
OZNÁMENÍ O PROHLÁŠENÍ AKCIÍ ZA NEPLATNÉ 
 
Správní rada společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s., IČO: 001 08 120, se sídlem Milín 136, PSČ: 262 31, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8499 (dále jen 
„Společnost“) se obrací na akcionáře Společnosti v návaznosti na rozhodnutí přijatá valnou hromadou. 
 
Dne 9. června 2021 se v kinosále v Milíně na adrese Václavská 261, Milín, PSČ: 262 31, konala od 
14:00 hodin valná hromada Společnosti (dále jen „Valná hromada“). 
 
Valná hromada rozhodla o štěpení akcií Společnosti tak, že  

1) každá akcie Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 
se kterou je spojeno deset hlasů na valné hromadě Společnosti, se štěpí na 100 kusů akcií 
znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, přičemž s každou z těchto 
akcí je spojen jeden hlas na valné hromadě Společnosti, 

2) každá akcie Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 
se kterou je spojen jeden hlas na valné hromadě Společnosti, se štěpí na 10 kusů akcií znějících 
na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, přičemž s každou z těchto akcií je 
spojen jeden hlas na valné hromadě Společnosti. 

Současně Valná hromada pověřila správní radu Společnosti, aby v souladu s rozhodnutím o štěpení 
akcií vyzvala akcionáře Společnosti k předložení svých dosavadních akcií Společnosti a provedla 
jejich výměnu za akcie nové. K předložení akcií Společnosti k výměně určila Valná hromada 
akcionářům lhůtu v délce dvou měsíců v období od 1. července 2021 do 31. srpna 2021.  

Správní rada v souladu s pověřením Valné hromady všechny své akcionáře vyzvala k předložení 
akcií dne 18. června 2021. Dne 10. září 2021 pak správní rada v souladu s ustanovením § 573 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), znovu vyzvala akcionáře k předložení akcií k výměně 
a akcionářům poskytla dodatečnou lhůtu do 15. října 2021. Současně správní rada akcionáře 
upozornila, že akcie Společnosti, které nebudou předloženy k výměně ani v dodatečné lhůtě, 
budou prohlášeny za neplatné. 

S ohledem na výše uvedené správní rada oznamuje, že po uplynutí lhůt určených ve výzvách 
k předložení listinných akcií Společnosti za účelem jejich výměny, byly dne 8. listopadu 2021 
listinné akcie emitované Společností a nepředložené k výměně z titulu rozhodnutí valné hromady 
Společnosti o štěpení akcií ze dne 9. června 2021, prohlášeny správní radou za neplatné, a to 
v souladu s ustanovením § 538 ZOK. Konkrétní specifikace zneplatněných akcií s uvedením jejich 
číselného označení tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení. 
 
Nové nepřevzaté akcie, které byly vydány místo akcií, jež byly prohlášeny za neplatné, prodá správní 
rada Společnosti postupem dle § 539 ZOK na účet dotyčných akcionářů prostřednictvím obchodníka 
s cennými papíry ve veřejné dražbě. Akcionáři Společnosti, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů, 
popř. akcionáři, kteří Společnosti nabytí vlastnického práva k akciím Společnosti prokáží, mohou 
požádat Společnost, aby jim nové akcie vydala, do zahájení veřejné dražby. 
 
V Milíně dne 8. listopadu 2021    

 
Ing. Emil Buřič, předseda správní rady v.r. 



Příloha č. 1 Oznámení o prohlášení akcií za neplatné ze dne 8. listopadu 2021 
 
Akcie Společnosti prohlášené za neplatné 
 
35 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 
s číselnými označeními: 
 
[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 933, 934, 935, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 1328, 1329, 1486, 
1487, 1488, 1489, 2109, 2110, 2111, 2112, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2376] 
 
33 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 
s číselnými označeními: 
 
[6, 7, 8, 9, 449, 450, 499, 500, 501, 502, 503, 634, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 973, 
974, 1038, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125] 
 
Pokud byly výše uvedené akcie Společnosti nahrazeny hromadnými listinami, prohlašují se za 
neplatné rovněž veškeré hromadné listiny výše uvedené akcie nahrazující. 
 


