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K rukám akcionářů: 

 

Vítězslav GRYGAR 

bytem na adrese: 

747 68 Kyjovice, č. p. 19 

 

Jiří HÁJEK 

bytem na adrese: 

739 01 Baška, Baška 488 

 

 

ZMĚNA POZVÁNKY NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 
 

obchodní společnosti: 

 

PECOSTA, a.s. 

IČ: 09708464 

se sídlem na adrese: 

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

oddíl B, vložka číslo 11273. 

(dále také jako „Společnost“ nebo „PECOSTA, a.s.“) 

 

Předseda představenstva společnosti PECOSTA, a.s., Ing. Petr Kostelný, MBA,  

 

 

s v o l á v á 

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI 

 

která se bude konat dne 30. 6. 2022 od 13:30 h 

v sídle notářské kanceláře Mgr. Lucie Holubové, 

notářky se sídlem v Olomouci na adrese Olomouc, Polská 1174/3a 

 

 

I. 

Změna pozvánky na valnou hromadu 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti PECOSTA, a.s., ze dne 24. 5. 2022 

(dále jen „Pozvánka“) se tímto mění následujícím způsobem: 

1. Návrh usnesení k bodu 3. programu jednání valné hromady obsažený v čl. II, 

odst. 4) Pozvánky se mění tak, že nově zní:  

 

peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní 

akcionář obchodníku s cennými papíry - společnosti Roklen360, a. s., IČ: 

60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

číslo vložky 20437 (dále jen „Pověřená osoba“), který je pověřenou osobou ve 

smyslu ustanovení § 378 zákona o obchodních korporacích. Předání 
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peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s 

ustanovením § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích Společnosti 

doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby; 

 

2. Návrh usnesení k bodu 3. programu jednání valné hromady obsažený v čl. II, 

odst. 5) Pozvánky se mění tak, že nově zní:  

určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti 

protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, přičemž Pověřená 

osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet akcionáře evidovaný v seznamu 

akcionářů, vedený u Komerční banky, a. s., č. účtu 27-5552250297/0100, a to   

bez zbytečného odkladu po dni zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře 

k zaknihovaným účastnickým cenným papírům Společnosti, které Dnem 

účinnosti přechodu přešly na Hlavního akcionáře, nejpozději však do dvou (2) 

měsíců ode Dne účinnosti přechodu – po uplynutí této lhůty je Povinná osoba 

povinna vrátit nevyplacené peněžní prostředky Hlavnímu akcionáři;  

okamžik přechodu akcií na Hlavního akcionáře, Den účinnosti přechodu a 

další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových 

stránkách Společnosti nejpozději do pěti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení. 

 

 

V Praze dne 31. 5. 2022 

 

 

za PECOSTA, a.s. 

 

 

 

 

____________________________________    

Ing. Petr KOSTELNÝ, MBA 

Předseda představenstva Společnosti 
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