Informace představenstva společnosti BRISTOL a.s., IČ: 49790749, sídlem Sadová 2026/19,
Karlovy Vary, zapsané u KS v Plzni dne 28.02.1994, sp. zn. B/399 - opakovaná výzva k
předložení akcií společnosti BRISTOL a.s.
Vážený akcionáři,
jak jste již byl informován schválila valná hromada akcionářů BRISTOL a.s. konaná dne 25.02.2019 rozhodnutí o
nuceném přechodu účastnických cenných papírů dle § 375 ZOK a vlastnické právo k účastnickým cenným
papírům společnosti přešlo na hlavního akcionáře ke dni 07.04.2019.
Nato byli akcionáři společnosti vyzváni výzvou představenstva ze dne 2.4.2019 aby předložili své akcie
společnosti ve lhůtě dle §387 ZOK, tedy do 7.5.2019. Výzva představenstva byla akcionářům oznámena
způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady - tedy je doposud k dispozici
na www stránkách společnosti a dále byla odeslána každému z akcionářů na jeho adresu evidovanou společností
v seznamu akcionářů.
Pro ty akcionáře, kteří doposud své akcie společnosti BRISTOL a.s. nepředložili, a neučiní tak ani do
7.5.2019, stanoví představenstvo společnosti s odkazem na §387 ZOK k předložení akcií dodatečnou lhůtu,
a to do 24.5.2019.
Pokud akcionář nepředloží své akcie ani v dodatečné lhůtě, prohlásí představenstvo společnosti BRISTOL a.s.
nepředané akcie za neplatné a akcionáře o tom písemně vyrozumí.
Tuto opakovanou výzvu uveřejňuje společnost na svých www stránkách a zasílá ji akcionářům, kteří jsou v
prodlení s předložením akcií.
Pokyny k předložení akcií
Akcionář je povinen předložit akcie nejpozději do 24.5.2019 v sídle společnosti, osobně nebo prostřednictvím
zplnomocněného zástupce na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc musí
opravňovat jak k předání akcií, tak eventuelně též ke sdělení případných změn osobních údajů akcionáře nebo
zejména též ke sdělení změny bankovního spojení akcionáře oproti stávajícím údajům uvedeným v seznamu
akcionářů – pokud takové změny nastaly.
Akcionář nebo jeho zástupce jsou povinni se prokázat platným průkazem totožnosti. Zmocněnec předloží též
originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Zástupce právnické osoby předloží též výpis z obchodního
rejstříku právnické osoby, za kterou jedná.
Fyzické předání akcií může být provedeno – vždy po předchozí dohodě:
- v sídle společnosti, kancelář představenstva společnosti, na adrese Sadová 19, Karlovy Vary, nebo
- v sídle advokáta Mgr. Ladislava Pavlů, Revoluční 762/13, Praha 1
Předání akcií bude potvrzeno ze strany společnosti BRISTOL a.s. formou podpisu předávacího protokolu, který za
BRISTOL a.s. potvrdí Dr. Oldřich Bokiš při předání akcií v Karlových Varech anebo advokát Mgr. Ladislav
Pavlů, při předání akcií v Praze. Akcionář potvrdí svým podpisem na protokolu správnost svých osobních údajů
včetně správnosti bankovního spojení, kam bude společnost akcionáři poukazovat peněžité plnění za předané
akcie. Nevyplní-li akcionář do protokolu žádné údaje, platí údaje akcionáře uvedené v seznamu akcionářů.
Možnost zaslat akcie poštou
V zájmu efektivního průběhu procesu předkládání akcií má akcionář možnost zaslat své akcie evidované na jméno
akcionáře v seznamu akcionářů do sídla společnosti BRISTOL a.s. i poštou.
Pokud zvolí akcionář možnost zaslat své akcie společnosti BRISTOL a.s. poštou, nechť postupuje takto:
1. Akcionář si dohodne zaslání akcií poštou na sekretariátu BRISTOL a.s.
2. BRISTOL a.s. obratem pošle akcionáři vyplněný protokol o předání akcií s údaji dle seznamu akcionářů
(poštou nebo na e-mailovou adresu akcionáře).
3. Po obdržení protokolu akcionář protokol na důkaz jeho správnosti podepíše úředně ověřeným podpisem,
eventuálně do něj vyznačí změny svých osobních údajů (jméno, adresa) nebo změnu svého bankovního
spojení kam si přeje akcionář zaslat peněžité plnění za předané akcie. Nevyplní-li akcionář do protokolu
žádné údaje, platí údaje akcionáře uvedené v seznamu akcionářů.
4. Řádně podepsaný protokol s originály všech svých akcií odešle akcionář do sídla společnosti BRISTOL a.s.
Řádné doručení podepsaného protokolu a akcií společnosti BRISTOL a.s. zabezpečuje na své náklady a riziko
akcionář. Společnost doporučuje akcionáři zasílat dokumenty doporučenou poštou anebo jako cenné psaní
apod.
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5. Na důkaz toho, že společnost protokol i akcie od akcionáře obdržela, společnost protokol potvrdí a zašle jej
poštou nebo emailem akcionáři.
O podrobnostech způsobu předání akcií se můžete informovat na tomto spojení:
Dr. Oldřich Bokiš, sekretariát představenstva BRISTOL a.s.,
tel. +420 353 348 899, e-mail: management@bgkv.cz.
Na tomto spojení si dojednáte termín a způsob předání akcií, možnost zaslání akcií poštou, předání akcií
Karlových Varech v sekretariátu představenstva nebo v Praze v AK Ladislava Pavlů atd.
Společnost nehradí akcionářům jakékoli náklady spojené s předáním akcií.
Karlovy Vary dne 02.05.2019
za BRISTOL a.s.
Marina Kocherova v.r.
předseda představenstva
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