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VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ 

 

 

Představenstvo evropské společnosti IVF CUBE SE, se sídlem Praha 6, Evropská 178, PSČ 160 00, 

IČ 24745014, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, 

vložka 263 (dále jen „Společnost“), 

 

oznamuje akcionářům, že dne 1.1.2014 došlo dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o 

některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 

(dále jen „Zákon o transparentnosti“) ke změně formy akcí Společnosti z listinných akcií na majitele 

na listinné akcie na jméno.   

 

Vzhledem k tomu tak představenstvo Společnosti v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 a odst. 2 Zákona 

o transparentnosti vyzývá akcionáře Společnosti, aby Společnosti: 

 

 sdělili údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů v souladu s ustanovením § 264 odst. 2 

zákona č. 90/2012 Sb., zákona o korporacích, nejpozději do 30.6.2014; 

 

 předložili své akcie za účelem vyznačení nezbytných údajů (změn) na dosavadních akciích. 

 

Představenstvo Společnosti akcionáře upozorňuje, že akcionář, který je v prodlení s plněním 

povinností dle této výzvy, není dle ustanovení § 4 Zákona o transparentnosti po dobu prodlení  

oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, s nimiž je v prodlení, a nevzniká mu po tuto dobu 

k těmto akciím právo na dividendu.  

 

Sběr údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů bude probíhat od 1.4.2014. Akcionáři jsou 

povinni sdělit údaje doporučeným dopisem adresovaným na adresu sídla Společnosti. Oprávněné 

fyzické osoby se při předložení akcií prokážou platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je 

zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem vlastníka, kterého zastupuje. 

Statutární zástupce právnické osoby se při předložení akcií prokáže platným dokladem totožnosti a 

originálem či ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (ne staršího 3 měsíců) a v případě 

zastoupení též plnou mocí k zastupování při předložení akcií s úředně ověřeným podpisem podpisem 

vlastníka, kterého zastupuje.  

 

V Praze, dne 25.4.2014 

 

 

 

 

...................................................................... 

MUDr. Hana Višňová 

člen představenstva IVF CUBE SE 

 


