
Představenstvo akciové společnosti

ALABUK a.s.
IČO: 24785750, se sídlem: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
v oddílu B, vložce 16790 
(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb., o některých 
opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších 
zákonů, v jehož důsledku došlo s účinností ke dni 1. 1. 2014 ke změně listinných 
akcií na majitele na listinné akcie na jméno, 

vyzývá

akcionáře Společnosti, aby za účelem výměny svých listinných akcií ve formě na 
majitele, resp. za účelem vyznačení změny listinných akcií ve formě na majitele na 
listinné akcie ve formě na jméno, předložili Společnosti své listinné akcie ve formě 
na majitele, a to v termínu od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014, v pracovních dnech v době 
od 9.00 do 16.00 hodin, v sídle Společnosti, tj. na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, 
PSČ 186 00, a současně sdělili údaje potřebné pro jejich zápis do seznamu 
akcionářů, zejména pak číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné 
poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Představenstvo Společnosti tímto upozorňuje akcionáře Společnosti na to, že 
pokud se dostanou do prodlení s povinností předložit akcie Společnosti, jak shora 
uvedeno, nejsou po dobu prodlení oprávněni vykonávat práva spojená s akciemi, 
ohledně nichž jsou v prodlení. Rozhodne-li Společnost o rozdělení zisku v době, 
kdy je akcionář v prodlení s plněním výše uvedených povinností, právo na dividendu 
k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Akcionář je povinen předložit dosavadní akcie k výměně osobně nebo 
prostřednictvím zmocněného zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným 
podpisem akcionáře. Akcionář nebo jeho zástupce jsou povinni se prokázat 
platným dokladem totožnosti. Zástupce právnické osoby předloží navíc ještě výpis 
z obchodního rejstříku právnické osoby, za kterou jedná.

Představenstvo společnosti ALABUK a.s.

Výzva společnosti ALABUK a.s. byla uveřejněna na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz 
dne 31. 3. 2014 pod značkou inzerátu ZO 18/14.


