VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ K VYZNAČENÍ ZMĚN
Představenstvo společnosti RIPONA a.s,
se sídlem Praha 3, Chrudimská 1418/2, PSČ 130 00, IČ: 277 58 125,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15 891.
(dále jen “Společnost”)
oznamuje akcionářům Společnosti, že podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., v
platném znění (dále jen “Zákon”), se k 1.1.2014 změnily ze Zákona listinné akcie Společnosti
na majitele na listinné akcie na jméno a dle § 3 Zákona vyzývá
všechny akcionáře Společnosti, aby v období od 1.4.2014 do 30.5.2014 předložili listinné
akcie na majitele Společnosti, které jsou v jejich držení, k vyznačení nezbytných údajů
spojených se změnou formy akcií a poskytli údaje potřebné pro zápis do knihy
akcionářů, to je jméno, datum narození, rodné číslo, bydliště akcionáře fyzické osoby nebo
jméno, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby. Jednoznačná identifikace
akcionáře bude provedena na rubu akcie. K provedení uvedených úkonů akcionář předloží
originál akcie/akcií, nebo hromadné/hromadných akcie/akcií, fyzické osoby platný průkaz
totožnosti, právnické osoby výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Pokud se
akcionář nechá zastupovat, pak z plné moci musí být zřejmé datum narození a bydliště
akcionáře fyzické osoby, nebo IČ a sídlo právnické osoby. Současně akcionář sdělí
číslo bankovního účtu vedeného u banky (či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní
služby), na kterém budou realizovány finanční transakce mezi akcionářem a Společností,
e-mailovou adresu, pokud bude souhlasit se zasíláním oznámení prostřednictvím elektronické
pošty. Dále předloží údaj o případném oddělení nebo převodu samostatně převoditelných práv
spojených s těmito akciemi.
Vyznačení změn a zápis do knihy akcionářů se provádí v sídle Společnosti v pracovní
dny od 8,00 do 11,00 hod..
Termín je vhodné předem dohodnout e-mailem na:
info@fortunogroup.cz
Představenstvo upozorňuje, že pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě akcie
nepředloží a neposkytne Společnosti údaje pro zápis do knihy akcionářů, pak Společnost bude
postupovat podle § 3 Zákona - akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není
po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení.
Rozhodne-li Společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním
povinnosti podle § 3 odst. 1 Zákona, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu
taktéž nevznikne.
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