
 
Druhá výzva k převzetí listinných akcií 

 
 
Statutární orgán obchodní společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČO: 
44569491, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207 (dále jen 
"Společnost"),  
 
oznamuje, že na základě rozhodnutí řádné valné hromady Společnosti ze dne 24. 06. 2016, se mění všechny 
zaknihované akcie na majitele na akcie listinné na jméno – jedná se o emisi ISIN CS0008422853. Změna byla 
zapsána v obchodním rejstříku ke dni 15. 07. 2016. 
 
Společnost tímto opakovaně vyzývá akcionáře k převzetí listinných akcií, které jsou vydány namísto původních 
zaknihovaných akcií. Akcionářům vlastnícím více než 1 akcii bude vydána hromadná listina nahrazující tyto akcie. 
 
Akcie (hromadné listiny) budou předávány pouze osobně, v období od 06. 02. 2017 do 31. 03. 2017 a to 
v pracovní dny v týdnu – pondělí, úterý a čtvrtek, pátek v době vždy od 9,00 hod do 11,00 hod a od 12,00 hod 
do 15,00 hod na adrese sídla Společnosti. Společnost nehradí akcionářům jakékoliv náklady spojené s převzetím 
akcií. 
 
Žádáme akcionáře, aby předem kontaktovali Společnost a dohodli si konkrétní den a čas převzetí akcií, a to na 
telefonním čísle: +420 417 977 439, nebo prostřednictvím e-mailu: akcionar@lazneteplice.cz. Mimo výše 
uvedený kontakt mohou akcionáři obdržet další vysvětlující informace v této věci na telefonním čísle +420 417 
977 408 (není určeno k objednávání termínů). 
 
Oprávněné fyzické osoby se při převzetí akcií (hromadných listin) prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci 
právnických osob se navíc prokáží originálem nebo úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního 
rejstříku nebo obdobného zahraničního registru, avšak ne starší tří měsíců. Zmocněnci oprávněných fyzických, 
popř. právnických osob se vedle výše uvedených dokladů prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem 
zmocnitele. Plná moc musí opravňovat zmocněnce k převzetí nových listinných akcií (hromadných listin) na 
jméno a provedení všech úkonů s tímto souvisejících. Lze využít formulář plné moci, který je k dispozici na 
internetové adrese Společnosti www.lazneteplice.cz v sekci „Informace pro akcionáře“. Nebudou-li dokumenty 
osvědčující existenci právnické osoby či plná moc v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, vyžaduje se 
úředně ověřený překlad do jazyka českého. Jiný způsob než osobní převzetí není možný. 
 
Akcionář v rámci převzetí akcií (hromadných listin) sdělí Společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu 
akcionářů. Je-li akcionář při převzetí zastoupen zmocněncem, musí plná moc obsahovat i zmocnění ke sdělení 
takových aktuálních údajů o akcionáři. Upozorňujeme akcionáře, že jedním z požadovaných údajů je číslo 
bankovního účtu akcionáře, který bude uveden u osoby akcionáře v seznamu akcionářů vedeném Společností, 
dle ustanovení § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 
 
V souladu se zákonem bude dále postupováno takto: akcie, u kterých je ke dni zrušení evidence v Centrálním 
depozitáři cenných papírů (CDCP) pozastaveno nakládání s nimi, k němuž dal příkaz orgán veřejné moci, budou 
odevzdány tomuto orgánu. U akcií, u kterých je ke dni zrušení evidence v CDCP pozastaveno nakládání s akciemi, 
k němuž dala příkaz oprávněná osoba podle zákona upravující podnikání na kapitálovém trhu, bude odpovídající 
počet listinných akcií odevzdán vlastníkovi až po uplynutí doby, na kterou bylo nakládání s akciemi pozastaveno, 
ledaže osoba, která dala příkaz k tomu, aby bylo pozastaveno nakládání s akciemi, bude souhlasit s odevzdáním 
listinných akcií vlastníkovi. U akcií, které jsou ke dni zrušení evidence v CDCP zastaveny, zůstávají účinky zastavení 
nedotčeny. Akcie budou předány zástavnímu věřiteli nebo se souhlasem zástavního věřitele uloženy do úschovy 
ve prospěch vlastníka a schovateli bude současně předán prvopis zástavní smlouvy nebo její úředně ověřená 
kopie. Současně na listinných akciích bude vyznačeno prohlášení o jejich zastavení. 
 
Po uplynutí dodatečné lhůty bude Společnost postupovat v souladu s ustanovením § 543 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, tj. nepřevezme-li akcionář listinné akcie (hromadné listiny) ve shora uvedené dodatečné lhůtě 
Společnost nepřevzaté akcie prodá ve veřejné dražbě. Informace o konání veřejné dražby budou uveřejněny a 
oznámeny způsobem určeným příslušnými právními předpisy. Výtěžek z prodeje (po započtení pohledávek 
vzniklých v souvislosti s prodejem akcií) vyplatí Společnost dotčenému vlastníku akcií. 
 
Lázně Teplice v Čechách a.s. 
Radek Popovič, statutární ředitel 


