Výzva akcionářům

Představenstvo společnosti

Software602 a.s.
IČO: 63078236, se sídlem Praha 4, Hornokrčská 15,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3044,
(dále jen „Společnost“),
v souladu s ust. § 186b odst. 2 ve spojení s ust. § 213a odst. 2 a ust. § 214 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“)
a v souladu s rozhodnutím řádné valné hromady Společnosti konané dne 10. 9. 2013 o změně formy
všech akcií Společnosti z dosavadní formy na majitele na novou formu na jméno a v souladu se zápisem
změny formy všech akcií Společnosti do obchodního rejstříku s účinností ke dni 14. 10. 2013
tímto dodatečně vyzývá všechny akcionáře Společnosti, kteří dosud v souladu s ust. § 213a odst. 2
ObchZ nepředložili listinné akcie Společnosti ve formě na majitele za účelem jejich výměny za
listinné akcie ve formě na jméno ve lhůtě 30 dní ode dne zveřejnění výzvy k jejich výměně, aby tak
učinili v dodatečné lhůtě devadesáti (90) dnů ode dne zveřejnění této výzvy.
Místem k předložení akcií k výměně je pobočka zmocněnce Společnosti advokátní kanceláře Továrek,
Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 28319320, na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b (Budova
City Tower, 3. NP), PSČ: 140 78. Výměna akcií bude probíhat v pracovních dnech v pondělí, středu a
čtvrtek od 9 do 11 hod a od 13 do 17 hod. Společnost prosí akcionáře, aby si za účelem předložení akcií
zmocněnci Společnosti k výměně sjednali termín schůzky nejméně 2 pracovní dny předem telefonicky na
čísle +420 227 031 175.
Akcionáři při výměně předloží originály dosavadních listinných akcií Společnosti na majitele nebo
hromadných listin je nahrazujících. Akcionář – fyzická osoba nebo osoba jednající jménem akcionáře –
právnické osoby nebo zmocněnec akcionáře na základě plné moci se dále prokážou platným průkazem
totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, předá dále osoba jednající jejím jménem originál nebo
úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence
ne starší tří měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci odevzdá při prezenci písemnou plnou moc
podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného
akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
Pokud akcionář ve stanovené dodatečné lhůtě akcie nepředloží, uplatní společnost postup podle § 214
odst. 2 a 3 ObchZ a představenstvo prohlásí nepředložené listinné akcie za neplatné. Rozhodnutí o
prohlášení akcií za neplatné představenstvo zveřejní způsobem určeným zákonem a stanovami pro
svolání valné hromady.
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