
ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA JMÉNO  
NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁ ŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ  

A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH Ú ČTŮ  
 

Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 
se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 
identifikační číslo: 263 48 349 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 980 
(dále jen „Spole čnost “) 
 
tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník “), oznamuje, že řádná valná hromada Společnosti konaná dne 22. 5. 2014 
rozhodla o přeměně všech 20 (dvaceti) kusů kmenových listinných akcií na jméno na zaknihované 
akcie, když v rámci bodu 2) pořadu jednání přijala následující usnesení:  
 
Valná hromada rozhodla a schvaluje přeměnu všech Společností vydaných listinných akcií na jméno, na které je 
rozvržen základní kapitál Společnosti, na zaknihované akcie na jméno. To znamená, že stávajících 20 (dvacet) 
kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc 
korun českých) se mění na 20 (dvacet) kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 
jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 
Valná hromada rozhodla a schvaluje v souvislosti s přeměnou listinných kmenových akcií na jméno na 
zaknihované kmenové akcie na jméno současně změnu stanov takto: 
• čl. 7 odst. 2 zní: 

„Všechny akcie Společnosti znějí na jméno a jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Akcie 
Společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.“  

• čl. 7 se doplňuje o odst. 4, který zní: 
„Převoditelnost akcií na jméno vydaných jako zaknihovaný cenný papír je upravena v ustanovení Článku 8 
stanov Společnosti.“ 

• čl. 7 se doplňuje o odst. 5, který zní:  
„Převod zaknihované akcie na jméno je vůči Společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby 
vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií 
podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.  
Akcionář Společnosti není oprávněn požádat osobu, která vede pro Společnost evidenci emise 
zaknihovaných akcií na jméno, o zápis změny v osobě vlastníka akcií na jméno vydaných 
jako zaknihované cenné papíry, pokud nejsou splněny podmínky pro platný a účinný převod akcií 
upravené stanovami Společnosti a příslušnými právními předpisy. Totéž platí pro zápis smluvního 
zástavního práva k akciím na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry.“ 

• čl. 7 se doplňuje o odst. 6, který zní:  
„Práva spojená se zaknihovanou akcií na jméno vykonává osoba, která je zapsána v evidenci 
zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke 
dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů 
neodpovídá skutečnosti, mimo jiné též proto, že byl proveden v rozporu s ustanovením Článku 7 odst. 5 
stanov Společnosti.  
Tím není dotčena (i) povinnost Společnosti vést seznam akcionářů dle Článku 7 odst. 3 stanov Společnosti 
a (ii) povinnost akcionářů oznámit Společnosti neprodleně převod nebo přechod akcií na jméno vydaných 
jako zaknihované cenné papíry a takovou skutečnost prokázat výpisem z účtu vlastníka akcií vedeného 
osobou, která pro Společnost vede evidenci emise zaknihovaných akcií na jméno, resp. v případě 
přechodu vlastnického práva k akciím též originálem nebo úředně ověřenou kopií veřejné listiny 
osvědčující přechod vlastnického práva k akciím na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry.“   

• čl. 8 odst. 3 zní: 
„Změna v osobě akcionáře u akcií na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry je vůči Společnosti 
účinná okamžikem určeným v ustanovení Článku 7 odst. 5 stanov Společnosti. Společnost provede 
neprodleně poté, kdy se změna v osobě akcionáře stane vůči Společnosti účinnou, změnu zápisu 
v seznamu akcionářů.“  

Valná hromada rozhodla a ukládá představenstvu, aby bez zbytečného odkladu po zápisu přeměny všech 
Společností vydaných kmenových listinných akcií na jméno na zaknihované kmenové akcie na jméno do 
obchodního rejstříku vyzvalo akcionáře k tomu, aby tito písemně sdělili společnosti čísla svých majetkových účtů, 
na které mají být zaknihované akcie na jméno zaevidovány, a to společně se specifikací obchodníka s cennými 
papíry – účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a.s. Ve výzvě dále stanoví představenstvo 2 (dvou) 
měsíční lhůtu na toto sdělení, která počne běžet dnem uveřejnění výzvy na internetových stránkách Společnosti, 
a vyzve akcionáře, aby v téže lhůtě odevzdali Společnosti listinné akcie na jméno. Představenstvo písemnou 
výzvu kromě zveřejnění v Obchodním věstníku a uveřejnění na internetových stránkách Společnosti zašle 
současně formou doporučené listovní zásilky na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů.  
(dále jen „Usnesení “) 
 



