Obchodní společnost

Software602 a.s.
IČ: 630 78 236, se sídlem: Praha 4, Hornokrčská 15
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 3044
(dále jen „společnost“)

činí tuto

VÝZVU K PŘEVZETÍ LISTINNÝCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI
PO PŘEMĚNĚ JEJICH PODOBY
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 2. listopadu 2007 o přeměně podoby akcií
společnosti ze zaknihovaných na listinné. Společnost Software602 a.s. tímto vyzývá své akcionáře
k převzetí listinných akcií společnosti, příp. hromadných listin nahrazujících jednotlivé akcie (dále
společně jen „akcie“). K převzetí akcií se stanovuje lhůta v délce 3 měsíců ode dne zveřejnění této
výzvy, tj. od 21. května 2008 do 21. srpna 2008.
Předáváním akcií byl představenstvem společnosti pověřen obchodník s cennými papíry, společnost
CYRRUS, a.s., IČ: 639 07 020, se sídlem: Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 3800. Předávání akcií bude probíhat v sídle
pověřeného obchodníka s cennými papíry každé pracovní pondělí a středu od 9 do 16 hodin. Jiný termín
či předání na pobočce v Praze lze individuálně domluvit na telefonním čísle 538 705 742 nebo na emailové adrese corporate@cyrrus.cz.
Akcionáři – fyzické osoby se při předání akcií prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární orgán,
resp. členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osoby navíc předloží originál nebo úředně
ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Zmocněnci akcionářů (fyzických, či
právnických osob) nad to předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcie lze převzít
pouze na základě osobního převzetí (osobně či v zastoupení); jiný způsob převzetí, zejména např. zasílání
akcií, není možný.
Představenstvo společnosti dále upozorňuje, že byly-li ke dni zrušení evidence emise zaknihovaných akcií
společnosti akcie zastaveny, zůstávají účinky zastavení nedotčeny a právo na vydání listinné akcie vzniká
zástavnímu věřiteli.
Akcie vydané za dosavadní akcie v zaknihované podobě se zaregistrovaným pozastavením práva nakládat
budou vydány pouze se souhlasem osoby, v jejíž prospěch bylo pozastavení práva nakládat registrováno.
Souhlas musí být opatřen ověřeným podpisem.
Náklady, které vzniknou akcionáři s převzetím akcií či v souvislosti s ním, nese akcionář.
Představenstvo společnosti Software602 a.s.

