
EUTECH akciová společnost, 
se sídlem Nádražní 1617/1, 785 01 Šternberk, identifikační číslo: 471 51 421, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ostravě, v oddíle B, vložka 500 
zastoupená Ing. Irenou Adamusovou, statutárním ředitelem 

 
Výzva dotčeným osobám k převzetí výtěžku z prodeje akcií společnosti EUTECH 

akciová společnost a postup při výplatě tohoto výtěžku 
 

1. Na základě 2. výzvy k podání nabídek ze dne 2. 2. 2017 byly v souladu s ust. § 543 
NOZ nepřevzaté kusové kmenové akcie na jméno v listinné podobě, nekótované, 
neomezeně převoditelné, vydané společností EUTECH akciová společnost, prodány. 
Údaje o provedeném prodeji jsou na webové stránce www.eutech.cz, v sekci „Ke 
stažení“ > „Veřejná soutěž“. 
 

2. Podle ustanovení § 543 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, každému, jehož akcie byly prodány, vzniklo po úhradě ceny dosažené v rámci 
veřejné soutěže právo, aby mu společnost EUTECH akciová společnost vyplatila 
výtěžek z tohoto prodeje po započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s prodejem 
nepřevzatých akcií a v souvislosti se sdělením vlastníkovi, že jeho akcie byly prodány 
a že může požádat o vyplacení výtěžku z prodeje.  

 
3. Společnost EUTECH akciová společnost stanovila částku výtěžku z prodeje 

nepřevzatých akcií připadající na jednu akcii po započtení pohledávek dle bodu 2., tj. 
čistý výtěžek z prodeje akcií k výplatě ve výši 90,30 Kč.  

 
4. Žádost o výplatu výtěžku z prodeje nepřevzatých akcií je nutné podat na formuláři, 

který je pro bývalé akcionáře připraven na stránkách společnosti EUTECH akciová 
společnost v sekci akcionáři. Žádost je možné podat korespondenčně s úředně 
ověřeným podpisem oprávněné osoby nebo osobně v sídle společnosti v pracovní 
dny od 9:00 hod do 14:00 hod (je nutné mít s sebou doklad totožnosti nebo plnou 
moc s ověřeným podpisem oprávněné osoby). Na webových stránkách v sekci „Ke 
stažení“ > „Pro akcionáře“ jsou bližší údaje o tom, jak je nutné emitentovi prokázat 
svou oprávněnost k vyplacení výtěžku.  

 
5. Od čistého výtěžku, o němž je zmínka v bodě č. 3, budou odečteny náklady spojené 

s bankovními poplatky či poplatky za vyplacení výtěžku poštovní poukázkou a další 
náklady, které by měly vzniknout emitentovi spolu s vyplacením výtěžku. Podrobnosti 
najdou vlastníci prodaných akcií na webových stránkách společnosti v sekci „Ke 
stažení“ > „Pro akcionáře“. 

 
6. Společnost EUTECH akciová společnost vyplatí alikvotní část čistého výtěžku z 

prodeje akcií ve smyslu předcházejících bodů oprávněným osobám, které uplatní 
řádně vyplněnou žádost a prokáže, že je osobou oprávněnou k přijetí výtěžku 
z prodeje nepřevzatých akcií.  

 
7. Upozornění: Případné dotazy týkající se postupu pro výplatu čistého výtěžku z 

prodeje akcií zasílejte společnosti EUTECH akciová společnost na emailovou adresu: 
eutech@eutech.cz.  

 
Ve Šternberku dne 2.8. 2017  
 
 
za EUTECH akciovou společnost  
Ing. Irena Adamusová, statutární ředitel 

http://www.eutech.cz/

