Určení dodatečné lhůty k odevzdání listinných akcií
Valná hromada společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., se sídlem Nad
rybníčkem 40, Velké Předměstí, 346 01 Horšovský Týn, identifikační číslo
453 59 164, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka B 201 (dále jen "Společnost"), přijala dne 18. května 2016
rozhodnutí o přeměně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie, které
je obsaženo v notářském zápisu NZ 495/2016, N 557/2016, sepsaném Mgr.
Šárkou Sýkorovou, notářkou se sídlem v Praze (dále jen "Rozhodnutí").
Na základě Rozhodnutí se všech 18.390 kusů listinných kmenových akcií na
jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydaných Společností, na které
je rozvrženo 100 % základního kapitálu Společnosti ve výši 18.390.000,- Kč
(dále jen "Listinné akcie"), mění na zaknihované kmenové akcie na jméno.
Všichni akcionáři Společnosti byli prostřednictvím Obchodního věstníku,
internetových stránek Společnosti a dopisu zaslaného na adresu akcionáře, která
je uvedena v seznamu akcionářů vedeném Společností, vyzváni k odevzdání
veškerých Listinných akcií, které vlastní, osobě pověřené k převzetí akcií za
Společnost, kterou je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se
sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, identifikační číslo
277 58 419.
Jelikož pověřené osobě dosud nebylo odevzdáno všech 18.390 kusů Listinných
akcií, Společnost tímto ve smyslu § 531 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákonku (dále jen "občanský zákoník"), určuje dodatečnou lhůtu k jejich
odevzdání v délce tří měsíců od zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním
věstníku. Každý akcionář je povinen akcie odevzdat v sídle pověřené osoby
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. na adrese Veveří 3163/111,
Žabovřesky, 616 00 Brno, a to v kterýkoliv pracovní den vždy od 9:00 hodin do
12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin. Po předchozí e-mailové či
telefonické domluvě je možno akcie odevzdat i na pobočce pověřené osoby
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. v Praze, nebo v jiný čas. Kontakt:
corporate@cyrrus.cz, tel: +420 538 705 786.
Společnost své akcionáře upozorňuje, že Listinné akcie, které nebudou pověřené
osobě odevzdány ani v této dodatečné lhůtě, budou Společností v souladu s §
534 odst. 1 občanského zákoníku prohlášeny za neplatné.
Každý akcionář Společnosti je povinen při odevzdávání Listinných akcií sdělit
pověřené osobě CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. číslo svého
majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené
společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen "CDCP"), na který

mají být zaevidovány jím vlastněné zaknihované akcie společnosti, a
identifikační číslo účastníka CDCP, pod kterým je majetkový účet podřazen.
Společnost toto oznámení zveřejňuje v Obchodním věstníku a uveřejňuje na
internetových stránkách Společnosti.
Společnost toto oznámení dále zašle každému akcionáři na adresu uvedenou v
seznamu akcionářů.
Představenstvo společnosti Silnice Horšovský Týn a. s.

