Předávací protokol o vrácení akcií
po rozhodnutí o nuceném přechodu dle ust. § 375 a násl. ZOK
EUTECH akciová společnost
IČ: 47151421
se sídlem Šternberk, Nádražní 1617/1, PSČ 785 01, IČO: 47151421,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 500
zastoupená Petrem Štolbou, statutárním ředitelem
(dále jen „Společnost“)
a
Jméno a příjmení:
nar.
bytem
(dále jen „Dosavadní akcionář“)
spolu dnešního dne uzavírají předávací protokol tohoto znění:
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

Dne 30. 1. 2020 valná hromada společnosti EUTECH rozhodla dle ust. § 375 a násl. ZOK o
nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou
akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, na
hlavního akcionáře, a to společnost S 21 Energy s.r.o., se sídlem Stodolní 794/21, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 286 48 170, vedenou v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl C, vložka 36766. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům
Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385
zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce od
zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Ke zveřejnění zápisu
usnesení valné hromady do obchodního rejstříku došlo dne 18. 2. 2020.

2.

V souladu s ust. § 387 ZOK má Dosavadní akcionář povinnost předložit Společnosti akcie.
II.
PŘEBÍRANÉ AKCIE

1.

Dosavadní akcionář tímto dnešního dne předává společnosti EUTECH akciová společnost
akcie vymezené v odst. 2 tohoto článku, což Společnost svým podpisem stvrzuje.

2.

Hromadná kusová akcie na jméno v listinné podobě vydaná společností EUTECH akciová
společnost, IČ: 471 51 421, se sídlem Nádražní 1617/1, 785 01 Šternberk, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 500,
s pořadovým číslem ________, s níž je spojeno hlasovací právo v počtem __________
hlasů, znějící na Dosavadního akcionáře _________________.

Ve Šternberku dne __________ 2020

___________________________
za EUTECH akciová společnost

____________________________

