
VÝZVA AKCIONÁŘŮM K VÝMĚNĚ AKCIÍ 

 

Představenstvo společnosti Partners Financial Services, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 
149 00, Praha 4, IČ: 276 99 781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 12158, zastoupené Ing. Petrem Borkovcem, předsedou představenstva 
(dále jen „Společnost“), 

v souvislosti s rozhodnutím valné hromady Společnosti konané dne 14. 9. 2021, která rozhodla, 
mimo jiné, o štěpení akcií Společnosti na více akcií tak, že namísto současných 2 000 (dva tisíce) 
kusů akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) Společnost nově vydá 
10 000 (deset tisíc) akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), přičemž na 
každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude připadat 1 (jeden) 
hlas, 

 
vyzývá akcionáře Společnosti, 
 
 
aby původní akcie Společnosti předložili ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne konání shora uvedené 
valné hromady, tj. do 14. 10. 2021, za účelem jejich výměny za nové akcie Společnosti. Akcionář, 
který bude v prodlení s předložením akcií v této určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich 
řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva. V případě prodlení akcionářů s předložením 
akcií Společnosti stahovaných Společností z oběhu za účelem jejich výměny v souvislosti 
s citovaným rozhodnutím valné hromady Společnosti o štěpení akcií Společnosti na více akcií, 
vyzve představenstvo Společnosti akcionáře způsobem stanoveným zákonem o obchodních 
korporacích a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady Společnosti, aby tak učinili 
v přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie 
Společnosti prohlášeny za neplatné nebo že nepřevzaté akcie Společnosti budou prodány. 
V dalším se přiměřeně uplatní postup podle §§ 537 – 541 zákona o obchodních korporacích. 
 
Pro sjednání přesného termínu výměny akcií Společnosti, prosím, kontaktujte právní oddělení 
Společnosti.  
 
V Praze dne 15. 9. 2021 
 
 
 
 
Ing. Petr Borkovec 
předseda představenstva 
Partners Financial Services, a.s. 


