Informace o výplatě protiplnění – PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Informace o výplatě protiplnění
v důsledku přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům
PAS Zábřeh na Moravě a.s.
Hlavní akcionář společnosti PAS Zábřeh na Moravě a.s., se sídlem U Dráhy 828/8, 789 13
Zábřeh, IČ 451 92 251, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 385 (dále jen
„Společnost“), si dovoluje touto cestou poskytnout oprávněným osobám tyto informace o
výplatě protiplnění za akcie Společnosti:
I.

Obsahem tohoto dokumentu jsou praktické informace o výplatě protiplnění za akcie
Společnosti (dále jen „akcie“), které v důsledku usnesení valné hromady Společnosti
ze dne 21.10.2016 (dále jen „Usnesení o vytěsnění“) přechází na hlavního akcionáře
Společnosti, společnost Zábřeh – TVK, s.r.o., IČ 05232716, se sídlem U Dráhy 325,
273 51 Velké Přítočno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 260383 (dále jen „Hlavní akcionář“).

II.

Protože k zápisu Usnesení o vytěsnění do obchodního rejstříku došlo dne 26.10.2016,
přechází vlastnické právo ke všem akciím Společnosti na Hlavního akcionáře dne
26.11.2016 (dále jen „Den přechodu“).

III.

Výplata protiplnění bude podle Usnesení o vytěsnění prováděna společností Patria
Finance, a.s., IČ 26455064, se sídlem Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
7215 (dále jen „Pověřená osoba“). Aby mohlo být protiplnění bezproblémově
poskytnuto, je nutné se předem (s předstihem alespoň dvou pracovních dní)
dohodnout na termínu schůzky se zaměstnankyní Pověřené osoby, paní Evou
Dosoudilovou, tel. 221 424 285, mobil 731 425 377, e-mail Dosoudilova@Patria.cz.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se výplaty protiplnění, kontaktujte prosím přímo
Pověřenou osobu.

IV.

Protiplnění bude vyplaceno pouze osobě, která bude vlastníkem akcií
Společnosti ke Dni přechodu (dále jen „Oprávněná osoba“) a která Pověřené
osobě ve lhůtě 1 měsíce ode Dne přechodu, popřípadě v dodatečné lhůtě
15 dnů, odevzdá své listinné akcie.

V.

Výplata protiplnění bude provedena na bankovní účet, který Oprávněná osoba uvede
na předávacím protokolu při předání akcií Pověřené osobě. V případě, že byly akcie
předmětem zástavního práva, bude výplata provedena na účet zástavního věřitele.

VI.

Pověřená osoba provede výplatu protiplnění nejpozději třetí pracovní den po
podepsání protokolu o předání akcií Pověřené osobě.

VII.

Pověřená osoba vyplatí Oprávněné osobě za každou akcii protiplnění ve výši 1.148,Kč (slovy: jeden tisíc sto čtyřicet osm korun českých). K protiplnění ode Dne přechodu
do dne převodu protiplnění přirůstá úrok ve výši 1 % p.a., a to bez započtení doby, po
jakou je Oprávněná osoba v prodlení s předáním akcií.
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