Výzva všem akcionářům k předložení akcií ke snížení Základního kapitálu
jejich výměnou dle § 526, ZOK
Letecké školy Vrchlabí, akciová společnost, IČ: 474 52 790, se sídlem Prostřední Lánov 172, Lánov,
PSČ: 543 41

1.

Aeroklub České republiky z. s
Dělnická 213/2, Holešovice
170 00 Praha 7

2.

Město Vrchlabí
Zámek čp. 1
543 01 Vrchlabí

3.

TOURWAY, s.r.o.
Krkonošská 14
543 01 Vrchlabí

Vážení akcionáři,

představenstvo Letecké školy Vrchlabí, akciová společnost (Společnost)
vyzývá
tímto všechny akcionáře Společnosti ve smyslu schváleného Usnesení Valné hromady
Společnosti, bodu 6) ze dne 24.10.2020 k předložení akcií ke snížení Základního kapitálu (ZK) jejich
výměnou dle § 526, ZOK a v souladu s články Stanov Společnosti v platném znění. Schválená lhůta
k předložení akcií je 90 dnů od zápisu změn o snížení ZK Společnosti do Obchodního rejstříku. Tato
lhůta k předložení akcií tedy uplyne dne 24.1.2021. Výměna akcií proběhne za nové hromadné akcie
v souladu se články 4.4. až 4.8. Stanov Společnosti.
O výměně akcií Společnosti bude sepsán Protokol o výměně, tzn. souhlasné prohlášení
Společnosti a každého akcionáře v tomto navrhovaném znění:
1. Akcionář předložil Společnosti všechny akcie k výměně (tj. č. XY se jmenovitou hodnotou XY-staré
akcie) a současně žádá, aby mu nové akcie se sníženou jmenovitou hodnotou byly vydány v podobě
hromadné listiny (nové akcie) a Společnost tyto staré akcie převzala.
2. Společnost prohlašuje, že došlo ke zničení starých akcií

3. Společnost předložila akcionáři hromadnou akcii č. XY nahrazující staré akcie se sníženou
jmenovitou hodnotou XY a akcionář tuto hromadnou akcii převzal.

Náležitosti hromadné akcie bude v souladu se ZOK a OR Společnosti. Termín výměny starých
akcií za novou/hromadnou si sjednejte prosím písemně v časovém předstihu min. tři dny
prostřednictvím mailové adresy: bauml.sen@tourway.cz.
Děkuji.
S pozdravem.

Ve Vrchlabí dne 6.11.2020, posláno DS na všechny akcionáře

Ing. Jan Bäuml, předseda představenstva, v.r.
Letecká škola Vrchlabí, akciová společnost

