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

Datovou schránkou!
Ve Vrchlabí dne 9.2.2021

Dodatečná výzva akcionáři k předložení akcií k jejich výměně
Vážený akcionáři,
valná hromada společnosti Letecké školy Vrchlabí, akciová společnost (Společnost), IČ: 474 52
790, se sídlem Prostřední Lánov 172, Lánov, PSČ: 543 41 (dále jen „Společnost“) rozhodla dne
24.10.2020 o snížení základního kapitálu Společnosti.
Výzvou ze dne 6.11.2020 byli všichni akcionáři Společnosti, včetně Vás, tj. Aeroklubu České
republiky z.s., IČO: 00537403 se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen
„Aeroklub“) vyzváni k předložení původních akcií Společnosti k jejich výměně ve smyslu ustanovení §
526 zákona o obchodních korporacích („ZOK“), a to ve lhůtě do 24.1.2021. Navzdory této výzvě
Aeroklub své akcie do dnešního dne k výměně nepředložil a s povinností předložit akcie výměně je
k dnešnímu dni v prodlení. Z důvodu předmětného prodlení Aeroklubu představenstvo Společnosti
přijatým usnesením schválilo na svém zasedání dne 8.2.2021 tuto dodatečnou Výzvu a pověřilo svého
předsedu tuto dodatečnou Výzvu zaslat Aeroklubu neprodleně.
Představenstvo Společnosti proto tímto Aeroklub dodatečně
vyzývá
ve smyslu ustanovení § 537 ZOK k tomu, aby nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této výzvy
předložil představenstvu Společnosti všechny jím vlastněné akcie představující majetkovou účast
na Společnosti k jejich výměně za nové akcie. Upozorňujeme, že v případě nepředložení uvedených
akcií dle předchozí věty, budou tyto prohlášeny za neplatné a s nepřevzatými akciemi bude naloženo
v souladu s ustanoveními § 539 ZOK a násl. (tj. tyto budou předmětem prodeje ve veřejné dražbě).
Tato výzva je poslední výzvou k předložení uvedených akcií.
Výměna akcií proběhne za novou hromadnou akcii v souladu se články 4.4. až 4.8. Stanov
Společnosti a tato bude v souladu se ZOK a zapsaným stavem v OR ohledně Společnosti. Tato nová
hromadná akcie již bude reflektovat výše uvedené snížení základního kapitálu Společnosti. O výměně
akcií Společnosti bude sepsán Protokol o výměně v tomto navrhovaném znění:

1. Akcionář předloží Společnosti všechny své akcie k výměně a současně požádá, aby mu nové akcie se
sníženou jmenovitou hodnotou byly vydány v podobě hromadné listiny (nové akcie) a Společnost tyto
staré akcie převezme;
2. Společnost prohlásí, že došlo ke zničení starých akcií;
3. Společnost předloží akcionáři příslušnou hromadnou akcii nahrazující staré akcie se sníženou
jmenovitou hodnotou a akcionář tuto hromadnou akcii převezme.
Konkrétní termín výměny starých akcií za novou hromadnou akcii si sjednejte prosím
výhradně písemně v časovém předstihu min. 7 dnů prostřednictvím emailové adresy:
bauml.sen@tourway.cz.

Děkuji
S pozdravem

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

