ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ PODOBY AKCIÍ
VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ
Informace o přijetí rozhodnutí o změně podoby akcií
společnosti VEBA, textilní závody a.s.
Výzva k odevzdání listinných akcií k výměně za zaknihované
Představenstvo společnosti VEBA, textilní závody a.s., se sídlem Broumov, Přadlácká 89, IČ
455 34 276, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 582 (dále jen „Společnost“) oznamuje, že dne 9. 11. 2012 přijala
mimořádná valná hromada rozhodnutí, kterým schválila změnu podoby akcií společnosti u
všech stávajících 560382 kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč
znějících na majitele z listinné na zaknihovanou.
Valná hromada dále rozhodla o změně stanov, které zohledňují změny v důsledku změny
podoby akcií na zaknihovanou, tj. o zrušení ustanovení o listinné podobě akcií v čl. 6 stanov,
doplnění ustanovení o rozhodném dni v čl. 10 odst. 5) a 6) stanov.
V důsledku tohoto rozhodnutí dojde tedy ke změně podoby všech akcií Společnosti z podoby
listinné na podobu zaknihovanou (počet, forma a jmenovitá hodnota akcií zůstávají beze
změny). Akcionáři jsou povinni Společnosti písemně sdělit číslo svého majetkového účtu, na
který má být zaknihovaný cenný papír zaevidován, a to společně se specifikací obchodníka
s cennými papíry - účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“),
u kterého je tento majetkový účet podřazen, to vše ve lhůtě od 7. 2. 2013 do 7. 5. 2013.
Akcionáři jsou zároveň ve shora uvedené lhůtě povinni vrátit listinné akcie. Vrácení akcií a
předání výše uvedených informací je možné provést u společnosti CYRRUS
CORPORATE FINANCE, a.s., která byla zabezpečením změny podoby akcií pověřena
Společností.
Kontaktní adresy: CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Brno, Veveří 111, PSČ 616 00,
nebo pobočka Praha: Radlická 14b, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00. Pracovní doba pondělí a
středa, 9:00 až 12:00 a 13:00 až 16:00, v jiných termínech po domluvě na tel. 538 705 742,
mail corporate@cyrrus.cz.
Nevrátí-li akcionáři listinné akcie ani v případné dodatečné lhůtě, budou tyto prohlášeny za
neplatné a odpovídající nové zaknihované akcie Společnosti budou prodány prostřednictvím
obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě na účet a náklady dotčených akcionářů.
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