Společnost Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
se sídlem Vltavská 585/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 04130081
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20678
(dále jen jako "Společnost")
v souladu s ust. § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), tímto jako
emitent uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup rozhodnutí valné hromady Společnosti
konané dne 10. 1. 2017 v kanceláři JUDr. Jarmily Valigurové, 28. října 1610/95, 702 00 Ostrava,
přičemž valná hromada Společnosti přijala následující usnesení:
Valná hromada rozhoduje o přeměně všech stávajících akcií obchodní společnosti Vysoká škola
podnikání a práva, a.s. se sídlem Vltavská 585/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo:
041 30 081, tj. 1.000 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,
z akcií jako cenného papíru na zaknihované akcie jako zaknihovaný cenný papír, a současně stanoví
lhůtu pro odevzdání listinných akcií společnosti v délce šesti měsíců ode dne zveřejnění tohoto
rozhodnutí o přeměně akcií společnosti.
Společnost tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby ve lhůtě šesti měsíců ode dne zveřejnění této
výzvy v Obchodním věstníku odevzdali kmenové akcie na jméno emitované Společností.
Společnost dále vyzývá akcionáře Společnosti ke zřízení majetkových účtů v evidenci cenných papírů
vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Akcionáři Společnosti jsou povinni sdělit při
odevzdání akcií Společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie
zaevidovány. Pokud akcionář Společnosti tento údaj nesdělí, určí mu k tomu Společnost jako emitent
dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce.
Odevzdání kmenových akcií na jméno emitovaných Společností bude probíhat v pracovních dnech v
době od 9.00 do 16.00 hodin v sídle Společnosti, a to ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním
věstníku. Akcionář při odevzdání předá originály kmenových akcií na jméno emitovaných společností
nebo hromadné listiny tyto nahrazující.
Představenstvo společnosti Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

