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Trmice dne 7.10.2022 
 
Oznámení prohlášení akcií za neplatné 
 
 
Valná hromada společnosti Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem, se sídlem K Pivovaru 45/23, 
400 04 Trmice, IČO 48288284, konaná dne 21.6.2022 schválila přechod účastnických cenných 
papírů ostatních akcionářů na pana Tomáše Poláka, nar. 9.5.1970, bytem Vítězná 264, Svádov, 
403 22 Ústí nad Labem jakožto akcionáře, vlastnícího ve společnosti akcie, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota činí 97,53 % základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s 
hlasovacími právy (dále též hlavní akcionář), a to za protiplnění ve výši 1004,40 Kč na akcii s tím, 
že lhůta k poskytnutí protiplnění je do 30 dnů ode dne, kdy příslušný akcionář předloží společnosti 
listinné akcie, které jsou předmětem přechodu na hlavního akcionáře. 
 
Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v obchodním rejstříku ke dni 30.6.2022. 
 
V souladu s § 385 zákona o obchodních korporacích došlo uplynutím 1 měsíce od zveřejnění, tedy 
ke dni 30.7.2022 vlastnické právo k akciím minoritních akcionářů na hlavního akcionáře. 
 
Předpokladem pro výplatu protiplnění minoritním akcionářům bylo, aby do 1 měsíce počínaje dnem 
30.7.2022, tedy do 30.8.2022 předložili společnosti své listinné akcie.  
 
Společnost Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem stanovila těm akcionářům, kteří v uvedené 
lhůtě své akcie nepředložili, dodatečnou lhůtu k jejich předložení v trvání 14 dnů. 
 
V dodatečné lhůtě nedošlo k předložení akcií číslo 00015 – 00032, 00167 – 00184, 00195 – 00212, 
04850 – 04858, 04967 – 04978, 04979 – 04990, 05009 – 05017, 10738 – 10840, 20605 – 20776. 
 
S ohledem na shora uvedené skutečnosti se akcie shora uvedených čísel v souladu s § 387 odst. 
2 ve spojení s § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích prohlašují za neplatné. 
 
Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem 
 


