OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ AKCIÍ Z LISTINNÝCH NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE
A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ LISTINNÝCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI A
SDĚLENÍ ČÍSLA MAJETKOVÉHO ÚČTU

I.

Společnost Flowmon Networks a.s., IČO 277 30 450, sídlem Sochorova
3232/34, Žabovřesky, 616 00 Brno, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.
zn. B 4906 (dále jen „společnost“), tímto v souladu s ust. § 529 občanského
zákoníku oznamuje všem akcionářům, že valná hromada společnosti konaná
dne 13. 4. 2018 (pátek) v 9:00 hod. v sídle společnosti rozhodla o změně
podoby všech akcií emitovaných společností a to z listinné podoby na podobu
zaknihovanou a stanovila akcionářům lhůtu 2 měsíce k odevzdání listinných
akcií a sdělení čísla účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované
akcie zaevidovány. O tomto rozhodnutí byl pořízen Mgr. Petrou Vymazalovou,
notářkou se sídlem v Brně, notářsky zápis pod č. NZ 151/2018, N 128/2018.

II.

Představenstvo společnosti v návaznosti na rozhodnutí valné hromady
společnosti vyzývá všechny akcionáře společnosti, kteří vlastní listinné
akcie společnosti, aby tyto listinné akcie nejpozději do 2 měsíců ode dne
zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku odevzdali v sídle
společnosti na adrese Sochorova 3232/34, Žabovřesky, 616 00 Brno, a to
v pracovních dnech od 08:00 hod. do 16:00 hod.

III.

Při odevzdání listinných akcií je akcionář v souladu s ust. § 530 odst. 1
občanského zákoníku povinen sdělit společnosti číslo majetkového účtu
v příslušené evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním
depozitářem cenných papírů, a.s. („CDCP“), na který mají být zaknihované
akcie převedeny.

IV.

V případě, že akcionář neodevzdá listinné akcie v určené lhůtě nebo nesdělí
číslo majetkového účtu, bude Společnost v postupovat v souladu s příslušnými
ustanoveními právních předpisů.
V Brně dne 16. 4. 2018
Za představenstvo společnost
Ing. Jiří Tobola, předseda představenstva
Ing. Jiří Kovář, místopředseda představenstva
Ing. Petr špringer, člen představenstva
Ing. Ladislav Chodák, člen představenstva

POUČENÍ AKCIONÁŘŮ

1. Odevzdání listinných akcií společnosti
Akcionáři budou odevzdávat svoje listinné akcie ve lhůtě 2 měsíce ode dne
zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku, dostupném na adrese:
https://ov.ihned.cz/
Listinné akcie budou odevzdávány ve výše uvedeném sídle společnosti
zapsaném v obchodním rejstříku, a to v běžné pracovní době od 08:00 hod. do
16:00 hod. v pracovních dnech. Na základě předchozí domluvy akcionáře
s představenstvem společnosti bude možné odevzdání listinných akcií
i na jiném místě nebo v jiné době.
V případě, že za akcionáře bude odevzdávat listinné akcie jeho zástupce, musí
tento zástupce předložit společnosti plnou moc vystavenou akcionářem jako
zmocnitelem k odevzdání listinných akcií společnosti s úředně ověřeným
podpisem akcionáře.

