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Zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno dne 12.1.1995, oddíl B, vložka  
 

Opakovaná výzva akcionářům 
 
 
Vážení akcionáři, 
 
V souvislosti s rozhodnutím řádné VH ze dne 29.11.2019 o snížení základního kapitálu společnosti 
o 56 070 000 Kč, bylo provedeno snížení jmenovité hodnoty všech akcií společnosti vedených  
na jméno, na polovinu. 
 
 
 
Za tímto účelem Vám byla zaslána spolu s pozvánkou na řádnou VH společnosti za r. 2019 v měsíci 
srpnu 2020 výzva, ve které jsme vyzývali akcionáře k předložení dosavadních akcií ve lhůtě 6.měsíců 
od konání VH dne 25.9.2020 k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na stávající akcie. Následně byla 
rozeslána další výzva, která prodloužila termín předložení těchto akcií  
pro provedení záznamu do 25.6.2021.  
 
I přes tuto výzvu však řada z vás akcie k dnešnímu dni k vyznačení nižší jmenovité hodnoty 
nepředložila.  
Z toho důvodu tedy ty akcionáře, kteří tak dosud neučinili, opakovaně vyzýváme k předložení 
jejich stávajících akcií v náhradní lhůtě od 1.6.2022 do 31.12.2022 za účelem vyznačení nižší 
jmenovité hodnoty na stávající akcie. 
 
Upozorňujeme, že v případě, kdy akcionář nepředloží akcie v souladu s touto výzvou nejpozději ve 
shora uvedené náhradní přiměřené lhůtě, bude společnost PPS AGRO a.s. postupovat dle ust. § 537 a 
násl. zák. č. 90/2012 Sb. tak, že nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné a bude s nimi 
naloženo v souladu se zákonem. 
 
Pro vyznačení nižší jmenovité hodnoty na stávající akcie jsou stanoveny v týdnu každé pátky, počínaje 
1.6.2022 a konče 31.12.2022 v době od 8.00 do 15.00 hod. 
 
Pro komunikaci a styk s akcionáři se prosím obracejte na níže uvedené osoby.  
Šedivý Josef  mobil: 602 515 451  e-mail: ppsagro@ppsagro.cz 
Šopfová Petra  mobil: 721 525 628  e-mail: ucto@ppsagro.cz 
Tomková Ivana mobil: 728 380 487  e-mail: ppsagro@ppsagro.cz 
 
Tato výzva je současně zveřejněna na webových stránkách společnosti www.ppsagro.cz 
V návaznosti na tuto výzvu, si opětovně dovolujeme upozornit akcionáře na znění §526 ZOK ,  
viz citace znění zákona vložená na druhé straně tohoto dopisu. 
 
 
 
Šedivý Josef 
Předseda představenstva 
PPS AGRO a.s. 
 



§ 526 
Představenstvo vyzve způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady 
akcionáře, kteří vlastní akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné 

hromady za účelem postupu podle § 525. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií nebo 
zatímních listů v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená 

akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541. 
Postup při nevrácení nebo nepřevzetí akcií 

§ 537 
V případě prodlení akcionářů s předložením akcií stahovaných společností z oběhu za účelem jejich 
výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení nebo s převzetím nových akcií při zvýšení 

základního kapitálu vyzve představenstvo akcionáře způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami 
pro svolání valné hromady, aby tak učinili v přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí s upozorněním, že 

jinak budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné nebo že nepřevzaté akcie budou prodány. 
§ 538 

Akcie, které nebyly přes výzvu v dodatečné lhůtě odevzdány, představenstvo prohlásí za neplatné; 
představenstvo prohlášení bez zbytečného odkladu oznámí způsobem stanoveným tímto zákonem a 
stanovami pro svolání valné hromady akcionářům, jejichž akcií se neplatnost týká (dále jen "dotčená 

osoba"), a současně je zveřejní. 
§ 539 

(1) Nové akcie, které mají být vydány místo akcií prohlášených za neplatné, nebo akcie, které nebyly při 
zvýšení základního kapitálu podle § 500 akcionáři převzaty ani v dodatečné přiměřené době, prodá 

představenstvo bez zbytečného odkladu prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na účet dotčené 
osoby na evropském regulovaném trhu, jinak je prodá ve veřejné dražbě. 

(2) Místo, dobu konání a předmět dražby představenstvo zveřejní ve lhůtě alespoň 15 dnů přede dnem 
jejího konání, je-li hodnota dražených akcií nižší než 100 000 Kč, a ve lhůtě 30 dní přede dnem jejího 

konání, je-li hodnota vyšší, a ve stejné lhůtě zašle zprávu o chystané veřejné dražbě také dotčené 
osobě, je-li představenstvu známa. 

(3) Výtěžek z prodeje po započtení pohledávek společnosti za dotčenou osobou vzniklých v souvislosti s 
prohlášením jejích akcií za neplatné, popřípadě v souvislosti s prodejem akcií, společnost vyplatí bez 

zbytečného odkladu dotčené osobě. 
§ 540 

(1) V případě, že za akcie stahované z oběhu nemají být vydány nové akcie, není prohlášením akcií za 
neplatné dotčeno právo dotčené osoby na zaplacení jejich kupní ceny nebo na vrácení splaceného 

emisního kursu nebo jeho části. 

 

(2) Společnost může proti pohledávce dotčené osoby na zaplacení kupní ceny nebo vrácení emisního 
kursu nebo jeho části započíst pohledávky, které za touto osobou vznikly v souvislosti s prohlášením 

jejích akcií za neplatné. 
(3) Společnost vyplatí dotčené osobě rozdíl bez zbytečného odkladu po započtení, jinak po prohlášení 

akcií nebo zatímních listů za neplatné. 
§ 541 

Společnost vrácené akcie nebo zatímní listy zničí bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení 
základního kapitálu.                                                                                                         

 


