
Výzva k převzetí cenných papírů společnosti České vinařské závody a.s. v dodatečné lhůtě 
 

Představenstvo akciové společnosti České vinařské závody a.s., 
se sídlem Praha 4 - Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, 

IČ: 601 93 182, 
(dále jen „Společnost“) 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357 
 
vyzývá své akcionáře k převzetí listinných akcií Společnosti v dodatečné lhůtě, a to v souvislosti s 
rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 21. 11. 2013, která rozhodla o přeměně podoby 
všech kmenových akcií Společnosti ve formě na majitele v zaknihované podobě na kmenové akcie ve 
formě na jméno v listinné podobě. 
 
Představenstvo Společnosti vyzývá akcionáře Společnosti, aby nejpozději do 30. 9. 2016 v sídle 
společnosti GTK FIN, s.r.o., IČ: 278 12 286, na adrese Zámecká 488/20, Ostrava, Moravská Ostrava, 
PSČ  702 00, (dále jen „Administrátor“): 
 
• Převzali listinné akcie na jméno. 
• Sdělili Společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů a vydání listinných akcií. 
 
Akcionáři Společnosti mohou sdělit potřebné údaje pro vydání listinných akcií na jméno a zápis do 
seznamu akcionářů (jméno, příjmení, datum narození, bydliště v případě fyzické osoby, název, IČ a 
sídlo v případě právnické osoby, a dále číslo bankovního účtu akcionáře) prostřednictvím formuláře 
uveřejněného na internetových stránkách Administrátora www.gtkfin.cz.   
 
Předávání listinných akcií na jméno a zápis do seznamu akcionářů bude prováděn ve dnech pondělí až 
středa (jsou-li pracovními dny) v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin v sídle 
Administrátora ode dne uveřejnění této výzvy. Konkrétní termín je nutné dohodnout vždy předem 
prostřednictvím emailu info@gtkfin.cz nebo na tel. čísle +420 721 421 713. Po předchozí dohodě lze 
provést převzetí listinných akcií na jméno i v sídle Společnosti nebo provozovně Společnosti ve 
Velkých Pavlovicích. 
Akcionář je povinen převzít listinné akcie na jméno osobně nebo prostřednictvím zmocněného 
zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář nebo jeho zástupce 
jsou povinni se při převzetí akcií prokázat platným dokladem totožnosti.  
Akcie se zapsaným zástavním právem budou vydány zástavnímu věřiteli nebo jen s jeho souhlasem. 
Akcie se zaregistrovaným pozastavením práva nakládat s akciemi budou vydány jen se souhlasem 
osoby, v jejíž prospěch bylo pozastavení práva nakládat s akciemi registrováno. 
Společnost upozorňuje své akcionáře, že pokud nepřevezmou listinné akcie Společnosti ani v této 
lhůtě, Společnost nepřevzaté listinné akcie prodá s odbornou péčí po uplynutí této lhůty. Společnost 
vyplatí výtěžek z prodeje nepřevzatých listinných akcií vlastníkům po započtení pohledávek vzniklých 
Společnosti v souvislosti s jejich prodejem. 
 
 
Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s. 


