Výzva
Představenstvo společnosti TEP a.s., IČO: 45359067, se sídlem Plzeň – Křimice,
Chebská 79/23, PSČ 322 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, oddíl B, vložka 188 (dále případně jen „Společnost“)
tímto v souvislosti s přijetím usnesení valné hromady Společnosti konané dne
31. 10. 2013, jehož zápis do obchodního rejstříku byl zveřejněn dne 15. 11. 2013
v Obchodním věstníku, a následným přechodem vlastnického práva ke všem ostatním
účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů
Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře Ing. Michala Šnobra
dnem 15. 12. 2013 (dále jen „Hlavní akcionář“), vyzývá akcionáře Společnosti odlišné od
Hlavního akcionáře, jejichž vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti
zaniklo jeho přechodem ve smyslu § 183i a násl. Obchodního zákoníku na Hlavního
akcionáře, a dále zástavní věřitele, jejichž zástavní právo k účastnickým cenným papírům
Společnosti ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře existovalo k okamžiku
jejich přechodu na Hlavního akcionáře, kteří doposud nepředložili účastnické cenné papíry
emitované Společností k poskytnutí protiplnění (dále jen „Dosavadní akcionáři“), aby tak
učinili v druhé dodatečné lhůtě určené Společností, a sice od 10. 2. 2014 do 28. 2. 2014.
Dosavadním akcionářům Společnosti, případně oprávněným osobám ve smyslu
§ 183m Obchodního zákoníku, resp. § 389 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (dále jen „Zákon o korporacích“), bude poskytnuto
protiplnění ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od splnění podmínek stanovených
§ 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, resp. § 388 odst. 1 Zákona o korporacích, tj.
poté, co předají Společnosti příslušné účastnické cenné papíry Společnosti.
Akcie je možné předložit Společnosti v jejím sídle (na adrese uvedené shora v záhlaví této
výzvy) v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin. Kontaktní spojení: tel. č.
377 822 607, e-mail info@skladyplzen.cz. Způsob výplaty spolu s údaji
potřebnými pro výplatu protiplnění je třeba oznámit při předložení účastnických
cenných papírů Společnosti. V případě, že oprávněná osoba při úkonech spojených s
výplatou protiplnění bude zastoupena, předloží zástupce písemnou plnou moc s úředně
ověřeným podpisem oprávněné osoby.
V případě, že Dosavadní akcionáři, resp. výše uvedení zástavní věřitelé, nepředloží
účastnické cenné papíry Společnosti ani ve výše uvedené druhé dodatečné lhůtě, budou
tyto nepředložené akcie akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře prohlášeny za neplatné se
všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.
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