Představenstvo společnosti VÚB a.s.
se sídlem Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01
IČ: 455 34 420
představenstvo společnosti zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka 598
(dále jen „Společnost“)

vyzývá všechny dosavadní vlastníky listinných účastnických cenných papírů Společnosti, jejichž
vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti zaniklo jeho přechodem na hlavního
akcionáře, společnost VUBAS s.r.o., se sídlem Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01, IČ: 016 15
751, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
32126, k předložení všech dosud nepředložených listinných účastnických cenných papírů Společnosti
v dodatečné lhůtě určené Společností dle § 183l odst. 6 obchodního zákoníku v termínu od 19. září
2013 do 3. října 2013.
Předložení listinných účastnických cenných papírů Společnosti ( dále jen „akcie“) ve stanovené
dodatečné lhůtě budou dosavadní vlastníci uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží na pobočce
pověřeného obchodníka s cennými papíry společnosti Amidea, a.s. v Ostravě, na adrese Zámecká
488/20, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 a do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v
pracovních dnech, mimo pátek, v době od 9.00 - 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin. Oprávněné
osoby mohou využít telefonický kontakt 775 574 991 pro informace ve věci předložení akcií
obchodníkovi s cennými papíry a následnému zaplacení přiměřené výše protiplnění.
Předáním akcií pověřenému obchodníkovi s cennými papíry vznikne dosavadním vlastníkům právo na
zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s
potřebnými údaji, dosavadní vlastníci uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním
převodem nebo poštovní poukázkou).
Při předávání akcií dosavadní vlastníci či jejich zástupci předloží platný doklad totožnosti. Osoba
oprávněná jednat jménem dosavadního vlastníka - právnické osoby předloží a odevzdá též aktuální
výpis této osoby z obchodního či jiného příslušného rejstříku nebo jeho ověřenou kopii. Zástupce na
základě plné moci je povinen předložit a odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným
podpisem osoby, která je majitelem předmětných akcií a zplnomocňuje předkládající osobu k jejich
předání, případně výše zmíněný výpis z obchodního či jiného rejstříku.
Nepředloží-li dosavadní vlastníci své listinné účastnické cenné papíry Společnosti ve výše uvedené
dodatečné lhůtě, bude představenstvo Společnosti postupovat dále v souladu s ustanovením § 214
odst. 1 až odst. 3 obchodního zákoníku.
Představenstvo společnosti VÚB a.s.

