
 

Oznámení akcionářům o přeměně akcií za zaknihované a výzva 

k odevzdání listinných akcií a sdělení čísla majetkového účtu 

Společnost AUTEL, a.s., se sídlem Oldřichovice 790, 739 61 Třinec, IČO: 

25354566, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíle B, 

vložce 1378 (dále jen "Společnost"), zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 a 

násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen 

„Občanský zákoník“) oznámení rozhodnutí o přeměně akcií, jakož i výzvu 

akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci 

cenných papírů:  

Mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 16.12.2019 schválila přeměnu 

podoby všech 179 537 kusů listinných kmenových akcií Společnosti znějící na 

jméno o jmenovité hodnotě 60,- Kč, na které je rozvrženo 100 % základního 

kapitálu Společnosti ve výši 10.772.220,- Kč z listinné podoby na podobu 

zaknihovanou, přičemž počet a jmenovitá hodnota zůstaly beze změn, a to ve formě 

notářského zápisu sepsaného téhož dne Mgr. Petrou Vlčkovou, notářkou se sídlem v 

Havířově na adrese Na nábřeží 79/654, Havířov – město sp. zn. NZ 772/2019 N 

631/2019, jenž byl uložen do Sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 1378 (dále jen „Rozhodnutí“). Dne 

17.12.2019 byla tato přeměna podoby všech akcií zaregistrována v obchodním 

rejstříku.  

Představenstvo Společnosti tímto v návaznosti na Rozhodnutí vyzývá akcionáře 

Společnosti v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 Občanského zákoníku, aby 

odevzdali dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne 

16.1.2020, kdy došlo ke zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku, tj. nejpozději 

do 16.3.2020. Listinné akcie je třeba odevzdat v sídle Společnosti, pokud se 

Společnost s akcionářem nedohodne na jiném místě.  

Akcionáři Společnosti jsou povinni ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 Občanského 

zákoníku sdělit Společnosti při odevzdávaní jejich listinných akcií číslo 

majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené 

společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., na který mají být zaevidovány 

jimi vlastněné zaknihované akcie Společnosti.  

Představenstvo proto současně vyzývá akcionáře Společnosti ke zřízení 

majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů 

prostřednictvím účastníků CDCP (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.), seznam 

účastníků CDCP je uveden na www.cdcp.cz. 

 

V Třinci dne 16.1.2020 

 

Ing. Jaroslav Kroliczek, předseda představenstva Společnosti, v.r. 
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