 
Představenstvo Společnosti na základě Usnesení vyzývá akcionáře Společnosti k: 
(a) odevzdání všech kmenových listinných akcií na jméno emitovaných Společností; a  
(b) sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být Společností emitované 

kmenové zaknihované akcie na jméno zaevidovány a to společně se specifikací příslušného 
účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., 

a to ve lhůtě dvou m ěsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti a výzvy 
představenstva v Obchodním věstníku, když představenstvo současně uvádí, že obsah tohoto 
oznámení je současně uveřejněn na internetových stránkách Společnosti (www.suas.cz, sekce: 
informace pro akcionáře) a rovněž odesílán na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů.  
 
Představenstvo Společnosti současně tímto dále oznamuje, že pokud akcionář neodevzdá kmenové 
listinné akcie na jméno ve shora uvedené lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí 
valné hromady Společnosti a výzvy představenstva v Obchodním věstníku, určí představenstvo 
k tomuto účelu akcionáři dodatečnou lhůtu deseti kalendá řních dn ů. Akcie, které nebudou 
odevzdány ani v takto určené dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné a bude postupovat 
pro tento případ v souladu s právními předpisy. Oznámení o určení dodatečné lhůty dle předchozí věty 
představenstvo Společnosti zveřejní v Obchodním věstníku a dále uveřejní na internetových stránkách 
Společnosti; současně jej zašle akcionáři, který bude v prodlení se splněním dané povinnosti, a to na 
adresu uvedenou v seznamu akcionářů.  
 
Pokud akcionář nesdělí Společnosti při odevzdání kmenových listinných akcií na jméno číslo svého 
majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, společně se specifikací  
účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., určí představenstvo k tomuto účelu akcionáři 
dodatečnou lhůtu dvou m ěsíců. Oznámení o určení dodatečné lhůty dle předchozí věty 
představenstvo Společnosti uveřejnění na internetových stránkách Společnosti a současně jej zašle 
akcionáři, který neposkytl Společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, a to na adresu uvedenou 
v seznamu akcionářů. 
 
Představenstvo současně informuje akcionáře, že proces přeměny akcií Společností na zaknihované 
akcie lze urychlit, pokud budou odevzdány všechny kmenové listinné akcie na jméno a poskytnuty 
výše uvedené údaje o majetkových účtech v příslušné evidenci před uplynutím výše uvedené lhůty 
dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti a výzvy 
představenstva v Obchodním věstníku. V takovém případě bude možné, aby Společnost neprodleně 
zajistila zaevidování zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů v příslušné evidenci, aniž by 
bylo nutné vyčkat uplynutí dané dvou měsíční lhůty. 
 
Odevzdání kmenových listinných akcií na jméno a shromažďování informací potřebných k zaevidování 
kmenových zaknihovaných akcií na jméno na majetkové účty akcionářů v příslušné evidenci 
zaknihovaných cenných papírů bude probíhat ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady 
Společnosti a výzvy představenstva v Obchodním věstníku po dobu výše uvedených příslušných lhůt   
v sídle Společnosti, na adrese Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, a to v pracovních dnech v dob ě 
8:00 hod. do 11:00, a dále od 12:00 do 14:00 hod., konkrétn ě v kancelá ři právní sekce .  
Za účelem zajištění administrativních předpokladů spojených s procesem odevzdání listinných akcií, 
včetně účasti notáře, je každý akcionář Společnosti, který hodlá odevzdat Společností emitované 
listinné akcie, povinen oznámit den a konkrétní čas k odevzdání akcií, které zvolil, a to alespo ň 3 
(tři) pracovní dny p ředem na e-mailovou adresu: akcie@suas.cz, nebo form ou oznámení 
v listinné podob ě, které bude doru čeno alespo ň 3 (tři) pracovní dny p ředem na adresu 
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré nám ěstí 69, 356 01 Sokolov, k rukám JUDr. 
Jiřího Selvi čky, vedoucího právní sekce.   
 
