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V Písku dne 30.09.2022 

 

Vážení akcionáři, 

představenstvo společnosti AGPI Písek, a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem Vrcovice 64, PSČ: 397 01, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 2470 (dále jen „Společnost“), se na Vás tímto obrací s dodatečnou výzvou k převzetí akcií. 

Dodatečná výzva k převzetí akcií Společnosti 

V rámci projektu odštěpení se vznikem nové společnosti ze dne 22. června 2021 (dále jako „Projekt 

odštěpení“), na základě kterého dne 2. srpna 2022 vznikla Společnost odštěpením od společnosti 

AGPI, a.s., IČO: 001 12 836, se sídlem Vrcovice 64, PSČ: 397 01, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 444 (dále jako „Rozdělovaná 

společnost“), jste v souladu s ustanovením § 307 ve spojení s § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jako 

„ZOK“), byli vyzváni k převzetí akcií nově vzniklé Společnosti, a to nejpozději ve lhůtě dvou 

měsíců od jejího vzniku. 

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyly akcie Společnosti z Vaší strany převzaty a s jejich 

převzetím se tak nacházíte již dlouhodobě v prodlení, poskytuje Vám Společnost nad rámec svých 

zákonem stanovených povinností dodatečnou lhůtu k jejich převzetí. Akcie Společnosti si můžete 

po předchozím objednání převzít do 15.11.2022 v prostorách sídla Společnosti v pracovních dnech 

vždy ve středu od 10:00 do 12:00 hodin. 

Akcie budou předány osobě zapsané v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři, kteří nejsou zapsáni 

v seznamu akcionářů, jsou před předáním akcií povinni předložit doklad o nabytí vlastnického práva 

k akcii či akciím, resp. nabývacího titulu (např. smlouvy o převodu akcií, usnesení o dědictví apod.). 
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Převzetím akcií Společnosti můžete pověřit třetí osobu. Zmocněnec musí při převzetí Akcií disponovat: 

- písemnou plnou mocí od zastoupeného akcionáře (i) s úředně ověřeným podpisem, 

(ii) s výslovným zmocněním k převzetí akcií Společnosti a (iii) s výslovným zmocněním 

k podpisu protokolu o převzetí akcií Společnosti;  

- zmocněnci zastupující osoby nezapsané v seznamu akcionářů Společnosti navíc také doklady 

k prokázání vlastnictví akcií Rozdělované společnosti (akcie Rozdělované společnosti, 

nabývací titul apod.). 

Opětovně Vás upozorňujeme, že nepřevzaté akcie může Společnost prodat prostřednictvím obchodníka 

s cennými papíry, a to aniž by byla akcionářům poskytnuta další dodatečná lhůta k jejich převzetí. Akcie 

budou v takovém případě prodány ve veřejné dražbě ve lhůtě bez zbytečného odkladu.  

 

 

Představenstvo společnosti AGPI Písek, a.s. 


