Uveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup rozhodnutí o přeměně listinných akcií na
jméno společnosti SAFICHEM INVEST, a.s., na zaknihované akcie a výzva jedinému akcionáři
k odevzdání akcií a sdělení čísla svého majetkového účtu
Společnost SAFICHEM INVEST, a.s., se sídlem Vídeňská 104, 252 50 Vestec, IČO: 041 72 043,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20728 (dále jen
„Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) uveřejňuje způsobem umožňujícím
dálkový přístup následující rozhodnutí a výzvu jedinému akcionáři Společnosti, aby odevzdal akcie
Společnosti a sdělil číslo svého majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů:
1. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl dne
22. 12. 2021 o přeměně podoby všech (tj. 4 000 kusů) akcií Společnosti z dosavadních akcií na
jméno v listinné podobě na akcie na jméno v zaknihované podobě. V důsledku a ve smyslu tohoto
rozhodnutí se mění stanovy Společnosti. O této skutečnosti byl sepsán Mgr. Michalem Komendou,
notářem se sídlem v Mělníku, notářský zápis č. NZ 843/2021, který byl založen do sbírky listin
obchodního rejstříku. Dne 1. 1. 2022 došlo na základě výše uvedeného rozhodnutí k zápisu
zaknihování akcií Společnosti do obchodního rejstříku.
2. Společnost tímto vyzývá jediného akcionáře Společnosti, aby jí odevzdal dosavadní listinné akcie
Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění daného rozhodnutí v Obchodním věstníku,
a to v sídle Společnosti během pracovních dnů od 9:00 do 15:00 hodin.
3. Pokud jediný akcionář neodevzdá Společnosti své listinné akcie ve výše uvedené lhůtě, určuje a
vyhlašuje Společnost dodatečnou lhůtu dvou (2) měsíců k jejich odevzdání ve smyslu ustanovení
§ 531 Občanského zákoníku, a zároveň upozorňuje jediného akcionáře Společnosti, že jeho listinné
akcie, které neodevzdá ani v této dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.
4. Společnost dále vyzývá svého jediného akcionáře, aby při odevzdání svých listinných akcií
v souladu s ustanovením § 530 odst. 1 Občanského zákoníku sdělil Společnosti číslo svého
majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů, na který budou následně zaevidovány
zaknihované akcie Společnosti. Pokud jediný akcionář nesdělí Společnosti při odevzdání listinných
akcií číslo svého majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie
zaevidovány, společně se specifikací účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, určuje
Společnost jedinému akcionáři dodatečnou lhůtu dvou (2) měsíců pro splnění této povinnosti.
Společnost tímto uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup své rozhodnutí o přeměně
listinných akcií na zaknihované. Rozhodnutí bude uveřejněno na internetových stránkách Společnosti,
dále bude zveřejněno v Obchodním věstníku a zároveň ho Společnost zašle svému jedinému akcionáři.
Toto rozhodnutí bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti dne 6. 1. 2022.

