VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ V ŘÁDNÉ LHŮTĚ
Představenstvo společnosti

ZEVOS a.s.,
IČO: 46972501, se sídlem: Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 901
(dále jen „Společnost“)
dle usnesení řádné valné hromady Společnosti konané dne 24. 08. 2018 o nuceném přechodu všech
akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře a v souladu s ustanovením
§ 387 odstavce 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších
předpisů, tímto vyzývá všechny dosavadní vlastníky akcií Společnosti, aby tyto akcie předložili ve lhůtě
od 11. října 2018 do 12. listopadu 2018 obchodníkovi s cennými papíry společnosti Roklen360 a.s.,
IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, za účelem výplaty
protiplnění, a to v provozovně této společnosti na adrese náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních
dnech, v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin. Obchodníka s cennými papíry je
také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. č. +420 577 217 375 nebo
+420 575 470 650.
Akcionáři, resp. oprávněné osoby prokážou svoji totožnost a oprávnění jednat v dané věci následovně:
i) akcionář - fyzická osoba - předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),
ii) akcionář - právnická osoba - předkládá platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle
zvláštního předpisu ne starší 3 měsíců k danému dni nebo jeho ověřenou kopii a fyzická osoba za něj
jednající se prokazuje platným dokladem totožnosti,
iii) zmocněnec akcionáře předkládá písemnou plnou moc s vymezením rozsahu zmocnění a ověřeným
podpisem zmocnitele (plná moc by měla ve svém textu obsahovat číslo bankovního účtu akcionáře, na
který bude provedena výplata protiplnění, aby ohledně výplaty nevznikaly žádné pochybnosti) a dále
se podle své povahy - zmocněnec prokazuje obdobně jako akcionář.
Jakékoliv dokumenty v cizím jazyce je třeba opatřit úředně ověřeným překladem do českého jazyka a
cizí veřejné a úřední listiny též příslušným vyšším ověřením.
Nepředloží-li ostatní akcionáři akcie ve shora uvedené lhůtě, případně v dodatečné lhůtě určené
společností, prohlásí představenstvo společnosti tyto akcie za neplatné a oznámí to písemně
akcionářům, jejichž akcie byly prohlášeny za neplatné.
V Uherském Hradišti dne 10. 9. 2018

Představenstvo společnosti ZEVOS a.s. v. r.

