
ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘI 
K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

Společnost BETVAR a.s., IČ: 63080087, se sídlem Řehořova 42, 130 00  Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3258 (dále jen „společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady 
společnosti bylo dne 11.10.2016 rozhodnuto o přeměně všech 2.000 kusů listinných akcií společnosti na jméno
na zaknihované akcie.

Stanovy společnosti se v dotčených částech mění na následující znění:

Článek 5 
Základní kapitál
1.2 Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5.1 stanov je rozdělen na 2.000 kusů kmenových akcií na jméno, 
 které jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč 
 (jeden tisíc korun českých). Pro účely těchto stanov se za akcie považují zaknihované akcie, 
 ledaže z daného kontextu vyplývá jinak.

Článek 6
Akcie společnosti a zatímní listy
6.4  Představenstvo po řádném splacení emisního kursu akcií nahrazovaných zatímním listem bez zbytečného 
 odkladu zajistí jeho výměnu za zaknihované akcie.
6.5 Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář 
 cenných papíru, a.s. podle zvláštního právního předpisu.

Článek 16 
Výkon hlasovacích práv
16.2 Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby 
 nebo jména a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, případně jejího zástupce, kódu akcií (ISIN) 
 a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje 
 k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto 
 skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje 
 svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Představenstvo společnosti tímto vyzývá svého jediného akcionáře k:
• odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných společností; a
• sdělení čísla účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány,
 a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku.

Představenstvo společnosti tímto dále oznamuje, že pokud akcionář neodevzdá akcie společnosti ve stanovené lhůtě, určí 
mu k tomu dodatečnou lhůtu deseti dnů. Akcie, které nebudou odevzdány ani v takto určené dodatečné lhůtě, prohlásí 
společnost za neplatné a bude dále postupovat v souladu s právními předpisy.

Odevzdání akcií a shromažďování informací potřebných k zaevidování akcií na příslušný účet bude probíhat ode dne 
zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku po dobu výše uvedených lhůt v sídle společnosti, a to v pracovních 
dnech v kanceláři Ing. Vladimíra Valeše, Ph.D., předsedy představenstva. Zároveň akcionář sdělí číslo účtu v příslušné 
evidenci, na který mají být akcie zaevidovány.

V Praze dne 11.10.2016

Představenstvo společnosti BETVAR a.s.


