Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s.
se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, IČ: 15503461,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 334
(dále jen „Společnost“),
v souvislosti s usnesením řádné valné hromady Společnosti ze dne 29. června 2012, kdy
rozhodnutím o změně stanov valná hromada schválila přeměnu podoby u všech stávajících 259 333
kusů kmenových akcií na majitele Společnosti, vedených v Centrálním depozitáři cenných papírů, o
jmenovité hodnotě 8,- Kč, ze zaknihované na listinnou,
vyzývá akcionáře Společnosti
k převzetí listinných akcií v dodatečně stanovené lhůtě od 27. 5. 2013 do 28. 6 2013.
Akcie budou osobně předávány v pracovních dnech pondělí a středa, od 27. 5. 2013 do 28. 6. 2013
v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin v sídle zmocněnce, společnosti
GTK FIN, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, PSČ: 702 00, IČ: 27812286. V jiných
pracovních dnech je možné předání akcií v sídle zmocněnce na základě předchozí telefonické
domluvy na tel: 721 421 713.
Listinné akcie budou předávány vlastníkům akcií uvedených na základě výpisu z emise vedené
Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 31. 12. 2012.
Oprávněné fyzické osoby se při předání akcií prokážou platným dokladem totožnosti. Zástupci
právnických osob se navíc prokážou originálem, nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního
rejstříku ne starší tří měsíců. Zmocněnci oprávněných fyzických, popř. právnických osob se vedle
výše uvedených dokladů prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Společnost upozorňuje, že akcie nepřevzaté ve výše uvedené lhůtě je oprávněna prodat ve veřejné
dražbě. Výtěžek z takového případného prodeje po započtení pohledávek Společnosti proti dotčené
osobě vzniklých s prodejem akcií vyplatí Společnost bez zbytečného odkladu dotčené osobě nebo
jej uloží do úřední úschovy.
Tato výzva je zveřejněna v Obchodním věstníku a uveřejněna na webových stránkách
www.prosperita.com.
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