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Rozhodnutí o změně stanov společnosti 
 

Podstata navrhované změny stanov spočívá v upřesnění formulace týkající se omezené 
převoditelnosti akcií na jméno (na podstatě omezení převodtelsnosti se nic nemění) a v umožnění zveřejnit 
skutečnosti stanovené právními předpisy, stanovami a rozhodnutím valné hromady v souladu se zákonnými 
předpisy podstatně levnějším způsobem prostřednictvím internetu. 
 
 
A. Omezená převoditelnost akcií 
 

Původní znění stanov vztahující se k omezené převoditelnosti akcií: 
 

Článek 6 
Omezení převoditelnosti akcií 

 

1. Akcie na jméno, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné 
hromady společnosti. 

2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i 
všech práv s ní spojených v případech, kdy nepůjde o převod mezi: 
a) stávajícími akcionáři, kteří jsou majiteli (držiteli) akcií na jméno, nebo  
b) stávajícím akcionářem, který je majitelem (držitelem) akcií na jméno, a územním samosprávným 

celkem (obcí).  
 
Navrhované znění stanov vztahující se k omezené převoditelnosti akcií: 
 

Článek 6 
Omezení převoditelnosti akcií 

 

1. Akcie na jméno, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné 
hromady společnosti. 

2. Převod akcií na jméno, jakož i všech práv s nimi spojených, je možný pouze mezi: 
a) stávajícími akcionáři, kteří jsou majiteli (držiteli) akcií na jméno, nebo  
b) stávajícím akcionářem, který je majitelem (držitelem) akcií na jméno, a územním samosprávným 

celkem (obcí). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Oznamování 
 

Původní znění stanov vztahující se k oznamování skutečností dle zákona: 
 

Článek 41 
Oznamování 

 

1. Skutečnosti stanovené právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje 
společnost oznámením v Hospodářských novinách a na vývěsní tabuli společnosti. 

2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich adresu uvedenou 
v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny 
údajů obsažených v tomto seznamu. 

3. Písemnosti určené ostatním akcionářům budou k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 14 dnů před 
konáním valné hromady. 

 
Navrhované znění stanov vztahující se k oznamování skutečností dle zákona: 
 

Článek 41 
Oznamování 

 

1. Skutečnosti stanovené právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje 
společnost oznámením v Obchodním věstníku, na internetových adresách http://valnehromady.cz/ a 

http://www.vakcr.cz/  a na vývěsní tabuli společnosti. 
2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, doručuje společnost na jejich adresu uvedenou 

v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny 
údajů obsažených v tomto seznamu. 

3. Písemnosti určené ostatním akcionářům budou k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před 
konáním valné hromady. 

 
 
 
  
 
 
 
Tento návrh na změnu stanov schválilo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 23.3.2009. 
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