FinReal Liberec,a.s.
se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 LIBEREC 6,
IČ: 28714181
Společnost je zapsána v OR, v oddíle B, pod spis. zn. 2085 vedeného Krajským soudem v Ústí n.L.

Všem akcionářům společnosti
FinReal Liberec,a.s.
IČ: 28714181
se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6,
zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2085

V Liberci dne 15.8.2019
Věc: pokyn pro akcionáře v rámci realizace procesu zaknihování cenných papírů – akcií obchodní
korporace FinReal Liberec,a.s.
Vážení akcionáři,
v souvislosti s přijatým rozhodnutím valné hromady akcionářů obchodní korporace FinReal Liberec,a.s. ze dne
27.7.2017 viz. Sbírka listin obchodního rejstříku, se na Vás jako akcionáře této obchodní korporace obracíme
s následujícím požadavkem:
-v souladu s uvedeným rozhodnutím valné hromady akcionářů a dále v souladu s ustanovením § 529 a násl.
Nového občanského zákoníku je třeba, aby každý jednotlivý akcionář společnosti odevzdal k rukám správní rady
společnosti všechny jednotlivé kusy akcií, které vlastní v listinné podobě a to za účelem jejich převedení do
zaknihované podoby. Lhůta k učinění tohoto úkonu činí jeden měsíc, tj. do 15.9.2019.
-dále je třeba, aby každý akcionář v souladu se zákonným požadavkem založil tzv. Majetkový účet akcionáře.
Jedná se o zvláštní účet, který je možno založit u kteréhokoli bankovního i nebankovního subjektu. Nejedná se
o nijak složitou záležitost. Tuto službu poskytují všechny hlavní české banky, jako např. Komerční banka,a.s.,
ČSOB, a.s., Česká spořitelna,a.s. a další. Zástupce každého akcionáře (tedy typicky v případě obcí starosta či
osoba jím pověřená k tomuto úkonu na základě písemné plné moci) se dostaví do zvolené banky (lze ideálně
zvolit stejnou banku, u které má obec vedený účet) a požádá o založení tzv . Majetkového účtu za účelem
zaknihování akcií u Centrálního depozitáře cenných papírů. Po založení tohoto majetkového účtu pak číslo
tohoto účtu sdělí správní radě společnosti a odevzdají všechny listinné akcie správní radě společnosti, která pak
zajistí další postup zaknihování akcií, tzn. požádá CDCP o zaevidování zaknihovaných akcií do centrální
evidence a požádá CDCP o přidělení tzv. ISIN zaknihovaným akciím a následně uzavře s CDCP smlouvu
o vedení evidence emise a udělí CDCP pokyn k připsání zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů.
V zájmu urychlení celého procesu přeměny listinných akcií na akcie zaknihované navštíví všechny akcionáře
předseda správní rady společnosti Finreal Liberec,a.s. Ing. Petr Wasserbauer, aby jednotlivé akcionáře
informoval jaké výhody přináší nová podoba akcií, např. v podobě zvýšené transparentnosti a komfortu při
evidenci a nakládání s akciemi tak i o určitých vstupních nákladech a na počátku zvýšené administrativy spojené
s procesem zaknihování.
V případě dotazů se prosím obraťte na Ing. Petra Wasserbauera, předsedu správní rady společnosti Finreal
Liberec,a.s. č.tel. 739605007.

Očekáváme Vaši odpověď, s veškerou úctou
Ing. Petr Wasserbauer,v.r.
předseda správní rady společnosti FinReal Liberec,a.s.

