VÝZVA AKCIONÁŘŮM K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ
Společnost
FINE CREDIT, a.s.
Sídlo: Olomouc, Sokolská 536/22, PSČ 779 00
IČ: 268 66 919
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2927
(dále jen „Společnost“)
oznamuje všem akcionářům Společnosti, že se k 1. 1. 2014 v souladu ustanovením § 2 odst. 1 zákona
č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně
dalších zákonů (dále jen „zákon“), změnily listinné akcie Společnosti na majitele, které nejsou
imobilizovány, na listinné akcie na jméno.
Společnost FINE CREDIT, a.s. tímto v souladu s § 3 odst. 2 zákona vyzývá akcionáře Společnosti,
kteří vlastní listinné akcie na majitele, k předložení těchto akcií k výměně akcií Společnosti a/nebo
vyznačení změny na dosavadních akciích Společnosti za listinné akcie na jméno a sdělení údajů
potřebných pro zápis akcionáře do seznamu akcionářů Společnosti.
Výměna stávajících akcií Společnosti a/nebo vyznačení změny na dosavadních akciích Společnosti,
včetně zápisu do seznamu akcionářů Společnosti bude probíhat na adrese Sokolská 536/22,
PSČ 779 00 Olomouc, a to v období od 30. 4. 2014 do 30. 6. 2014, vždy v pracovních dnech
od 8.30 do 15.00 hodin. Posledním dnem k výměně akcií Společnosti je pondělí 30. 6. 2014.
K provedení výměny a/nebo vyznačení změny je třeba předložit dosavadní listinné akcie, platný průkaz
totožnosti a sdělit údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů Společnosti v souladu s ust. § 264
zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, tj. zejména číslo bankovního účtu
akcionáře Společnosti, vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby. Případný zástupce
akcionáře se kromě platného průkazu totožnosti prokáže řádným zmocněním s úředně ověřeným
podpisem akcionáře. V případě, že je akcionářem právnická osoba, předloží její jednající statutární
orgán platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Pověřený zástupce
právnické osoby předloží kromě shora uvedeného taktéž plnou moc s úředně ověřeným podpisem
statutárního orgánu akcionáře. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti
s výměnou akcií Společnosti.
V souladu se zněním § 3 a § 4 zákona upozorňujeme všechny akcionáře Společnosti na následky
prodlení s předložením akcií, resp. se sdělením potřebných údajů pro zápis do seznamu akcionářů
Společnosti, ve výše uvedeném termínu do 30. 6. 2014, které jsou ex lege následující:
1) akcionář, který je v prodlení s předložením akcií a/nebo se sdělením údajů potřebných pro zápis
do seznamu akcionářů Společnosti, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s
akciemi, ohledně nichž je v prodlení;
2)

rozhodne-li Společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s předložením akcií
a/nebo se sdělením údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů Společnosti, nevznikne
mu právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení.

Představenstvo společnosti
FINE CREDIT, a.s..

