Představenstvo společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, se sídlem Kladská 1521, Náchod, PSČ
54701, společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B., vložka 967,
oznamuje,
že dne 3. listopadu 2020 se uskutečnila v souladu s § 33 zákona č. 256/2004 Sb. nedobrovolná
veřejná dražba nekótovaných kmenových akcií emitovaných společností Vodovody
a kanalizace Náchod, a.s. v zaknihované podobě, jejichž vlastníci byli v prodlení s odevzdáním
původních listinných akcií při jejich změně na zaknihované akcie, ačkoli k tomu byli opakovaně
vyzváni.
Bylo vydraženo 3 372 kusů akcií, s neomezenou převoditelností, ve formě na jméno, každá
o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, s označením ISIN CZ0005136200.
Představenstvo pověřilo výplatou výtěžku dražby akcií společnost M3V Praha, a.s., Drahobejlova
2215/6, Praha 9, PSČ: 190 00.
Představenstvo tímto vyzývá dotčené osoby k převzetí výtěžku z prodeje akcií společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Podle ustanovení § 534 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, každému, jehož akcie
byly prohlášeny za neplatné, vyplatí emitent výtěžek z prodeje zaknihovaného cenného papíru
osobě, jejíž cenný papír byl prohlášen za neplatný, po započtení pohledávek vzniklých emitentovi
prohlášením cenného papíru za neplatný a prodejem zaknihovaného cenného papíru, který jej
nahrazuje.
Společnost stanovila částku výtěžku z prodeje cenných papírů připadající na jednu neplatnou akcii
po započtení pohledávek, tj. čistý výtěžek z prodeje akcií k výplatě ve výši 266,78 Kč (slovy: dvě
stě šedesát šest korun českých sedmdesát osm haléřů).
Žádost o výplatu výtěžku z prodeje cenných papírů se podává na předepsaném tiskopise, jehož
vzor je ke stažení na www.vakna.cz
Žádost včetně neplatných akcií je třeba uplatnit na náklady dotčené osoby jedním z níže
uvedených způsobů, a to od 1. 1. 2021.
Dotčená osoba je povinna uplatnit žádost následujícími způsoby:
- osobně v sídle pověřené společnosti M3V Praha, a.s., na adrese Drahobejlova 2215/6, Praha 9,
PSČ: 190 00, v pracovní dny v čase dohodnutém na základě předběžné individuální domluvy
na telefonním čísle 266 316 070 nebo mailem na m3v@m3v.cz (je nutné mít s sebou doklad
totožnosti),
- korespondenčně zasláním vyplněné žádosti s úředně ověřeným podpisem dotčené osoby
a neplatných akcií na adresu pověřené společnosti M3V Praha, a.s., na adrese Drahobejlova
2215/6, Praha 9, PSČ: 190 00. Tento způsob uplatnění se realizuje plně na vlastní riziko Dotčené
osoby, která nese zodpovědnost za řádné a včasné doručení neplatných akcií a řádné vyplnění
žádosti.
Spolu s žádostí je dotčená osoba povinna odevzdat neplatné akcie.
Společnost vyplatí alikvotní část čistého výtěžku z prodeje akcií dotčeným osobám, které splní
všechny výše uvedené podmínky, tj. uplatní řádně vyplněnou žádost a odevzdají neplatné akcie,
pouze bezhotovostním převodem na účet uvedený v žádosti, a to nejpozději do 30 dnů od řádného
splnění podmínek.
Případné dotazy týkající se postupu pro výplatu čistého výtěžku z prodeje akcií zasílejte pověřené
společnosti na emailovou adresu: m3v@m3v.cz.
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