Vážení akcionáři,
správní rada společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s., IČO: 001 08 120, se sídlem Milín 136, PSČ: 262 31, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8499 (dále jen „Společnost“), se na Vás tímto obrací v návaznosti
na rozhodnutí přijatá valnou hromadou Společnosti.
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 následně v souladu s tímto pověřením Valné hromady všechny své akcionáře vyzvala k předložení akcií
dne 18. června 2021.
Vzhledem k tomu, že dosud nebyly předloženy k výměně veškeré akcie Společnosti, správní rada opětovně vyzývá všechny
akcionáře Společnosti, kteří navzdory výzvě ze dne 18. června 2021 ve lhůtě určené Valnou hromadou od 1. července 2021 do
31. srpna 2021 své akcie k výměně dosud nepředložili, aby tak bez zbytečného odkladu učinili. K předložení akcií za účelem
jejich výměny správní rada Společnosti poskytuje všem těmto akcionářům dodatečnou lhůtu, a to nejpozději do 15. října 2021.
Výměna akcií bude nadále probíhat v sídle Společnosti, a to do 15. října 2021 v pracovních dnech v pondělí a ve středu v době
od 8 do 15 hodin. Vzhledem k tomu, že při výměně akcií bude nezbytné sepsat předávací protokol, dovoluje si správní rada
Společnosti požádat akcionáře, aby svůj příchod a konkrétní termín výměny předem telefonicky nahlásili, a to na čísle
318691431 nebo 725368861, čímž bude celkový proces výměny značně urychlen. Po předchozí dohodě může být předložení
akcií umožněno i mimo výše uvedenou dobu.
Při předložení akcií budou akcionáři, kteří neposkytli níže uvedené údaje na Valné hromadě, požádáni o sdělení údajů
zapisovaných do seznamu akcionářů Společnosti:
jméno a příjmení akcionáře, datum narození a bydliště;
číslo bankovního účtu akcionáře;
emailovou adresu akcionáře.
Správní rada Společnosti si dále dovoluje upozornit, že všichni akcionáři, kteří jsou nyní v prodlení s předložením akcií
k výměně, nejsou oprávněni vykonávat práva spojená s těmito akciemi. Akcie Společnosti, které nebudou předloženy k výměně
ani v dodatečné lhůtě do 15. října 2021 poskytnuté správní radou Společnosti, budou prohlášeny za neplatné. Nové akcie, které
mají být vydány namísto akcií prohlášených za neplatné, budou bez zbytečného odkladu prodány ve veřejné dražbě postupem
dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
V Milíně dne 10. září 2021
Ing. Emil Buřič, předseda správní rady v.r.
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