
ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PRIESSNITZOVÝCH LÉČEBNÝCH 
LÁZNÍ A.S. JESENÍK O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA JMÉNO NA 
ZAKNIHOVANÉ AKCIE NA JMÉNO A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K 
ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ 
 
Společnost Priessnitzovy léčebné lázně a.s., IČ: 45193452, se sídlem 
Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník, registrace u KS Ostrava sp.zn. B 323 (dále jen 
„společnost“) tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), oznamuje, že valná hromada konaná 
dne 25.10.2016 rozhodla o přeměně všech 72.766 ks kmenových listinných akcií na 
jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na kmenové zaknihované akcie na jméno o 
jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, což osvědčuje notářský zápis NZ 488/2016, N 
564/2016.  
  
Představenstvo Společnosti vyzývá akcionáře Společnosti k: 
 
a) odevzdání všech kmenových listinných akcií na jméno emitovaných společností;  
b) a v souladu s § 530 odst. 1 občanského zákoníku sdělení čísla majetkového 
účtu v příslušné evidenci, na který mají být společností emitované kmenové 
zaknihované akcie na jméno zaevidovány a to společně se specifikací příslušného 
účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů (seznam účastníků na 
www.cdcp.cz),  
 
a to vše ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí valné 
hromady společnosti a výzvy představenstva v Obchodním věstníku. Obsah tohoto 
oznámení je současně uveřejněn na internetových stránkách Společnosti 
(www.priessnitz.cz) a rovněž odeslán na adresy akcionářů uvedené v seznamu 
akcionářů. 
 
Akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, kterou určí představenstvo 
v Obchodním věstníku a způsobem pro svolání valné hromady, tedy uveřejněním 
na internetových stránkách www.priessnitz.cz a zasláním výzvy na adresu akcionářů 
uvedenou v seznamu akcionářů, prohlásí společnost za neplatné a bude postupovat 
pro tento případ v souladu s obecně závaznými právními předpisy.    
Pokud akcionář nesdělí Společnosti při odevzdání kmenových listinných akcií na 
jméno číslo svého majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie 
zaevidovány, společně se specifikací účastníka Centrálního depozitáře cenných 
papírů a.s., určí představenstvo k tomuto účelu akcionáři dodatečnou lhůtu dvou 
měsíců. 
  
Odevzdání kmenových listinných akcií na jméno a shromažďování informací 
potřebných 
k zaevidování kmenových zaknihovaných akcií na jméno na majetkové účty 
akcionářů v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů bude probíhat 



osobně, protokolárně, a to ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady 
společnosti a výzvy představenstva v Obchodním věstníku v sídle společnosti, na 
adrese Priessnitzova 299, 790 03  Jeseník, správní budova Adelheid, a to v 
pracovních dnech v době 10:00 hod. do 12:00 hod, a dále od 13:00 hod. do 14:30 
hod. u pí Smahové. Za účelem zajištění administrativních předpokladů spojených 
s procesem odevzdání listinných akcií vyzývá představenstvo akcionáře společnosti, 
který hodlá odevzdat společností emitované listinné akcie, aby si předem domluvili 
den a konkrétní čas odevzdání akcií na tel. č. 584 491 311. 
 
Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře na to, že pokud nebudou 
společnosti odevzdány kmenové listinné akcie na jméno, tzn., originály společností 
emitovaných cenných papírů, pak nemůže být splněna povinnost akcionáře k 
odevzdání kmenových listinných akcií na jméno, a to se všemi z toho plynoucími a 
výše oznámenými následky. 
Zaslání akcií prostřednictvím držitele poštovní licence nebo obdobnou formou 
není možné. Akcie musí být odevzdány osobně akcionářem nebo osobou, kterou k 
tomuto jednání akcionář písemně zmocní s tím, že zmocněná osoba musí mít 
oprávnění podepsat zápis o odevzdání akcií a ke sdělení všech představenstvem 
požadovaných údajů. Originál udělené plné moci musí být odevzdán spolu s 
akciemi výše pověřené osobě, který se připojí k předávacímu protokolu. Bude-li 
akcionářem zmocněna právnická osoba, pak spolu s plnou mocí musí být 
předložen výpis z veřejného rejstříku nebo obdobné evidenci, aby bylo možné 
ověřit oprávnění zmocněnce a též oprávnění osoby nahrazující vůli právnické 
osoby. Akcionář nebo zmocněnec při odevzdávání akcií předloží platný doklad 
totožnosti.  
 
Žádost o zaevidování zaknihované akcie do centrální evidence Centrálnímu 
depozitáři cenných papírů společnost podá nejpozději po uplynutí dodatečné lhůty 
pro odevzdání cenných papírů, pokud jí budou odevzdány všechny akcie i před 
uplynutím stanovené  lhůty (§ 532 odst. 1 občanského zákoníku).  
  
V Jeseníku dne 25.10.2016 
 
 
Ing. Michal Gaube MBA v.r.  
předseda představenstva společnosti 
Priessnitzovy léčebné lázně a.s.   


