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Společnost Český Energetický Dodavatel a.s., se sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 
227 95 090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 19198 (dále jen 
„Společnost“), tímto v souladu s ust. § 529 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) 

uveřejňuje následující oznámení a výzvu akcionářům Společnosti, aby odevzdali akcie, zřídili si účet u centrálního 
depozitáře cenných papírů a sdělili čísla těchto účtů: 

1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 24. 8. 2018 o přeměně podoby všech akcií Společnosti z listinných akcií 
na akcie zaknihované.  O této skutečnosti byl sepsán jménem Mgr. Lukáše Valigury, notářem se sídlem v Praze, 
v sídle jeho notářské kanceláře na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13, jeho zástupcem, Mgr. 
Michaelem Komendou, notářským kandidátem, notářský zápis č. NZ 1103/2018. Stejného dne došlo na základě 
výše uvedeného rozhodnutí k zápisu zaknihování akcií Společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 19198. 

2. Společnost tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě šesti 
(6) měsíců ode dne zveřejnění výše uvedeného rozhodnutí v Obchodním věstníku, a to v sídle Společnosti na 
adrese Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin.  

3. Pokud akcionář neodevzdá Společnosti listinné akcie ve výše uvedené lhůtě, stanoví Společnost dodatečnou lhůtu 
k odevzdání listinných akcií, a při  jejím vyhlášení akcionáře ve smyslu s ust. § 531 Občanského zákoníku, 
upozorní, že listinné akcie, které nebudou odevzdány ani v této dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné. 

4. Společnost pro úplnost také vyzývá akcionáře, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet 
v centrální evidenci cenných papíru, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných 
papírů (což jsou zejména banky a obchodníci s cennými papíry – kompletní seznam účastníků lze nalézt zde 
https://www.cdcp.cz/index.php/cz/ucastnici/seznam-ucastniku). Číslo tohoto majetkového účtu, na který budou 
následně zaevidovány zaknihované akcie Společnosti, jsou akcionáři Společnosti povinni ve smyslu ust. § 530 
odst. 1 Občanského zákoníku sdělit Společnosti při odevzdání listinných akcií. 

 

 

V Praze dne 19. 9. 2018 

 

https://www.cdcp.cz/index.php/cz/ucastnici/seznam-ucastniku

