Určení dodatečné lhůty k odevzdání akcií
obchodní společnosti SEA a.s.
IČ 18608281, se sídlem Pod Anenskou 149, Příbram IV, 261 01 Příbram, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 951
Společnost SEA a.s., IČ 18608281, se sídlem Pod Anenskou 149, Příbram IV, 261 01 Příbram,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 951 (dále jen
„Společnost“), rozhodla o určení dodatečné lhůty k odevzdání listinných akcií Společnosti
v souvislosti s jejich zaknihováním.
Valná hromada Společnosti konaná dne 31.5.2017 přijala rozhodnutí o přeměně listinných akcií
na zaknihované akcie (dále jen Rozhodnutí). Rozhodnutí bylo přijato formou změny stanov společnosti
a je obsaženo v notářském zápisu NZ 1135/2017, sepsané Mgr. Janem Zdobinským, trvalým
zástupcem Mgr. Viktora Semaníka, notáře se sídlem v Sokolově.
Společnost toto své Rozhodnutí zaslala všem akcionářům společně s doporučeným dopisem, který
obsahoval výzvu k odevzdání listinných akcií v sídle Společnosti ve lhůtě do 11.9.2017. Toto
Rozhodnutí Společnosti bylo dále zveřejněno v obchodním věstníku a uveřejněno na internetových
stránkách Společnosti.
Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyly veškeré emitované listinné akcie na jméno
Společnosti odevzdány, rozhodla Společnost o určení dodatečné lhůty k odevzdání listinných
akcií Společnosti, a to ve lhůtě do 22 11.2017. Společnost tudíž vyzývá akcionáře, kteří jsou
v prodlení s odevzdáním listinných akcií na jméno, aby tyto akcie odevzdali ve lhůtě do 22.11.2017
v sídle Společnosti, na adrese Pod Anenskou 149, Příbram IV, 261 01 Příbram v pracovních dnech od
9.00
do 15.00 hod. Při převzetí listinných akcií Společnost vystaví akcionáři potvrzení o jejich
převzetí.
Dále Společnost upozorňuje akcionáře, kteří jsou v prodlení s odevzdáním akcií, že akcionář je
povinen při odevzdání listinných akcií Společnosti sdělit číslo účtu v centrální evidenci
zaknihovaných cenných papírů, na který mají být zaknihované a jím vlastněné akcie zaevidovány, a
dále identifikační číslo účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů.
Společnost dále vyzývá ty akcionáře, kteří akcie sice odevzdali, ale jsou v prodlení se sdělením
čísla účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány ke sdělení čísla účtu. Číslo účtu,
na který mají být akcie zaevidovány, musí být sděleno Společnosti nejpozději do 22.11.2017.
Neodevzdá-li akcionář Společnosti listinné akcie a nesdělí-li ji číslo účtu v příslušné evidenci, na který
má být cenný papír zaevidován, ani v této dodatečné lhůtě, tyto listinné akcie na jméno budou
prohlášeny za neplatné. Po prohlášení neodevzdaných akcií za neplatné prodá Společnost
zaknihované akcie s odbornou péčí. Výtěžek z prodeje zaknihovaných akcií vyplatí akcionáři, jehož
akcie byly prohlášeny za neplatné, ovšem po započtení pohledávky vzniklé Společnosti vůči akcionáři
v prodlení v důsledku prohlášení jeho akcií za neplatné a jejich následného prodeje.
Akcionář při odevzdání akcií předloží Společnosti originály dosavadních listinných akcií Společnosti
současně prokáže svou totožnost, příp. oprávnění jednat v dané věci následovně. Akcionář předkládá
platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) a zmocněnec akcionáře předkládá
písemnou plnou moc s vymezením rozsahu zmocnění a úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Toto oznámení Společnost zveřejňuje v obchodním věstníku na internetových stránkách Společnosti
a zasílá akcionářům, kteří jsou v prodlení s odevzdáním akcií nebo sdělením čísla účtu, a to na adresu
vedenou Společností v seznamu akcionářů.
V Příbrami dne 21.9.2017

Ing. Miroslav Císař
předseda představenstva
SEA a.s.

