Přeměna akcií společnosti Teplárna Strakonice, a.s. v roce 2014
ZAKNIHOVÁNÍ AKCIÍ
rekapitulace k 31. 12. 2014
Popis přeměny:
Přeměna akcií společnosti Teplárna Strakonice, a.s. z akcií na jméno na zaknihované akcie na
jméno.
Právní předpis:
§ 529 až 535 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Důvod přeměny akcií:
Novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie zákonem č. 310/2013 Sb. podle kterého
s účinností od 1. 7. 2014 nemá akciová společnost, která nemá výlučně zaknihované cenné papíry nárok na
vyplácení podpory za elektřinu vyrobenou z vysokoúčinné kombinované výroby.
Teplárna Strakonice, a.s. je výrobcem elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby a tuto podporu by tak
dále nemohla získávat.
Rozhodnutí o přeměně akcií:

Rozhodla řádná valná hromada dne 29. 5. 2014. Do obchodního rejstříku bylo zapsáno dne 5. 7.
2014.
Rozhodnutí o přeměně akcií a ostatní s tím související bylo zveřejněno v obchodním věstníku, na
internetových stránkách společnosti a oznámeno na adresu akcionářů vedenou v seznamu
akcionářů.
Lhůty určené pro odevzdání listinných akcií a sdělení čísla pro zaknihování akcií
 Lhůta určená pro odevzdání listinných akcií: 23. 6. – 25. 8. 2014
 Dodatečná lhůta pro odevzdání listinných akcií: 28. 8. 2014 – 9. 9. 2014
 Lhůta pro sdělení čísla účtu k zaknihování: 9. 9. 2014
 Den uplynutí nejzazší lhůty pro sdělení čísla účtu akcionáře (výzva akcionáře dopisem - den
určený akcionáři, který odevzdal akcie, ale nesdělil číslo účtu - § 530 odst. 1 NOZ - 2
měsíční lhůta po dodatečné lhůtě): 9. 11. 2014
ISIN akcií: CZ0005127209
Zaknihování akcií:
Zaknihování akcií na účty nabyvatelů (akcionářů) proběhlo k 31. 10. 2014 na základě příkazu
emitenta.
Akcie neodevzdané a akcie, které nebyly zaknihované akcionáři z důvodu, že emitentovi nesdělil
číslo účtu pro zaknihování akcií, byly k 31. 10. 2014 zaknihované na technický účet emitenta.
Z technického účtu je možné zaknihované cenné papíry akcionáři převést na jeho účet, pokud
akcionář odevzdal (odevzdá) původní listinné akcie a sdělí emitentovi číslo účtu za účelem
zaknihování akcií.
Převod cenných papírů z technického účtu emitenta na účet akcionáře, který je v prodlení
s odevzdáním akcií nebo sdělením čísla účtu je možný do prodeje cenného papíru v návaznosti na
právní předpisy a lhůty související s prodejem cenného papíru a na předpisy centrálního depozitáře
pro převody z technického účtu.
Prohlášení neodevzdaných akcií za neplatné:
Akcie, které nebyly akcionářem odevzdány nebo akcionář nesdělil číslo účtu za účelem zaknihování
akcií, byly představenstvem společnosti dne 25. 11. 2014 prohlášeny za neplatné a vedeny na
technickém účtu emitenta v centrálním depozitáři. Prohlášení akcií za neplatné bylo zveřejněno

v obchodním věstníku, na internetových stránkách společnosti a zasláno dotčených akcionářům na
adresu vedenou společností v seznamu akcionářů.
Cenný papír vedený na technickém účtu nahrazuje cenný papír prohlášený za neplatný.
Zaknihováním akcií na účty nabyvatelů a na technický účet emitenta došlo k přeměně akcií na
zaknihovaný cenný papír.
Prodej cenných papírů vedených na technickém účtu emitenta:
Cenné papíry vedené v centrálním depozitáři na technickém účtu emitenta prodá emitent
s odbornou péčí a výtěžek z prodeje zaknihovaného cenného papíru vyplatí osobě, jejíž cenný papír
byl prohlášen za neplatný po započtení pohledávek vzniklých emitentovi prohlášením cenného
papíru za neplatný a prodejem zaknihovaného cenného papíru.
Představenstvo společnosti rozhodlo na svém zasedání 25. 11. 2014 o prodeji cenných papírů
vedených na technickém účtu ve veřejné dražbě prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.
Dražba cenných papírů bude zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy a oznámena
dotčeným akcionářům.
Cena předmětu dražby bude určena na základě znaleckého posudku v souladu se zákonem
č. 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Znalecký posudek zajistí podle zákona č.
26/2000 Sb., Zákon o veřejných dražbách dražebník.

