
Oznámení o rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované 

akcie, výzva k odevzdání akcií a sdělení čísla majetkového účtu 

akciové společnosti 

FERMATA, a.s., IČ 60196351 

se sídlem Čelákovice, Zárubova 1678, okres Praha-východ, PSČ 25088,  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2496 

 

Představenstvo obchodní korporace FERMATA, a.s., IČ 60196351, se sídlem Čelákovice, 

Zárubova 1678, okres Praha-východ, PSČ 25088, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2496 (dále jen „Společnost“), v souladu s ustanovením 

§ 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

tímto oznamuje, 

že valná hromada Společnosti konaná dne 22. 12. 2022 přijala rozhodnutí o přeměně všech 

akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie. Rozhodnutí bylo přijato formou změny 

stanov Společnosti a je obsaženo v notářském zápisu NZ 512/2022 ze dne 22. 12. 2022, sepsaném 

JUDr. Michaelou Havlovou, notářkou v Praze, se sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1. Na základě 

rozhodnutí se všech 1.000 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 

1.000 Kč, vydaných Společností, na které je rozvrženo 100 % základního kapitálu Společnosti 

ve výši 1.000.000 Kč, mění na zaknihované akcie na jméno.  

Společnost tímto vyzývá své akcionáře k odevzdání listinných akcií v sídle Společnosti, 

a to ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku.   

Akcionáři jsou povinni ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 občanského zákoníku sdělit 

Společnosti při odevzdání listinných akcií číslo svého majetkového účtu v příslušné 

evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., na který mají být zaevidovány 

jimi vlastněné zaknihované akcie Společnosti.  

Společnost tímto dále oznamuje, že pokud akcionář neodevzdá akcie Společnosti ve lhůtě dvou 

měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku, prohlásí Společnost tyto 

akcie za neplatné a bude dále postupovat v souladu s právními předpisy.  

Přeměna listinných akcií na zaknihované se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, zejména ustanoveními § 529 - § 535 tohoto zákona.  

 

Za FERMATA, a.s. 

Ing. Pavel Forétek, předseda představenstva 

 


