Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.
Havířská 346/100
400 10 Ústí nad Labem

IČ: 445 69 173
DIČ: CZ44569173

Výzva k předložení akcií k vyznačení změn
Představenstvo společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s.
se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10
IČ: 445 69 173
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 204
(dále jen „Společnost“)
rozhodlo o změně listinných akcií na majitele společnosti na listinné akcie na jméno
a
vyzývá dle § 3 zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových
společností a o změně dalších zákonů
všechny akcionáře společnosti Tlaková plynárna Ústí nad Labem a.s., aby ve lhůtě do 30 dnů od
oznámení této výzvy předložili listinné akcie na majitele společnosti, které jsou v jejich držení,
k vyznačení nezbytných údajů spojených se změnou formy akcií a poskytli údaje potřebné pro zápis
do seznamu akcionářů, to je jméno, datum narození, rodné číslo, bydliště akcionáře fyzické osoby
nebo jméno, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby. Současně akcionář sdělí číslo
bankovního účtu vedeného u banky (či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní služby) ve státě,
jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na kterém budou
realizovány finanční transakce mezi akcionářem a společností, emailovou adresu, pokud bude
souhlasit se zasíláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
Jednoznačná identifikace akcionáře bude provedena na rubu akcie. K provedení uvedených úkonů
akcionář předloží listinné akcie a platný průkaz totožnosti. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále
předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen
odevzdat plnou moc při registraci. Dále předloží údaj o případném oddělení nebo převodu
samostatně převoditelných práv spojených s těmito akciemi.
Vyznačení změn a zápis do seznamu akcionářů provádí v sídle společnosti každé pondělí, středu a
čtvrtek od 09:00 do 12:00. Termín je třeba předem dohodnout na telefonním čísle +420 606 713 400
nebo na e-mailu vaculik@tpu.cz.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s výměnou akcií.
Představenstvo upozorňuje, že pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě, akcie nepředloží
a neposkytne společnosti údaje pro zápis do seznamu akcionářů, pak společnost bude postupovat
podle § 3 – akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn
vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.
Představenstvo společnosti
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