
V Ý Z V A 
 

k předložení akcií společnosti Pražská teplárenská a.s.  
k výměně v dodatečné přiměřené lhůtě 

 

Společnost Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČ: 

45273600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 

(dále jen "společnost") v návaznosti na usnesení valné hromady společnosti ze dne 25. září 2013, o 

změně formy akcií společnosti z akcií na majitele na akcie na jméno vyzývá v souladu s ustanovením 

§ 214 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"obchodní zákoník"), akcionáře, kteří jsou v prodlení s výměnou akcií, k předložení listinných akcií 

společnosti za účelem jejich výměny na listinné akcie označené "na jméno", a to v dodatečné 

přiměřené lhůtě 5 měsíců ode dne uveřejnění této výzvy.  

Převzetí a předání akcií bude probíhat v sídle společnosti Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 

Praha 7, v místnosti č. 126 v 1. patře budovy od 10. 12. 2013 do 10. 5. 2014 každou pracovní středu 

od 8.00 do 15.00 hodin. K převzetí a předání akcií bude na místě podepsán předávací protokol. 

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že akcie nepředložené ve lhůtě stanovené touto výzvou budou 

prohlášeny za neplatné a nepřevzaté listinné akcie na jméno prodány v souladu s ustanovením § 214 

obchodního zákoníku. 

Akcionář – fyzická osoba předloží platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže 

kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. 

Statutární orgán akcionáře – právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního 

rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii. Pověřený zástupce akcionáře se 

prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. 

Akcionář se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky předloží veškeré písemné 

dokumenty s úředním překladem do českého jazyka. Veškeré podpisy těchto akcionářů, resp. jejich 

zástupců, úředně ověřované, nebo úřední dokumenty, vydané mimo území České republiky, musí být 

opatřeny superlegalizační doložkou nebo apostilou, nestanoví-li smlouva o právní pomoci, jíž je Česká 

republika vázána, jinak.  

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na adrese společnosti Pražská teplárenská a.s., 

Partyzánská 1/7, Praha 7. Kontaktní osobou je vedoucí odboru kanceláře GŘ Ing. Mgr. Jan Hrubý, 

telefon 266 752 120, e-mail: jhruby@ptas.cz nebo ptas@ptas.cz 

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se výměny akcií budou zveřejňovány na www.ptas.cz. 

 

 

Představenstvo společnosti 

           Pražská teplárenská a.s. 
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