
Oznámení rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované 

Společnost ZOWADA GROUP a.s., se sídlem č.p. 1002, 739 92 Návsí, identifikační číslo 050 

92 850, zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, 

vložka číslo 10823 (dále jen „Společnost“) tímto plní svoji povinnost podle ustanovení § 529 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zveřejňuje, že valná hromada Společnosti svým 

rozhodnutím ze dne 25.04.2022 ve formě notářského zápisu NZ 511/2022 rozhodla o přeměně 

všech 19, slovy: devatenácti, kusů, listinný kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 

100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, a dále všech 5, slovy: pěti, kusů, listinných 

kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíc korun 

českých na zaknihované kmenové akcie (dále jen „Rozhodnutí“). Na základě Rozhodnutí tímto 

Společnost vyzývá akcionáře k odevzdání jejich listinných akcií vydaných Společností, a to ve 

lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění Rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníku. 

Listinné akcie je možné odevzdat v sídle Společnosti každý pracovní den od 8:00 do 15:00 

hodin. Současně s odevzdáním dosavadních akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo 

majetkového účtu vedeného centrálním depozitářem (CDCP) spravovaného prostřednictvím 

účastníka CDCP, na který mají být zaevidovány zaknihované akcie. Člen představenstva 

Společnosti tímto současně vyzývá akcionáře ke zřízení těchto majetkových účtů. Člen 

představenstva Společnosti dále akcionáře informuje, že proces přeměny podoby akcií 

Společnosti na zaknihované lze urychlit, pokud budou odevzdány Společnosti všechny 

kmenové listinné akcie na jméno a poskytnuty výše uvedené údaje o majetkových účtech v 

příslušné evidenci a specifikaci účastníka CDCP před uplynutím výše uvedené lhůty dvou (2) 

měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení. 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 dvouměsíční lhůty. Pokud akcionář nesdělí 

při odevzdání dosavadních akcií číslo majetkového účtu vedeného CDCP, na který mu mají být 

zaknihované akcie Společnosti zaevidovány, určí mu k tomu Společnost v souladu s 

ustanovením § 530 odst. 1 OZ dodatečnou lhůtu v délce dvou měsíců ode dne odevzdání akcií 

Společnosti. Pokud akcionář nesdělí Společnosti číslo majetkového účtu ani v této dodatečné 

lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně akcionář zaplatí 

spravedlivou cenu. Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním svých akcií, bude mu v 

souladu s ustanovením § 531 OZ určena dodatečná lhůta k odevzdání akcií v délce 2 měsíců. 

Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za 

neplatné a Společnost bude dále postupovat v souladu s právními předpisy. 

 


