Opakovaná výzva pro akcionáře společnosti k předložení akcií k výměně za akcie s nižší
jmenovitou hodnotou
dle § 537 zákona o obchodních korporacích
Představenstvo 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 (dále také jen jako „společnost“) tímto dle ust. §
526 zákona o obchodních korporacích opakovaně vyzývá akcionáře společnosti, aby tito
v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 29.06.2018 o snížení základního
kapitálu společnosti z částky 44.113.000,- Kč (slovy: čtyřicetčtyři miliónů jednostotřinácttisíc
korun
českých)
o
částku
33.084.750,Kč
(slovy:
třicettři
miliónů
osmdesátčtyřitisícsedmsetpadesát korun českých) na částku 11.028.250,- Kč (slovy: jedenáct
miliónů dvacetosmtisícdvěstěpadesát korun českých) 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, předložili společnosti jimi vlastněné akcie emitované společností AGRO – spol., akciová
společnost za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to v dodatečné
lhůtě do 30.04.2019.
První výzva k předložení akcií k výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v souvislosti se
shora popsaným rozhodnutím o snížení základního kapitálu společnosti vydaná dle ust. § 526
zákona o obchodních korporacích byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti dne
14.01.2019 a dále byla jednotlivým akcionářům dle seznamu akcionářů společnosti zaslána
formou doporučeného dopisu dne 15.01.2019.
Bez předložení akcií společnosti není možné vyplatit akcionářům částku, která odpovídá
snížení jmenovité hodnoty akcií dle rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 29.06.2018
popsaném výše.
Současně upozorňujeme, že akcionář, který je v prodlení s předložením akcií ve shora uvedené
lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva.
Upozorňujeme, že v případě, že akcionář nepředá společnosti jím vlastněné akcie k výměně
v dodatečné lhůtě, tj. do dne 30.04.2019, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné
v souladu s ust. § 537, resp. §538 zákona o obchodních korporacích.

Akcie předkládejte společnosti prostřednictvím jejího právního zástupce, pana JUDr. Petra
Neubauera, advokáta, č. ČAK 9352, jednatele a společníka NEUBAUER & PARTNER s.r.o.,
advokátní kancelář, IČ: 260 70 341, se sídlem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, který je
k výměně akcií společností zmocněn. Před předložením akcií prosím kontaktujte pro sjednání

konkrétního termínu buď advokátní kancelář na tel. č. 387 435 511 (JUDr. Petr Neubauer
nebo Mgr. Zita Poláková) nebo předsedu představenstva, pana Jiřího Schandla, na tel. č.
606 641 765.
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