ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ
A VÝZVA K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ A SDĚLENÍ ČÍSLA MAJETKOVÉHO ÚČTU
Tritius Solutions a.s.
Sídlo: Vodní 258/13, 602 00 Brno, Česká republika
IČO: 057 00 582
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7644
(dále jen "Společnost")
zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) oznámení rozhodnutí o přeměně akcií, jakož i výzvu
akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů:
Mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 19. 09. 2017 schválila přeměnu podoby všech akcií
emitovaných Společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou, přičemž počet a jmenovitá
hodnota zůstaly beze změn, a to ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Alicí Sedlákovou,
notářem se sídlem v Brně pod č. NZ 223/2017, N 289/2017, jenž byl uložen do sbírky listin obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 7644 (dále jen „Rozhodnutí“).
Představenstvo Společnosti tímto v návaznosti na Rozhodnutí vyzývá akcionáře Společnosti v souladu
s ustanovením § 529 odst. 1 Občanského zákoníku, aby odevzdali dosavadní listinné akcie Společnosti
ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku. Listinné akcie je třeba
odevzdat v sídle Společnosti, pokud se Společnost s akcionářem nedohodne na jiném místě. Akcionáři
Společnosti jsou povinni ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 Občanského zákoníku sdělit Společnosti
při odevzdávaní jejich listinných akcií číslo majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných
cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., na který mají být
zaevidovány jimi vlastněné zaknihované akcie Společnosti. Představenstvo proto současně vyzývá
akcionáře Společnosti ke zřízení majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů
prostřednictvím účastníků CDCP (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.), seznam účastníků CDCP je
uveden na www.cdcp.cz.
Ing. Petr Gola
Místopředseda představenstva

