ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI O PŘEMĚNĚ AKCIÍ JAKO
CENNÉHO PAPÍRU NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE JAKO ZAKNIHOVANÝ CENNÝ PAPÍR A VÝZVA K
ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU

Obchodní společnost
BeePartner a.s.
Identifikační číslo: 035 89 277
sídlem:
nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10621
(dále jen „společnost“)
tímto jakožto emitent v souladu s ust. § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“) oznamuje následující skutečnosti.
Jediný akcionář společnosti přijal dne 30. 1. 2017 rozhodnutí o přeměně všech akcií emitovaných
Společností na zaknihované akcie, a to s účinností ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Uvedené
rozhodnutí bylo přijato formou změny stanov společnosti a je obsaženo v notářském zápisu NZ 58/2017
ze dne 30. 1. 2017, sepsaném JUDr. Lenkou Chodurovou, notářkou ve Valašském Meziříčí (dále jen
„Rozhodnutí“).
Na základě shora uvedeného Rozhodnutí tak ke dni jeho účinnosti se všech 28 kusů listinných
kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy:
jedno sto tisíc korun českých), na které je rozvrženo 100 % základního kapitálu Společnosti ve výši
2.800.000,- Kč, mění na zaknihované akcie na jméno.
Společnost tímto v souladu se shora odkazovaným ustanovením zveřejňuje své rozhodnutí o přeměně
listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie. Toto oznámení bude současně zasláno všem
akcionářům společnosti na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů, popř. předáno akcionářům
osobně oproti potvrzení o jeho převzetí.
Společnost dále tímto vyzývá všechny své akcionáře, aby společnosti odevzdali své kmenové
akcie na jméno emitované společností, a to ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců počítané ode dne
zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku, nejpozději pak ode dne jeho doručení akcionáři na
jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů, resp. osobního převzetí. Akcionáři při odevzdání akcií
předají originály dosavadních akcií společnosti nebo hromadných listin je nahrazujících, kdy společnost
po jejich převzetí vystaví akcionáři potvrzení o jejich převzetí.
Bude-li akcionář v prodlení s odevzdáním akcií, určí společnost k jeho odevzdání dodatečnou lhůtu
způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 občanského zákoníku a při jejím vyhlášení upozorní, že akcie,
které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí za neplatné. Po prohlášení neodevzdaných
akcií za neplatné prodá společnost zaknihované akcie s odbornou péčí. Výtěžek z prodeje akcií vyplatí
akcionáři, jehož akcie byly prohlášeny za neplatné, po započtení pohledávek vzniklých společnosti
prohlášením akcií za neplatné a prodejem zaknihovaných akcií, které je nahradily.
Dále společnost vyzývá všechny své akcionáře, aby si ve shora uvedené lhůtě zřídili majetkové
účty v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře cenných

papírů a.s. (dále jen „CDCP“) – tj. bank a obchodníků s cennými papíry, a při odevzdání akcií sdělili
společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na které mají být zaknihované akcie na jméno
zaevidovány, a to společně s identifikací účastníka CDCP. Na žádost společnosti zaeviduje CDCP
zaknihované akcie do centrální evidence na majetkové účty uvedené v této žádosti. Žádost pak
společnost podá po uplynutí lhůty k odevzdání listinných akcií, nejpozději však po uplynutí dodatečné
lhůty dle shora uvedeného postupu. Akcionář odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých údajů o
svém majetkovém účtu, které musí být poskytnuty v takovém rozsahu, aby společnost mohla zajistit
zaevidování akcií v centrálním depozitáři cenných papírů.
Pokud akcionář společnosti číslo účtu při odevzdání akcií nesdělí, určí mu k tomu společnost
dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce. Pokud akcionář nesdělí číslo účtu ani v této
dodatečné lhůtě, přejde na společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za něj akcionáři
zaplatí spravedlivou cenu.
Odevzdávání kmenových akcií na jméno společnosti a shromažďování informací o majetkových účtech
akcionářů bude probíhat ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie v
Obchodním věstníku po dobu výše uvedených lhůt v sídle společnosti na adrese nám. Svobody 527,
Lyžbice, 739 61 Třinec, a to vždy v pracovní dny od 10.00 hod. do 14.00 hod.
Akcionář-fyzická osoba nebo osoba jednající jménem akcionáře-právnické osoby nebo zmocněnec
akcionáře na základě plné moci se dále prokáží platným průkazem totožnosti. Je-li akcionářem
právnická osoba, předá dále osoba ji zastupující originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu
z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence ne starší tří měsíců. Zástupce
akcionáře na základě plné moci odevzdá při odevzdání akcií rovněž písemnou plnou moc podepsanou
zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře
na plné moci musí být úředně ověřen.
Společnost současně informuje akcionáře, že proces přeměny akcií společnosti na zaknihované
akcie lze urychlit, pokud budou odevzdány všechny akcie a poskytnuty veškeré údaje o majetkových
účtech akcionářů před uplynutím výše uvedené lhůty. V takovém případě společnost může dát pokyn k
zaevidování zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů neprodleně po shromáždění veškerých
akcií a údajů o majetkových účtech i před uplynutím výše uvedené lhůty. Dovoluji si proto akcionáře
zdvořile požádat, aby odevzdání akcií a sdělení informací o svých majetkových účtech neodkládali.

Ing. David Sventek
statutární ředitel BeePartner a.s.

