
 
Oznámení představenstva o prohlášení akcií za neplatné 
Informace o dodatečném zaknihování akcií 
 
Představenstvo společnosti  
 
STATUS stavební a.s. 
se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec 
IČO: 46679120 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487  
(dále jen „Společnost“)  
 
v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 21. 12. 2016 o přeměně podoby všech 
180 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč emitovaných 
společností STATUS stavební a.s. na zaknihované akcie a 48 ks listinných kmenových akcií na jméno 
o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč emitovaných společností STATUS stavební a.s. na zaknihované 
akcie a 3.908 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovaných 
společností STATUS stavební a.s. na zaknihované akcie oznamuje akcionářům,  
 
kteří přes výzvy uveřejněné v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti a výzvy 
zaslané na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů, neodevzdali ani v dodatečné lhůtě 
listinné akcie a nesdělili číslo majetkového účtu k provedení přeměny jejich akcií na zaknihované 
akcie,  
 
že ke dni 13. 1. 2020 prohlašuje tyto akcie za neplatné v souladu s § 534 odst. 1 občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. Akcie na jméno prohlášené představenstvem za neplatné jsou zaevidovány v 
centrálním depozitáři cenných papíru na zvláštním technickém účtu emitenta. Zaknihovaný cenný 
papír, který jej nahrazuje, emitent v souladu s § 534 odst. 2 obč. zák. prodá ve veřejné dražbě.  
 
Za neplatné bylo prohlášeno celkem 2 ks listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 
200.000,- Kč s číselným označením jednotlivých akcií 05001-05200 a 05201-05400. 
 
Za neplatné bylo prohlášeno celkem 7 ks listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 
10.000,- Kč s číselným označením jednotlivých akcií 05401-05410, 05411-05420, 05421-05430, 
05431-05440, 05441-05450, 05451-05460, 05461-05470. 
 
Za neplatné bylo prohlášeno celkem 736 ks listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 
1.000,- Kč s číselným označením jednotlivých akcií (od včetně – do včetně): 07616 - 08278, 04866 - 
04871, 05988 - 05990, 06157 - 06162, 06169 - 06174, 06207 - 06224, 06403 - 06408, 06560 - 06565, 
06575 - 06575, 08279 - 08285. 

Předmětem výše uvedené dražby budou akcie, u kterých nebyla ze strany oprávněných osob 
poskytnuta nezbytná součinnost k zaknihování na jejich majetkové účty v Centrálním depozitáři 
cenných papírů (CDCP). O místu, době a předmětu dražby budou oprávněné osoby informovány v 
souladu s právními předpisy ze strany dražebníka, a to zejména prostřednictvím dražební vyhlášky. 

Společnost informuje, že i po zveřejnění tohoto oznámení bude možné provést zaknihování akcií na 
majetkové účty v CDCP a to až do okamžiku dne předcházejícímu dni dražby (tzn. minimálně 60 dní 
ode dne zveřejnění tohoto oznámení). 

Oprávněné osoby, které mají zájem o toto dodatečné zaknihování, tímto vyzýváme, aby si předem 
dohodli termín schůzky na telefonním čísle 777 755 203 či na e-mailové adrese: kubu@status.cz. 
 

představenstvo společnosti 

STATUS stavební a.s. 