2. Sdělení čísla majetkového účtu akcionářem
Co je majetkový účet?
Majetkový účet je účet v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, tedy
v Centrálním depozitáři cenných papírů („CDCP“), který si akcionář zřídí
prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře. Majetkový účet není
finančním účtem určeným k platebním transakcím. Na majetkovém účtu je
speciální typ účtu určen k elektronické evidenci zaknihovaných cenných papírů.
Vzhledem k proběhlé kuponové privatizaci je možné, že někteří akcionáři
mohou mít majetkový účet již zřízen a veden v tzv. „nezařazené evidenci“.
V takovém případně můžou akcionáři postupem zveřejněným na stránkách
CDCP zkontrolovat, jestli takový majetkový účet mají:
https://www.cdcp.cz/index.php/cz/popis-bezplatnych-sluzeb/existencemajetkoveho-uctu-v-nezarazene-evidenci
Seznam účastníků centrálního depozitáře lze nalézt na stránce („účastníci
depozitáře“):
https://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku
Proč je potřeba společnosti sdělit číslo majetkového účtu?
Podle sděleného čísla majetkového účtu budou akcionáři připsány
v elektronické formě jeho zaknihované akcie. Bez sdělení čísla majetkového
účtu nebude možné připsání akcií na účet akcionáře. Akcionář, který neodevzdá
listinné akcie ve lhůtě stanovené společností a nesdělí v téže lhůtě číslo
majetkového účtu, nadále zůstává akcionářem společnosti, avšak ze zákona
bude platit, že po uplynutí lhůty takový akcionář – držitel listinných akcií, nebude

oprávněn vykonávat svá práva akcionáře (zejm. hlasování na valné hromadě
a právo na podíl na zisku společnosti).
Jak akcionář může využít svůj již existující „nezařazený“ majetkový účet?
Pokud chce využít akcionář svůj z minulého období existující nezařazený
majetkový účet pro účely vedení zaknihovaných akcií společnosti, má dvě
možnosti:
 nezařazený majetkový účet převést pod účastníka depozitáře celý, nebo
 převést ty cenné papíry, se kterými chce akcionář v budoucnu nakládat.
Ostatní cenné papíry, které považuje akcionář za nehodnotné může
prostřednictvím účastníka depozitáře darovat Nadačnímu fondu CDCP. Právě
pro toto umožnění pozbytí dále nechtěného vlastnictví byl zřízen Nadační fond
CDCP. V níže uvedeném odkazu lze nalézt darovací smlouvy ke stažení
pro darování prostřednictvím účastníka depozitáře, pro nezařazený účet
a pro zařazený účet. V případě nezařazeného účtu lze darovat
i korespondenčně. Na stránkách je také uveden seznam neakceptovaných
cenných papírů pro darování (např. Harvardský průmyslový holding, kde je
pozastaveno právo převodu).
https://www.cdcp.cz/index.php/cz/siroka-verejnost/nadacni-fond
Jak akcionář založí majetkový účet?
Akcionář si může založit majetkový účet u některého z účastníků depozitáře
(jedná se zpravidla o banky nebo o obchodníky s cennými papíry). Pro založení
majetkového účtu je vhodné navštívit větší pobočku banky, neboť na malých
pobočkách nemusí banka danou službu poskytovat.
Společnost doporučuje, aby akcionář při zřizování majetkového účtu
u účastníka depozitáře dal pokyn také k zápisu svého bankovního účtu
do evidence. Tyto údaje budou v budoucnu pro společnost přístupné pro účely
výplaty dividend akcionářům, které může společnost vyplácet v souladu s § 348
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pouze převodem na účet
akcionáře.
Zároveň je potřeba, aby akcionář při zakládání účtu ohlídal to, že mu účastník
depozitáře skutečně sdělí platné číslo majetkového účtu a nikoliv jiné číslo
(k tomu viz informace pod následujícím dotazem).
Které informace o majetkovém účtu je potřeba sdělit společnosti a jakým
způsobem?
Číslo majetkového účtu sdělí akcionář na formuláři předaném osobně
při odevzdávání akcií nebo vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem
může zaslat společnosti poštou.
Číslo majetkového účtu musí mít následující tvar složený ze dvou částí:
 první část – 3ciferné předčíslí účtu – např. 004, 876, 902, 913, 928, atd.

 druhá část – 12ciferné číslo účtu – je vždy složeno pouze z číslic (nikoliv
písmena nebo jiné znaky) a vždy začíná trojčíslím 808 nebo 100.
Příklad formátů čísel majetkových účtů:
876-808000001136
004-100000002275

