
Uveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie a Výzva 
jedinému akcionáři k odevzdání akcií v souvislosti s přeměnou akcií 
 
 
V Praze dne 12.5.2017 
 
 
Společnost Česká olympijská a.s., se sídlem Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10, 
identifikační číslo: 252 68 708, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka: B 5522 (dále jen “Společnost”) tímto v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
 

uveřejňuje, 
 

že dne 10.5.2017 jediný akcionář Společnosti (tj. spolek Český olympijský výbor, IČO: 485 46 607, se 
sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 10100) učinil při výkonu působnosti valné hromady Společnosti 
rozhodnutí o přeměně veškerých listinných akcií emitovaných Společností na zaknihované akcie 
následujícího znění: 
 
1. Rozhoduje se o přeměně akcií na zaknihované akcie. 
 
2. Lhůta k odevzdání cenného papíru emitentovi ve smyslu § 529 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku se určuje na 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o 
přeměně akcií na zaknihované akcie. Jediný akcionář je povinen ve shora uvedené lhůtě 
odevzdat společnosti Česká olympijská a.s. všechny jí emitované akcie, a to v sídle společnosti 
Česká olympijská a.s. v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 15:00 hod., 

 

a dále rozhodl o související změně stanov Společnosti (dále jen „Rozhodnutí“). O této skutečnosti byl 

sepsán JUDr. Lucií Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, notářský zápis č. N 309/2017, NZ 377/2017. 

 
Dne 12.5.2017 došlo ke zveřejnění Rozhodnutí v Obchodním věstníku. 
 
Společnost tímto vyzývá jediného akcionáře Společnosti, tj. spolek Český olympijský výbor, IČO: 485 
46 607, se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 10100 (dále jen „Jediný akcionář“), aby odevzdal 
dosavadní listinné akcie Společnosti, tj. 6 kusů listinných akcií na jméno č. 1-6 o jmenovité hodnotě 
1.000.000,- Kč každé, a to ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění Rozhodnutí, tj. ode dne 
12.5.2017, v sídle Společnosti na adrese Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10, v pracovní 
dny od 09:00 hod. do 15:00 hod.  
 
Při odevzdání listinných akcií je Jediný akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu v 
příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, 
a.s. (dále jen „CDCP“), na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Jediný akcionář si pro účely 
zaevidování zaknihovaných akcií zřídí majetkový účet v centrální evidenci zaknihovaných cenných 
papírů vedené CDCP prostřednictvím účastníků CDCP.  
 
V případě, že Jediný akcionář neodevzdá listinné akcie v určené lhůtě nebo nesdělí číslo majetkového 
účtu, bude Společnost postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. 
 
S pozdravem, 
 
Za společnost Česká olympijská a.s.      
Libor Varhaník, předseda představenstva    
Alena Kindová, člen představenstva 


