenných papírů emitovaných Společností odlišných od hlavního 
akcionáře, kteří jimi byly před přechodem akcií na hlavního akcionáře, a kteří dosud nepředložili společnosti 
účastnické cenné papíry (akcie) emitované Společností (dále jen „Dosavadní akcionáři“), aby tak učinili 
v dodatečné lhůtě určené Společností ve smyslu ustanovení § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích 
v termínu od 27.:8.2018 do 9.9.2018, a to každý pracovní den v době od 8:00 do 13:30 hodin a v pondělí a 
ve středu od 8:00 do 17:00 hodin na podatelně Města Náchoda v přízemí radnice na Masarykově náměstí 
40, 547 01 Náchod (kontaktní osoba: ing. Ladislav Šimek, tel. 491 405 202). 

Dosavadním akcionářům bude poskytnuto protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů 
po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. od předání akcií 
Společnosti). 

Dosavadní vlastník akcií – fyzická osoba – se při předání akcií prokáže platným průkazem totožnosti. 

Právnické osoby se při předání akcií navíc prokáží výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopií 
výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců.  

Fyzická osoba zastupující Dosavadního vlastníka akcií se prokáže platným průkazem totožnosti a dále předloží 
písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem vlastníka, kterého zastupuje. 

V případě, že bude prokázáno zastavení účastnických cenných papírů, bude protiplnění odpovídající hodnotě 
zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli, pokud Dosavadní akcionář neprokáže, že zástavní právo zaniklo 
před přechodem vlastnického práva. 

Nepředloží-li Dosavadní akcionáři své účastnické cenné papíry Společnosti ani ve výše uvedené dodatečné lhůtě, 
budou tyto nepředložené cenné papíry v souladu s § 387 odst. 2 ve spojení s § 346 odst. 1 (věta první) zákona o 
obchodních korporacích prohlášeny za neplatné. 

 

 

 

 

Představenstvo společnosti BERÁNEK Náchod a.s. 
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