Výzva představenstva společnosti Flowmon Networks a.s. akcionářům k předložení akcií
společnosti v dodatečné lhůtě 14 dní ve smyslu ust. § 537 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních
korporacích a družstvech
Představenstvo společnosti Flowmon Networks a.s., IČO: 27730450, se sídlem Sochorova
3232/34, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně pod sp. zn. B 4906 („společnost“)
tímto oznamuje, že:
• dne 13.4.2018 valná hromada společnosti rozhodla o tom, že se mění všechny listinné akcie
společnosti na zaknihované akcie, jakožto zaknihované cenné papíry;
•

„Oznámením o změně akcií z listinných na zaknihované akcie a výzvou akcionářům
k odevzdání listinných akcií společnosti a sdělení čísla majetkového účtu“ ze dne 16. 4. 2018
(„Výzva představenstva“), zveřejněným v Obchodním věstníku dne 18. 4. 2018 pod značkou
OV01403731, představenstvo oznámilo všem akcionářům společnosti změnu podoby akcií a
vyzvalo akcionáře k odevzdání akcií a ke sdělení čísla majetkového účtu ve lhůtě do dvou
měsíců ode dne zveřejnění v Obchodním věstníku;

•

lhůta pro odevzdání listinných akcií a sdělení čísla majetkového účtu uplynula dne 18.6.2018;

•

Výzvě představenstva ve stanovené lhůtě nevyhověli všichni akcionáři, v důsledku čehož se
tito akcionáři ocitli v prodlení s předložením akcií a sdělením čísla majetkového účtu;

•

představenstvo společnosti rozhodlo v souladu s ustanovením § 537 zákona č. 90/2012 Sb. o
obchodních korporacích a družstvech a v souladu s ustanovením § 531 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku („občanský zákoník“), o poskytnutí dodatečné lhůty ke splnění Vaší
povinnosti v délce 14 dnů ode dne zveřejnění v Obchodním věstníku.

Představenstvo společnosti tímto vyzývá akcionáře, kteří dosud neodevzdali listinné akcie
společnosti a nesdělili číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie převedeny
(„akcionáři v prodlení“), aby v dodatečné lhůtě 14 dnů ode dne zveřejnění této výzvy
v Obchodním věstníku:
• odevzdali veškeré listinné akcie společnosti, které vlastní, 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. a po předchozí domluvě i mimo tuto dobu;
•

při odevzdání listinných akcií sdělili společnosti číslo majetkového účtu v příslušné
evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.,
na který mají být zaknihované akcie převedeny.

Představenstvo společnosti tímto upozorňuje akcionáře v prodlení, že pokud této výzvě
nevyhoví ani v dodatečné 14 denní lhůtě (ode dne zveřejnění v Obchodním věstníku), prohlásí
společnost akcie akcionářů v prodlení za neplatné v souladu s ustanovením § 531 občanského
zákoníku a dále bude postupovat dle ustanovení § 534 občanského zákoníku.
V Brně dne 23.7.2018
Za Flowmon Networks a.s.

Ing. Jiří Tobola

Ing. Petr Špringer
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