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CYRRUS

CORPORATE FINANCE

V Brně dne 12'6.2018

Vodovody a kanalizace Náchod, a's.

- Upozornění na změnu akcií na zaknihované akcie

a výzva

YáŽeni
obracíme se na Vás, jako na akcionáře společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem Kladská 1521,
547 01 Náchod, lČoi 48172928 (dále také jen ,,Spoleěnost"), abychom vás touto formou informovali o probíhajícím
procesu změny listinných akciÍ Společnosti na zaknihované akcie (vedené elektronicky) a o úkonech, které musíte
provést. Pro zachování vašich práv akcionáře je nezbytné, abyste:
1

sdělili ěíslo Vašeho majetkového úětu (včetně typu účtu)vedeného v Centrálním depozitáři cenných
papírů, a.s' (,,CDCP"), na kteý mají být zaevidovány Vámi vlastněné zaknihované akcie Společnosti,
a zároveň identifikačníčísloúěastníkaCDCP, pod kteným je majetkový účetpodrazen. Pokud takový Účet
nemáte, musíte si jej zaloŽit. Seznam účastníkůje moŽné nalézt na https://www'cdco.czlindex.Dhp/czlseznamucastniku. ZaloŽení provedete na pobočce účastníka(banky). Vedení Účtu je zpoplatněno podle ceníkůCDCP
a účastníka.Sdělení číslamajetkového účtuuskutečnítepň odevzdání listinných akcií, pokud si majekový účet
nezřídíte, nebude moŽné provést zaknihování Vašich akcií.

2.

odevzdali listinné akcie v sídle našíspolečnosti cYRRUs coRPORATE FlNANCE, a.s. na adrese:

o

Veveří 3163t111, Žabovřesky, 616 00 Brno (administrativnícentrum PLAT|NlUM) a to v pondělí nebo
středu (pokud se jedná o pracovníden) vŽdy od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do'16:00
hodin. Kontakt: corporate@cvrrus.cz, tel: +420 538 705 786 nebo 742, anebo

o Ílá poboěce na adrese Na Florenci

2116Í15 (Florentinum recepce

A) 1í0 00 Praha

1,

po předchozí telefonické domluvě na tel: +420 221 592 361'

K zaknihování lze odevzdat jen akcie na jméno. V případě, Že akcionář má ještě akcie na majitele, musí před
odevzdáním tyto akcie vyměnit vsídle společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521 , Náchod,
a to po předchozí telefonické domluvě na tel: 491 419 200.

Valná hromada rozhodla o této změně akcií dne 17 . 5' 2018. Řaona lhůta pro sdělení číslamajetkového účtuvedeného
u CDCP a pro předloŽení akcií proběhne ve lhůtě dvou měsícůod data zveřejnění této výzvy v obchodním
věstníku. Konec této lhůty nastane dne 13'8.2018.
Představenstvo Společnosti dále upozorňuje své akcionáře, Že pokud ve výše stanovené lhůtě ani v přÍpadné dodatečné
pňměřené lhůtě, kterou jim k tomu představenstvo Společnosti určí,své listinné akcie výše uvedeným způsobem

)

{

nepředloŽí, prohlásí je Společnost za neplatné a zaknihované akcie, které akcie prohlášené za neplatné nahradí, budou
prodány s odbornou péčÍv souladu s $ 534 zákonač.8912012 Sb', občanský zákoník.
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VeVeří 111 (PLAT|NlUM)

Na Florenci

616 00 BÍno

(Florentinum recepce A)

rejstříku Vedeném

11000Praha1

u KÍajskéhosoudu v Brně,
oddíl B' vložka 5249

tel.: +420 538 705 786
tax: +42O 538 7O5 733
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+42O221 592361
Íax: +42o 221 592 366
Iel.:

zapsán V obchodním

lČ' 277 58 419
Banka ČsoB Brno'
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