OZNÁMENÍ O PROHLÁŠENÍ AKCIÍ ZA NEPLATNÉ
(akcie emitované společností AGRO – spol., akciová společnost,
se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, IČO: 463 56 002
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 2394)

Představenstvo obchodní společnosti
AGRO – spol., akciová společnost,
IČO: 463 56 002,
se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka
2394,
tj. pan Jiří Schandl, nar. dne 02.12.1961, bytem Zvonková 1, 370 07 České Budějovice, a
pan Ing. Josef Jurčík, nar. dne 12.05.1988, bytem Zádveřice 245, 763 12 Zádveřice-Raková
oznamuje,
že představenstvo v souvislosti s rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 29.06.2018 o snížení
základního kapitálu společnosti z částky 44.113.000,- Kč o částku 33.084.750,- Kč na částku
11.028.250,- Kč snížením jmenovité hodnoty akcií, přičemž u 3528 ks kmenových akcií na jméno
v listinné podobě emitovaných společností je jmenovitá hodnota snížena z 10.000,- Kč na 2.500,- Kč a u
8833 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných společností je jmenovitá hodnota
snížena z částky 1.000,- Kč na částku 250,- Kč, a po uplynutí základní lhůty v trvání od 08.01.2019 do
07.02.2019, i přiměřené dodatečné lhůty v trvání do 30.04.2019 stanovených akcionářům společnosti
pro předložení akcií společnosti na jméno za účelem jejich výměny za nové akcie s novou, nižší
jmenovitou hodnotou,
rozhodlo ve smyslu ust. § 538 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích dne 06.05.2019 tak, že
prohlásilo za neplatné
všechny akcie emitované společností AGRO – spol., akciová společnost, které její akcionáři
nepředložili k výměně za akcie nové s novou, nižší jmenovitou hodnotou ani do konce přiměřené
dodatečné lhůty k jejich předložení za účelem výměny poskytnuté dle § 537 zákona o obchodních
korporacích a trvající do 30.04.2019, a to kmenové listinné akcie na jméno emitované společností se
jmenovitou hodnotou:

a) 1.000,00 Kč / 1 akcie v celkovém počtu 1557 ks následujících pořadových čísel (série A):
2964-2971, 2972-2978, 2960-2963, 3402-3405, 0509-0512, 0048-0052, 0537-0541, 0001-0006,
2896-2897, 3075-3083, 3603-3687, 8774-8831, 502, 503, 3591-3602, 3291-3320, 5684-5790,
7677-7691, 3084-3233, 2979-2980, 0562-0566, 3542-3578, 0018-0047, 3406-3414, 0013-0017,

2915, 0522-0523, 5340-5342, 8832-8833, 3445-3446, 5353-5359, 3579-3590, 5174-5233, 32343252, 2890-2892, 2945-2950, 5324-5339, 5140, 5141-5150, 0476-0480, 4112, 5344, 4117, 29212924, 3429-3433, 8528-8536, 2951-2952, 2953-2954, 0007-0012, 0853-1152, 2588-2889, 40624111, 5016-5139
b) 10.000,00 Kč / 1 akcie v celkovém počtu 430 ks následujících pořadových čísel (série B):
1346, 194, 0190-0191, 0192-0193, 1311-1340, 0226-0230, 1347-1351, 0007-0008, 2221, 22122214, 2222, 1480-1483, 2202, 1783-1785, 2116-2121, 2215-2217, 1149, 0019-0023, 0009-0013,
0014-0018, 0024-0028, 0184-0185, 2684-2718, 0005-0006, 2220, 2218, 0001-0002, 1457-1469,
3399-3405, 1156, 1157-1158, 0196-0204, 2210, 1030-1148, 1170-1188, 1201-1213, 1275-1286,
1619-1658, 2004-2063.
Nově vydané kmenové listinné akcie na jméno se sníženou jmenovitou hodnotou každá ve výši
250,00 Kč (série A), resp. 2.500,00 Kč (série B) vydané místo výše jmenovaných akcií
prohlášených za neplatné, prodá představenstvo v souladu s § 539 zákona o obchodních
korporacích bez zbytečného odkladu prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na účet
dotčené osoby ve veřejné dražbě. Místo, doba a předmět dražby bude zveřejněn ve lhůtách a
způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

Jiří Schandl
předseda představenstva
Ing. Josef Jurčík
místopředseda představenstva

