
ROZHODNUTÍ 

o poskytnutí dodatečné lhůty k předložení akcií společnosti  

EURONICS ČR A.S. 

se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, sp. zn. B 3059 (dále jen „Společnost“) 

_________________________________________________ 

 

V návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu, přijatého dne 

23.6.2022 dle ust. § 518 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZOK“), bylo dne 14.11.2022 zapsáno do obchodního rejstříku snížení základního 

kapitálu Společnosti (dále jen „Rozhodnutí“).  

V souladu s Rozhodnutím dne 14.11.2022 představenstvo Společnosti vyzvalo akcionáře Společnosti 

k přeložení akcií v sídle Společnosti za účelem jejich výměny, a to za nově vydané akcie v nominální 

hodnotě 10.000,- Kč (www.euronics.cz).  

Dosavadní vlastníci akcií byli povinni předložit své akcie Společnosti do 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu 

nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení těchto akcií uplynula dne 

14. 1. 2023. 

Vzhledem k tomu, že někteří dosavadní vlastníci akcií své akcie ve stanovené lhůtě Společnosti 

nepředložili, činí Společnost následující rozhodnutí o poskytnutí dodatečné lhůty k předložení akcií ve 

smyslu § 537 ZOK: 

Představenstvo společnosti EURONICS ČR A.S., se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3059,  

rozhoduje 

o poskytnutí dodatečné lhůty k předložení akcií Společnosti, v trvání 14 dnů ode dne zveřejnění 

tohoto rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti www.euronics-as.cz a vyzývá 

akcionáře Společnosti, aby v této dodatečné lhůtě, přeložili akcie v sídle Společnosti za účelem 

jejich výměny za nově vydané akcie v nominální hodnotě 10.000,- Kč.  

 

V případě, že nebudou akcie předloženy ani v dodatečné lhůtě, budou tyto nepředložené akcie 

prohlášeny za neplatné a příslušné nové nepřevzaté akcie budou prodány ve veřejné dražbě na 

účet dotčené osoby (akcionář, vlastník akcií v prodlení) v souladu s § 539 ZOK.  

 

Výtěžek z prodeje po odečtení nákladů dražby a po započtení pohledávek Společnosti za 

dotčenou osobou vzniklých v souvislosti s prohlášením jejích akcií za neplatné, popřípadě v 

souvislosti s prodejem akcií, Společnost vyplatí bez zbytečného odkladu dotčené osobě. 

 

Ve Zlíně dne 2.2.2023  

 
 
Představenstvo společnosti EURONICS ČR a.s. 

 

http://www.euronics.cz/
http://www.euronics-as.cz/

