Oznámení o rozhodnutí o
přeměně listinných akcií na
zaknihované akcie

Announcement of decision to
convert certificated shares into
dematerialized shares

Společnost Integra Consult Central Europe
a.s., identifikační číslo 043 62 560, se sídlem
Petrská 1426/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 ,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
20903, zastoupena
Peterem
Thorsenem,
statutárním ředitelem (dále jen "Společnost"),

The business company Integra Consult
Central Europa a.s., ID no.: 04362560, with
its registered office at Petrská 1426/1, Nové
Město, 110 00, Praha 1, the Czech Republic,
registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague,
Section B, Entry 20903, represented by Peter
Thorsen, statutory director (hereinafter referred
to as the “Company”)

oznamuje,

announces

že v souladu se zákonnou oznamovací povinností
podle §529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, zvěřejňuje Rozhodnutí jediného akcionáře
Společnosti při výkonu působnosti valné hromady
Společnosti o přeměně listinných akcií Společnosti
na zaknihované akcie, které je obsaženo v notářském
zápisu NZ 142/2020 ze dne 30. 1. 2020, sepsaném
Mgr. Lukášem Valigurou, notářem se sídlem v Praze
(dále jen "Rozhodnutí").

that, in accordance with the statutory disclosure
obligation pursuant to Section 529 (1) of Act No.
89/2012 Coll., the Civil Code, publishes the
Decision of the sole shareholder of the Company in
the exercise of the powers of the General Meeting
to convert the Company's certificated shares into
dematerialized shares in the notarial record
NZ 142 / 2020 on 30th January 2020, written by
Mgr. Lukáš Valigura, a notary established in Prague
(the "Decision").

Na základě Rozhodnutí se všech 100 kusů listinných
kmenových akcií na jméno, každá ve jmenovité
hodnotě 800 EUR, vydaných Společností, na které je
rozvrženo 100 % základního kapitálu Společnosti ve
výši 80.000 EUR, mění na zaknihované kmenové
akcie na jméno.

According to the Decision, all 100 pieces of
registered certificated ordinary shares, each with a
nominal value of EUR 800, issued by the Company
and allocated 100% of the Company's registered
capital of EUR 80,000 are converted into bookentry registered ordinary shares.

Společnost vyzývá svého jediného akcionáře, aby
odevzdal Společnosti všech 100 kusů listinných
kmenových akcií na jméno, které vlastní, a to
nejpozději do tří měsíců od tohoto zveřejnění
Rozhodnutí v Obchodním věstníku.

The Company asks its sole shareholder to submit to
the Company all 100 registered certificated ordinary
shares that he owns, no later than three months after
the publication of the Decision in the Commercial
Bulletin.

Jediný akcionář Společnosti je povinen sdělit
Společnosti při odevzdávání jeho listinných akcií
číslo majetkového účtu v centrální evidenci
zaknihovaných cenných papírů vedené společností

The sole shareholder of the Company is obliged to
disclose to the Company, when submitting its
certificated shares, the asset account number in the
Central Register of Dematerialized Securities

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen
“CDCP”), na který mají být zaevidovány jeho
zaknihované akcie společnosti, a identifikační číslo
účastníka CDCP, pod kterým je majetkový účet
podřazen.

maintained by the Central Securities Depository
(hereinafter reffered to as “CSD”), to which his
dematerialized Company shares has to be registered
and identification number of the CSD participant
under which the asset account is subordinated.

Pokud se akcionář nevzdá certifikovaných akcií ve
stanovené lhůtě nebo nezveřejní číslo bankovního
účtu, postupuje společnost v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona.

If the shareholder fails to surrender the certificated
shares within the specified period or fails to
disclose the asset account number, the Company
shall proceed in accordance with the relevant
provisions of the Act.

Společnost Rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním The Company publishes the Decision in the
věstníku a uveřejňuje na internetových stránkách Commercial Bulletin and on the Company's
Společnosti.
website.

Společnost dále zašle Rozhodnutí jedinému akcionáři The Company will also send the Decision to the
na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
sole shareholder at the address indicated in the list
of shareholders.
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