Při odevzdání kmenových listinných akcií na jméno bude mezi předávajícím akcionářem a osobou, 
která je k převzetí kmenových listinných akcií emitovaných Společností pověřena představenstvem 
Společnosti, sepsán písemný zápis. Představenstvo současně zajistí na náklady Společnosti 
vyhotovení notářského zápisu, jímž bude osvědčeno odevzdání listinných akcií emitovaných 
Společností ze strany akcionáře. 
 
 
 
 



 
Představenstvo Společnosti upozorňuje akcionáře na to, že pokud nebudou Společnosti odevzdány 
kmenové listinné akcie, tzn., originály Společností emitovaných cenných papírů, pak nemůže být 
splněna povinnost akcionáře k odevzdání kmenových listinných akcií na jméno, a to se všemi z toho 
plynoucími a výše oznámenými následky.  
 
Představenstvo, resp. osoby pověřené představenstvem k převzetí odevzdávaných kmenových 
listinných akcií na jméno, přezkoumají s péčí řádného hospodáře pravost daných cenných papírů, 
včetně souladu obsahu s údaji zaznamenanými Společností při vydání akcií, přičemž neodpovídají za 
škody či jiné následky způsobené tím, že předané cenné papíry budou pozměněné či padělané, nebo 
podpisy na nich budou pozměněné či padělané, pokud tyto skutečnosti nebude možné při vynaložení 
potřebné a rozumně očekávané péče rozpoznat.  
 
Bude-li důvodná obava o pravosti odevzdaných akcií, pak představenstvo na danou skutečnost 
neprodleně písemně upozorní akcionáře, který takové akcie Společnosti předložil, a požádá jej o 
vysvětlení. Tím nejsou dotčeny jiné nástroje, které lze v souladu s právními předpisy použít k ověření 
pravosti odevzdaných kmenových listinných akcií na jméno. Představenstvo je oprávněno současně 
po dobu nezbytně nutnou pozastavit právní jednání a pokyny k vydání zaknihovaných akcií na 
majetkové účty v příslušné evidenci, pokud by zaevidováním kmenových zaknihovaných akcií na 
jméno důvodně hrozila značná škoda Společnosti anebo jiné třetí osobě. 
 
Číslo majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, společně se 
specifikací účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., akcionáři sdělí předem na e-
mailovou adresu: akcie@suas.cz, nejpozději však při sepisu zápisu o odevzdání akcií. Akcionář 
odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých údajů a informací o majetkovém účtu, které musí být 
poskytnuty v takovém rozsahu, aby Společnost mohla zajistit zaevidování kmenových zaknihovaných 
akcií na jméno emitovaných Společností.  
 
Zaslání akcií prostřednictvím držitele poštovní licence nebo obdobnou formou není možné. Akcie musí 
být odevzdány osobně akcionářem nebo osobou, kterou k tomuto jednání akcionář písemně zmocní 
s tím, že podpis akcionáře na udělené plné moci musí být úředně ověřen. Originál udělené plné moci 
musí být odevzdán spolu s akciemi představenstvem pověřeným osobám a bude připojen spolu 
s odevzdanými akciemi k notářskému zápisu pořizovaného za účelem osvědčení odevzdání listinných 
akcií. Bude-li akcionářem zmocněna právnická osoba, pak spolu s plnou mocí musí být předložen 
výpis z veřejného rejstříku nebo obdobné evidence, aby bylo možné ověřit oprávnění zmocněnce a též 
oprávnění osoby nahrazující vůli právnické osoby.  
 
V Sokolově, dne 20. 6. 2014  
 
 
Představenstvo společnosti 
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.  
 
 
 
 
 


