
OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ SPOLEČNOSTI  
Teplárna Strakonice, a.s.  

se sídlem Komenského 59,  Strakonice, PSČ 386 43, 
IČO: 608 26 843, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 636, www.tst.cz, tst@tst.cz 
 
 
 

Společnost Teplárna Strakonice, a.s. v souladu s § 529 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb. 
oznamuje, že valná hromada společnosti konaná dne 29. 5. 2014 rozhodla o přeměně akcií na 
jméno na zaknihované akcie na jméno.  
Místo 191 628 kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě bude vydáno 191 628 
kmenových  zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč. 
Společnost tímto vyzývá své akcionáře (dále oprávněné osoby) k osobnímu předložení všech 
listinných akcií na jméno (hromadných akcií na jméno) ve lhůtě, která začíná běžet                 
23. 6. 2014 a končí 25. 8. 2014. 
Společnost Teplárna Strakonice, a.s., pověřila procesem přeměny akcií společnost M3V 
Praha, a.s. Pro odevzdání akcií jsou stanoveny termíny 2. 7. 2014, 9. 7. 2014, 30. 7. 2014, 
25. 8. 2014 od 10.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti Teplárna Strakonice, a.s., 
Komenského 59, Strakonice, PSČ 386 43. V jiné dny pouze po telefonické dohodě. 
Odevzdání akcií na jiném místě než v sídle společnosti Teplárna Strakonice, a.s. (např. 
v Praze) bude možné pouze po dohodě s M3V Praha, a.s. 
Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 266316070 nebo 602311746,  
e-mail: m3v@m3v.cz. 
Za společnost Teplárna Strakonice, a.s., informace podá Ing. Jana Divišová , telefonní číslo 
383318221, e-mail: tst@tst.cz. 
Společnost dále vyzývá akcionáře, aby současně s odevzdáním listinných akcií nebo 
nejpozději do 9. 9. 2014 sdělili společnosti číslo svého majetkového účtu zřízené u účastníka 
centrálního depozitáře, na které mu budou akcie společnosti zaevidovány.  
Oprávněné fyzické osoby se při odevzdání akcií prokážou platným dokladem totožnosti, 
v případě zastoupení je zástupce povinen předložit také plnou moc k odevzdání akcií s úředně 
ověřeným podpisem osoby, kterou zastupuje. Zástupci oprávněných právnických osob se 
prokážou originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne 
starší 3 měsíců, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též 
plnou mocí k zastoupení  při odevzdání akcií s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.  
Jiný způsob vrácení než osobní není možný.  
Představenstvo společnosti upozorňuje své akcionáře, že nepředložené akcie budou 
prohlášeny za neplatné a prodány ve veřejné dražbě prostřednictvím obchodníka s cennými 
papíry na účet dotčené osoby. Pokud akcionář akcie odevzdá, ale nesdělí společnosti číslo 
svého majetkového účtu ve lhůtě do 9. 9. 2014, budou tyto akcie považovány též za 
nepředložené a prohlášeny za neplatné a bude s nimi naloženo jako s ostatními 
neodevzdanými akciemi.  
 
Toto oznámení společnost zveřejňuje v obchodním věstníku, na internetových stránkách 
společnosti www.tst.cz a zasílá akcionáři na adresu vedenou společností v seznamu 
akcionářů. 
 
 

        Představenstvo společnosti 
        Teplárna Strakonice, a.s. 

 


