Představenstvo společnosti

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

tímto v souladu s ust. § 113 odst. 13 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů a s ust. § 214, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, činí následující

DODATEČNOU VÝZVU K PŘEVZETÍ LISTINNÝCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI PO PŘEMĚNĚ
JEJICH PODOBY ZE ZAKNIHOVANÉ NA LISTINNOU

Představenstvo společnosti, jejíž valná hromada konaná dne: 2.listopadu 2007 rozhodla
o přeměně podoby akcií společnosti ze zaknihované na listinnou, tímto vyzývá své akcionáře
k převzetí listinných akcií společnosti, příp. hromadných listin nahrazujících
jednotlivé akcie společnosti (dále společně jen „akcie“) v dodatečné lhůtě. K převzetí akcií
se stanovuje dodatečná lhůta od 17. července 2009 do 31. prosince 2009.
Představenstvo společnosti akcionáře upozorňuje, že pokud nebudou v rámci výše uvedené
lhůty listinné akcie převzaty, společnost Software602, a.s. tyto nepřevzaté listinné akcie
v souladu s ust. § 113 odst. 13 zákona č. 256/2004/ Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 214 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, prodá prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné
dražbě. Výtěžek z prodeje akcií bude po započtení pohledávek společnosti vzniklých v souvislosti
s prodejem akcií vyplacen akcionářům
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 hod. Jiný termín předání lze individuálně domluvit na tel. čísle 538 705 742
nebo na e-mailové adrese corporate@cyrrus.cz
Akcionáři – fyzické osoby se při předání akcií prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární
orgán, resp. členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob 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 Software602 a.s.

