VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ
Předseda představenstva společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně
Bohdaneč, IČO: 474 52 421, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 807 („Společnost“),
tímto v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 7. března 2022 od 14:00 hod., v budově
Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 („Valná hromada“), v
souladu s § 542 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“), a s použitím
§ 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
v platném znění („ZOK“),
vyzývá akcionáře k převzetí příslušného počtu listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, ve lhůtě od
31. března 2022 do 1. června 2022, za níže uvedených podmínek.
Odůvodnění
Valná hromada Společnosti přijala následující usnesení, na základě kterého, byla schválena přeměna všech
zaknihovaných akcií Společnosti ve formě na majitele na listinné akcie ve formě na jméno:
„Valná hromada schvaluje přeměnu všech, tj. 47 006 ks (slovy: čtyřicet sedm tisíc šest kusů) zaknihovaných akcií
Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na majitele
na 47 006 ks (slovy: čtyřicet sedm tisíc šest kusů) listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie
1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na jméno.“
V návaznosti na výše uvedené usnesení Valné hromady došlo ke dni 31. března 2022, ke zrušení evidence
zaknihovaných cenných papírů vedené v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů, a k tomuto dni tak
akcionářům Společnosti vzniklo právo na odevzdání akcií v listinné podobě, v souladu s ustanovením § 539
Občanského zákoníku.
Způsob převzetí akcií
Převzetí listinných akcií Společnosti ve formě na jméno včetně zápisu do seznamu akcionářů bude probíhat
v termínu od 31. března 2022 do 1. června 2022 včetně, v úterý a čtvrtek (pracovní dny) od 13:00 do 17:00 a
v pátek (pracovní dny) od 9:00 do 11:00, v sídle společnosti CEE Attorneys s.r.o., advokátní kancelář, v budově
Lighthouse Waterfront Towers, 6. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, a to vždy na základě
předchozího sjednání přesného termínu převzetí akcií na tel. čísle +420 775 886 701, nebo prostřednictvím emailu akcie@ceeattorneys.com. Bez sjednání přesného termínu způsobem uvedeným v předchozí větě nebudou
moct být akcie předány akcionáři.
Po sjednání přesného termínu k převzetí listinných akcií bude akcionáři zaslán k vyplnění informační formulář,
v rámci kterého, akcionář uvede údaje potřebné k zápisu do seznamu akcionářů (jméno a bydliště nebo sídlo
akcionáře, číslo bankovního účtu, e-mailovou adresu), počet akcií ve vlastnictví akcionáře, a počet jednotlivých a
hromadných akcií v listinné podobě, které si akcionář přeje převzít (včetně počtu akcií, které jednotlivé hromadné

akcie nahrazují). Akcionář je povinen zaslat Společnosti vyplněný formulář nejpozději do sedmi (7) pracovních
dnů před sjednaným termínem převzetí akcií.
Při převzetí akcií v listinné podobě má akcionář povinnost předložit
(i)

u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas);

(ii)

u statutárního orgánu právnické osoby: platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní
pas) a výpis z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíc, popř. jeho úředně ověřenou kopii.

Případný pověřený zástupce akcionáře se kromě platného průkazu totožnosti prokáže řádným zmocněním s
úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo statutárního orgánu akcionáře. V případě zastoupení akcionáře při
převzetí akcií pověřeným zástupcem, Společnost doporučuje alespoň 2 pracovní dny před sjednaným termínem
k převzetí akcií zaslat zmocnění pověřeného zástupce (plnou moc) k jejímu posouzení, a to na e-mailovou adresu
akcie@ceeattorneys.com.
Bylo-li ke dni zrušení evidence emise pozastaveno nakládání se zaknihovanou akcií Společnosti nebo byla-li
zaknihovaná akcie zastavena, bude při odevzdání listinných akcií postupováno podle § 540 a násl. Občanského
zákoníku.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s převzetím akcií.

Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
JUDr. Zdeněk Šulc, předseda představenstva

