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Výzva k převzetí cenného papíru společnosti ÚSOVSKO a. s. 

Společnost ÚSOVSKO a. s., se sídlem č.p. 33, 789 73 Klopina, IČO: 607 93 015, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1033 („Společnost“), tímto vyzývá vlastníky akcií 

Společnosti, v souladu se zákonnou povinností podle ustanovení § 542 odst. 1 ve spojení s § 529 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“), k převzetí listinných akcií Společnosti,  

a to na základě změny podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. 

Řádná lhůta pro převzetí listinných akcií: Pro převzetí listinných akcií se stanoví řádná lhůta v délce  

3 měsíců plynoucí ode dne 2.8.2021 do dne 2.11.2021. 

Místo a doba určená pro převzetí listinných akcií: Sídlo Společnosti, na adrese Klopina č.p. 33, PSČ: 789 73, 

pracovní dny úterý a čtvrtek v době od 8:00 do 14:00 hodin nebo v jiných termínech po předchozí domluvě  

s paní Lenkou Körnerovou na tel. 583 484 113, mobil: 778 470 108 nebo na e-mailu: kornerova@usovsko.cz. 

Odůvodnění Výzvy: Valná hromada Společnosti konaná dne 25.6.2021 přijala rozhodnutí o přeměně všech 

zaknihovaných akcií emitovaných Společností na listinné akcie, přičemž počet a jmenovitá hodnota akcií zůstala 

beze změn. Dne 30.6.2021 byla přeměna akcií zapsána do Obchodního rejstříku. Dne 7.7.2021 bylo rozhodnutí 

valné hromady Společnosti zveřejněno v Obchodním věstníku a uveřejněno na internetových stránkách 

Společnosti. Ke dni 20.7.2021 byl vyhotoven výpis z evidence emise zaknihovaných cenných papírů vedené 

Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. („CDCP“) s údaji o emisi dosavadních zaknihovaných akcií 

Společnosti vydaných Společností jako zaknihované cenné papíry pod ISIN CZ0005124545 („Emise“) podle § 537 

odst. 1 Občanského zákoníku. Ke dni 31.7.2021, a to k závěrce tohoto dne, s účinností od začátku prvního 

pracovního dne, který bezprostředně následuje po uvedeném datu, tj. od 2.8.2021, CDCP zrušil evidenci Emise. 

Vzhledem k této skutečnosti vzniklo akcionářům vlastnícím akcie v zaknihované podobě právo na odevzdání 

přeměněných akcií Společností, a to akcií v listinné podobě vydaných Společností. Akcie na jméno  

v listinné podobě budou předány akcionářům, kteří byli ve výpisu z evidence Emise vyhotovenému ke dni 

20.7.2021 evidováni jako vlastníci zaknihovaných akcií Společnosti. 

Prokázání totožnosti akcionáře a oprávnění jednat ve věci převzetí akcií: Akcionáři při převzetí akcií prokáží 

Společnosti svou totožnost a oprávnění jednat v dané věci následovně: 

− akcionář - fyzická osoba předkládá platný doklad o totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas); 

− akcionář - právnická osoba předkládá platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštního 

předpisu ne starší 3 měsíců k danému dni nebo jeho ověřenou kopii a fyzická osoba za něj jednající se 

prokazuje platným dokladem o totožnosti; 

− zmocněnec akcionáře předkládá písemnou plnou moc s vymezením rozsahu zmocnění a úředně ověřeným 

podpisem zmocnitele, a dále se podle své povahy zmocněnec prokazuje obdobně jako akcionář. 

Upozornění: Představenstvo upozorňuje, že akcie Společnosti budou vydávány jako hromadné akcie s výjimkou 

akcionářů vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 20 000,- Kč. Tito akcionáři obdrží jednotlivé 

akcie, nebude-li výslovně akcionářem vyžadováno jinak.  

 

Představenstvo společnosti ÚSOVSKO a. s. 
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