
 
 
 

Elektroporcelán Louny a.s., IČO: 49902521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 499 

ELEKTROPORCELÁN   LOUNY   

 
    

Postup p ři vým ěně akcií  
 
 V souladu s ust. § 3 odst. 2 zák. č. 134/2013 Sb., o některých opat řeních ke zvýšení 
transparentnosti akciových spole čností, byli akcioná ři spole čnosti Elektroporcelán Louny a.s. 
(dále jen spole čnost) vyzváni, aby p ředložili k vým ěně své akcie emitované spole čností. 
 Výzva byla zve řejněna v souladu s doposud platnými stanovami spole čnosti v deníku 
Hospodá řské noviny, a dále v Obchodním v ěstníku a na webových stránkách spole čnosti 
www.epl.cz .  
 Tento dokument navazuje na již uve řejněnou výzvu a dále detailn ěji upravuje proces 
vým ěny akcií spole čnosti, a to p ředevším proto, aby vše prob ěhlo řádně, efektivn ě a ke 
spokojenosti dot čených stran. 
 
Jak tedy postupovat: 
 

1. Akcionáři společnosti vlastní buď listinnou podobu akcie vydané na majitele ve jmenovité 
hodnotě jedné akcie 1 000 Kč, nebo hromadnou listinu nahrazující skupinu těchto akcií. 
Zkontrolujte, zda a jaké akcie společnosti vlastníte. 
 

2. Výměna akcií bude probíhat zpravidla každé pondělí, středu a pátek od 9,00 hodin do 13,00 
hodin v sídle společnosti na adrese Postoloprtská 2951, Louny. Společnost začne s výměnou 
akcií v pondělí 3. března 2014 a bude probíhat do pondělí 30. června 2014. Výměna akcií po 
tomto datu bude možná na základě individuální žádosti akcionáře.  
 

3. Žádáme akcionáře, aby si před uskutečněním návštěvy společnosti za účelem výměny akcií 
nejdříve telefonicky sjednali konkrétní datum a čas, abychom předešli zbytečnému čekání či 
dokonce přeobjednání na jiný termín. Při sjednávání konkrétního termínu budete dotázáni na 
vaše jméno a počet akcií, které hodláte vyměnit. Kontaktujte nás na telefonní lince 415 622 111, 
kde bude naše pracovnice plánovat vaše návštěvy od 24.února 2014.   
 

4. Dostavte se ve sjednaném termínu na adresu společnosti, v areálu bude cedulemi vyznačena 
cesta do kanceláře v administrativní budově, kde vás budeme očekávat a provedeme výměnu 
vašich akcií. Nezapomeňte s sebou vzít následující: 
 

� originály platných listinných akcií, příp. hromadné akcie, které chcete vyměnit, 
� oprávněná fyzická osoba platný doklad totožnosti, statutární orgán právnické osoby se 

navíc prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, příp. dalšími 
doklady, které prokazují oprávnění dané osoby jednat jménem právnické osoby. 
Zmocněnci oprávněných akcionářů fyzických a právnických osob se vedle výše 
uvedených dokladů prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, 

� informaci o jménu a bydlišti nebo sídle akcionáře a e-mailové adrese, 
� číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, 

jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 
 

5. V případě, že drží dosavadní akcie společnosti zástavní věřitel nebo jiná osoba, která je 
oprávněná mít dosavadní akcie společnosti u sebe, splní povinnost předložit akcie k výměně tato 
osoba. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu upozornit osobu uvedenou v předchozí větě 
na výměnu akcií nejpozději tři měsíce před uplynutím lhůty. Společnost na nových akciích 
vyznačí též existenci zástavního práva.  

 


