In Prague on April 4, 2019
V Praze, 4. dubna 2019

ComAp a.s.
Registered seat / Sídlo: U Uranie 1612/14a, 170 00, Praha 7 - Holešovice
ID. No. / IČO: 161 88 667
(hereinafter referred to as the „Company“) / (dále jen “Společnost”)

Decison on shares conversion into dematerialized shares and a request to hand- over the
shares and to disclose the asset accounts numbers of shareholders.
Rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání akcií
a sdělení majetkových účtů

Dear shareholder/ Vážený akcionář
In accordance with the Section 529/1 of the Act No 89/2012 Coll., Civil Code (hereinafter referred
to as „CC“), the Company announces that the General Meeting hold on 3rd January 2019
approved the decision to convert all existing 1.000.000 certified shares of the Company, each
with a nominal value of 300 CZK, into dematerialized shares.
Společnost v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „OZ“), oznamuje, že valná hromada společnosti dne 3. ledna 2019 přijala rozhodnutí,
že všech stávajících 1.000.000 kusů kmenových akcií společnosti ve formě na jméno, každá o
jmenovité hodnotě 300,- Kč, se přeměňuje na zaknihované akcie.

The period within the shareholders are required to hand over the shares to the Company is six
months from the date of the publication of the shares conversion decision.
Lhůta, ve které jsou vlastníci akcií povinni tyto akcie společnosti odevzdat činí šest měsíců ode
dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií.

Following the decision of the General Meeting, the Company hereby appeals to the Company's
shareholders for handing over all certified registered shares issued by the Company (hereinafter
referred to as the „certified shares“). The period within a shareholder is obliged to hand over
certified shares is six months from the date of the publication of decision to convert shares from

www.comap-control.com

certified to dematerialised shares. The registered office of the Company is the place of the
handover of the shares. The shareholders are appealed for setting up asset accounts in Central
Securities Depository via CSD participants whose list is published at www.cdcp.cz.
Společnost v návaznosti na rozhodnutí valné hromady tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby
společnosti odevzdali všechny listinné akcie na jméno emitované společností (dále jen “listinné
akcie”). Lhůta, ve které je akcionář povinen odevzdat listinné akcie, činí šest měsíců ode dne
zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie. Místem pro odevzdání listinných
akcií je sídlo společnosti. Akcionáři se vyzývají, aby si zřídili majetkové účty v centrální evidenci
cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP, jejichž seznam je uveden na www.cdcp.cz.

When handing over the certified shares, the shareholder shall notify the Company of the asset
account number to which the shares shall be registered; if the shareholder does not share the
account number with the Company, the Company shall set an additional period of not less than
two months. If the shareholder is in delay with the delivery of the certified shares, the Company
will proceed in line with Section 531 CC.
Při odevzdání listinných akcií akcionář sdělí společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být
akcie zaevidovány; pokud společnosti akcionář tento účet nesdělí, určí mu k tomu společnost
dodatečnou lhůtu ne kratší než dva měsíce. Je-li akcionář v prodlení s odevzdáním listinných
akcií, bude společnost postupovat ve smyslu § 531 OZ.
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