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Oznámení o zahájení výplaty protiplnění 
 

Obchodní společnost ŽPSV a.s., se sídlem Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, IČO: 46346741, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 744, den zápisu 29.4.1992, (dále jen 
„Společnost“), oznamuje svým bývalým akcionářům, že dnem 
 

16.11.2018 
 
zahajuje Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Agent“), výplatu protiplnění 
ve výši 2.242 Kč (slovy: dva tisíce dvě stě čtyřicet dva korun českých) za jednu kmenovou akcii na jméno v zaknihované 
podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou Společností, vyplácené na základě 
usnesení valné hromady společnosti ze dne 5.10.2018 o přechodu účastnických cenných papírů společnosti na 
hlavního akcionáře, společnost Železniční Průmyslová Stavební Výroba Holding s.r.o., se sídlem Třebízského 207, 
Uherský Ostroh, PSČ 687 24, Česká republika, IČO 062 98 362, zapsaná u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 279748, 
ke kterému došlo s účinností ke dni 13.11.2018. 

Právo na zaplacení protiplnění vzniká dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů jako cenných papírů 
zaknihovaných zápisem vlastnického práva (ve prospěch hlavního akcionáře) na majetkovém účtu v příslušné evidenci 
zaknihovaných cenných papírů (§ 388 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech - ZOK), 
tj. dnem 13.11.2018. 

Informace o výplatě protiplnění jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti a budou rovněž zaslány 
akcionářům Agentem obyčejnou poštovní zásilkou; tímto způsobem bude probíhat výplata protiplnění v základním 
období do 16.1.2019. 

Agent poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů k okamžiku přechodu vlastnického 
práva, tedy ke dni 12.11.2018, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům (v takovém případě 
bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli - § 89 odst. 2 ZOK). 
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