ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ A VÝZVA K ODEVZDÁNÍ
LISTINNÝCH AKCIÍ A SDĚLENÍ ČÍSLA MAJETKOVÉHO ÚČTU
Společnost Revolgy Business Solutions a.s., IČ: 250 82 159, se sídlem na adrese Klimentská 1246/1, Nové
Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn.
B 26215 (dále jen „Společnost“)
zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“) oznámení rozhodnutí o přeměně akcií, jakož i výzvu akcionářům Společnosti
k odevzdání listinných akcií a sdělení čísla majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů.
Valná hromada Společnosti konaná dne 28. dubna 2022 v prostorách společnosti Aspen Business Centre s.r.o.,
schválila přeměnu podoby všech 100 kusů akcií emitovaných Společností z listinné podoby na podobu
zaknihovanou, přičemž počet a jmenovitá hodnota zůstaly beze změn. Uvedené změny byly uskutečněny ve
formě notářského zápisu sepsaného Mgr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese
Husova 4055, 580 01 Havlíčkův Brod, č. NZ 736/2022, jenž byl založen do sbírky listin obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze dne 1. května 2022 pod značkou B 26215/SL55/MSPH (dále jen
„Rozhodnutí“).
Představenstvo Společnosti tímto v návaznosti na Rozhodnutí vyzývá akcionáře, aby odevzdali dosavadní
listinné akcie Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku.
Listinné akcie je třeba odevzdat v sídle Společnosti, pokud se Společnost s akcionářem nedohodne na jiném
místě, každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin.
Akcionáři Společnosti jsou povinni ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 Občanského zákoníku sdělit Společnosti
při odevzdávaní jejich listinných akcií číslo majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných
papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., na který mají být zaevidovány jimi
vlastněné zaknihované akcie Společnosti.
Společnosti tímto dále oznamuje, že pokud akcionář neodevzdá akcie Společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne
zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku, určí mu ke splnění této povinnosti dodatečnou lhůtu deseti
dnů. Akcie, které nebudou odevzdány ani v takto určené dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné a bude
dále postupovat v souladu s právními předpisy.

