
Rozhodnutí o změně podoby akcií a výzva akcionářům k odevzdání akcií
  
Představenstvo obchodní společnosti: 

DARK DIAMOND DEVELOP a.s. 
se sídlem Novinářská 1113/3, PSČ 709 00 Ostrava, Mariánské Hory 
IČO: 24735019  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě 
oddíl B, vložka 10330. 
(dále jen jako „Společnost“)
  
oznamuje tímto akcionářům, 
  
že řádná valná hromada společnosti konaná dne 15.03.2018 od 11:30 
hodin v notářské kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové na adrese 28 
října 1610/95, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, rozhodla o změně 
podoby všech vydaných akcií z listinných na zaknihované a to 100% 
přítomných hlasů.

Představenstvo společnosti tímto na základě rozhodnutí valné hromady
vyzývá akcionáře Společnosti k odevzdání listinných akcií 
Společnosti na jméno a sdělení čísla majetkového účtu v příslušné 
evidenci, na který má být akcie nebo více akcií zaevidováno, a to ve
lhůtě 6 měsíců, která počne běžet dnem zveřejnění této výzvy.

Představenstvo Společnosti dále oznamuje, že v případě, že akcionář 
neodevzdá akcie Společnosti ve lhůtě výše určené, bude mu k tomu 
stanovena dodatečná lhůta, která bude 2 měsíce. V případě nedodržení
ani této dodatečné lhůty prohlásí Společnost každou neodevzdanou 
akcii za neplatnou.

Dále společnost vyzývá akcionáře, aby si zřídili majetkové účty 
v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastnických 
bank a obchodníků s cennými papíry, pokud již takový účet nevlastní.

Odevzdání akcií a sběr údajů potřebných pro zaevidování akcií na 
příslušný majetkový účet bude možné v sídle Společnosti, po dobu 
výše určenou a to v pracovních dnech v době od 10.00 do 15.00 hod.

Za účelem odevzdání akcií a zaevidování akcií na příslušný majetkový
účet je ze strany akcionářů Společnosti potřeba předložit v 
originále své platné dosavadní listinné akcie na jméno, sdělit číslo
majetkového účtu v příslušné evidenci, na který má být akcie nebo 
více akcií zaevidováno a předložit průkaz totožnosti akcionáře nebo 
zplnomocněného zástupce.

V Ostravě dne 06.05.2019

Představenstvo společnosti DARK DIAMOND DEVELOP a.s.


