
Výzva akcionářům dle § 537 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích („ZOK“) 

Představenstvo společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., se sídlem na adrese Křižíkova 

270/17, 250 88 Čelákovice, IČO: 46357033, registrace v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, spisová zn. B 2395 (dále též „Společnost“) sděluje akcionářům, 

že základní kapitál ve výši 13.295.800,15 Kč, snížený dle rozhodnutí valné hromady 

Společnosti ze dne 20.6. 2019, byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským 

soudem v Praze dne 29.7. 2019.  

V souladu s výše uvedeným usnesením valné hromady Společnosti ze dne 20.6. 2019, 

přijatým pod bodem 4) pořadu – „Rozhodnutí o snížení základního kapitálu“ představenstvo 

vyzvalo způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady   

akcionáře k fyzickému předložení akcií za účelem jejich výměny za nové, s nižší jmenovitou 

hodnotou.  Určená lhůta pro předložení akcií uplynula dne 5.12. 2019.  

Akcionáři, kteří nepředložili akcie k výměně do 5.12. 2019, jsou v prodlení a v souladu 

s ustanovením § 526 ZOK nemohou vykonávat až do okamžiku řádného předložení akcií 

k výměně akcionářská práva s nimi spojená.  

Představenstvo tímto stanovuje dodatečnou lhůtu, a to ode dne uveřejnění této výzvy, tj. ode 

dne 17.1. 2020 do 17.12. 2020, k fyzickému předložení akcií za účelem jejich výměny za 

nové, s nižší jmenovitou hodnotou.  

Výměnu lze provést v sídle Společnosti, tedy na adrese Čelákovice, Křižíkova 270/17, v nově 

zrekonstruovaných kancelářích v administrativní budově bývalé expedice, na parc.č. 1742/3, 

v místnosti vedení divize Kovohutě Čelákovice, ekonomický úsek – správa holdingu, a to v 

pracovní den v době od 09 do 12 hod (dopoledne) a v době od 13 do 15 hod. (odpoledne), 

vždy po předchozí telefonické dohodě.  

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že akcie, které nebudou předloženy k výměně ani 

v uvedené dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za NEPLATNÉ! 

Též upozorňujeme akcionáře, že Společnost může vydávat akcie i jako hromadné listiny 

(hromadné akcie) s tím, že hromadná akcie musí nahrazovat alespoň 2 (slovy: dva) kusy 

listinných akcií. Hromadná listina obsahuje alespoň náležitosti akcie na jméno včetně jejich 

čísla a dále údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. S těmito hromadnými listinami 

jsou spojena stejná práva jako s počtem akcií, v nich uvedených. Práva spojená s hromadnou 

listinou nemohou být převodem dělena na podíly, ale vlastník Hromadné listiny má právo na 

její výměnu za jednotlivé akcie (např. v případě úmyslu převést pouze určitý počet akcií na 

třetí osobu). O vydání hromadných listin, jakož i o jejich rozdělení na více hromadných listin 

nebo o jejich výměně za jednotlivé akcie rozhoduje představenstvo Společnosti na žádost 

akcionáře. Tento postup doporučuje představenstvo akcionářům v případě, že vlastní větší 

počet akcií, u kterého by výměna byla z technických a časových důvodů příliš náročná. 

Vzor žádosti o vydání hromadné listiny lze získat na webových stránkách Společnosti 

http://www.khc.cz/akcionari/ 

Pro sjednání konkrétního termínu výměny akcií, případně výměny akcií za Hromadnou 

listinu/y nás prosím předem kontaktujte na: 

tel.  (+420) 725 524 070 

e-mail: mail@ khc.cz 

Představenstvo KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. 

http://www.khc.cz/akcionari/

