
OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI O ZMĚNĚ PODOBY AKCIÍ A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ V LISTINNÉ 
PODOBĚ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ 

Představenstvo společnosti  
 
GTH catering a.s. 
IČ: 09342061 
Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4 
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka: B 25530 
(dále jen „Společnost“),  
tímto zveřejňujeme ve smyslu § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), oznámení 
Společnosti (dále jen „Oznámení“), že řádná valná hromada Společnosti konaná dne 28. 6. 2021 přijala 
rozhodnutí, ve formě notářského zápisu číslo N 432/2021, NZ 656/2021, sepsaného jménem Mgr. Šimona Kleina, 
notáře v Praze, jeho zástupcem Mgr. Petrem Dudou (dále jen „Rozhodnutí“) o přeměně (změně podoby) všech 
kmenových akcií na jméno  na zaknihované akcie na jméno, konkrétně o přeměně všech 2 000 
000 ks  Společností vydaných (emitovaných) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 
každé akcie 1,- Kč, na něž je rozvržen základní kapitál Společnosti,  na 2 000 000 ks  kmenových akcií na jméno 
v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 2,- Kč.  
Představenstvo Společnosti zároveň vyzývá akcionáře Společnosti, jakož i zástavní věřitele zastavených akcií 
Společnosti, aby v souladu s OZ a Rozhodnutím odevzdali ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto 
Oznámení v Obchodním věstníku dosavadní listinné akcie emitované Společností (tedy originály Společností 
emitovaných cenných papírů), a to v sídle Společnosti na adrese Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, 
v pracovní dny od 10:00 hod do 14:00 hod, a současně aby akcionáři Společnosti sdělili číslo svého majetkového 
účtu, včetně identifikace příslušného účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., u kterého je účet 
veden, na který Společnost zaeviduje emitované kmenové zaknihované akcie. 
Toto Oznámení je současně zveřejněno na internetových stránkách Společnosti www.gth.cz a rovněž odesláno 
akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů vedeném Společností.  

Představenstvo Společnosti současně tímto informuje, že:  

a) pokud akcionář neodevzdá kmenové listinné akcie na jméno ve shora uvedené lhůtě dvou měsíců ode 
dne zveřejnění tohoto Oznámená, určí představenstvo Společnosti k tomuto účelu akcionáři 
dodatečnou lhůtu deseti (10) kalendářních dní, a to stejnými způsoby, jakými je publikováno toto 
Oznámení. Akcie, které nebudou vlastníky akcií odevzdány ani v takto dodatečně určené lhůtě, prohlásí 
Společnost za neplatné a bude postupovat pro takový případ v souladu s právními předpisy. 

b) pokud akcionář při odevzdání kmenových listinných akcií na jméno nesdělí Společnosti číslo svého 
majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být Společností emitované kmenové zaknihované 
akcie na jméno zaevidovány, a to společně se specifikací příslušného účastníka Centrálního depozitáře 
cenných papírů, určí představenstvo Společnosti k tomuto účelu akcionáři dodatečnou lhůtu dvou 
měsíců. Oznámení o určení této dodatečné lhůty představenstvo zveřejní na internetových stránkách 
Společnosti a současně je zašle akcionáři, který neposkytl Společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na 
jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů vedeném Společností. Nesdělí-li akcionář uvedené údaje 
ani v této dodatečné lhůtě, bude postupovat pro takový případ v souladu s právními předpisy. 

Akcionář odpovídá za správnost a úplnost poskytovaných údajů a informací o svém majetkovém účtu v příslušné 
evidenci, včetně specifikace účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, které musí být Společnosti coby 
emitentovi poskytnuty v takovém rozsahu, aby Společnost mohla zajistit zaevidování kmenových zaknihovaných 
akcií na jméno emitovaných Společností.  

19. 7. 2021 
 
Představenstvo společnosti  
GTH catering a.s. 
 


