
Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na 

jméno a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů 
 

Společnost Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Nerudova 1022/16, Litoměřice, IČ: 62743881, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706 (dále jen „Společnost“),  

 

tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zveřejňuje a oznamuje 

akcionářům, 

že valná hromada Společnosti konaná dne 30.9.2016 rozhodla o přeměně (schválila přeměnu) všech Společností 

emitovaných akcií ze stávajících listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno formou změny stanov 

společnosti, kdy o tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 283/2016 ze dne 30.9.2016 Mgr. Lubošem 

Holíkem, notářem se sídlem v Litoměřicích, jenž byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 706,   

 

a vyzývá akcionáře 

- aby odevzdali všechny listinné akcie na jméno Společnosti, které vlastní, a to ve lhůtě dvou měsíců od 

zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti v Obchodním věstníku. Akcionář odevzdá své 

akcie v sídle společnosti po telefonické dohodě s Ing. Pavlem Richterem. O předání akcií bude sepsán 

protokol. 

- aby si zřídili majetkové účty vlastníků cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.. 

Zřízení účtů je možné pouze prostřednictvím účastníků CDCP (banky a obchodníci s cennými papíry). 

Seznam účastníků CDCP se nachází na adrese Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. 

www.cdcp.cz. 

- aby sdělili Společnosti při odevzdání akcií číslo majetkového účtu akcionáře, na který mají být 

zaknihované akcie na jméno zaevidovány, a to společně se specifikací příslušného účastníka 

Centrálního depozitáře cenných papírů a.s. (kód účastníka CDCP) a rodným číslem akcionáře 

 

Obsah tohoto oznámení a výzvy je současně uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.cht.cz a 

rovněž odesílán na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. 

 

Představenstvo společnosti Chládek & Tintěra, a.s. 

 

 

 

http://www.cdcp.cz/
http://www.cht.cz/

