
Výzva k předložení akcií 
 
Představenstvo společnosti   
BMT a.s.  
IČ: 463 46 996, se sídlem Brno, Cejl 50, PSČ 656 60 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném  KS v Brně, oddíl B vložka č. 757 
(dále jen »Společnost« )  
    
dle usnesení mimořádné valné hromady Společnosti ze dne 25. září 2007,  
o přechodu všech akcií ve vlastnictví ostatních  akcionářů na hlavního akcionáře dle 
ustanovení § 183i a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník (dále jen »obchodní 
zákoník«), tímto vyzývá všechny dosavadní vlastníky akcií Společnosti, aby předložili své 
akcie k odevzdání ve lhůtě od 19. listopadu 2007 do 18. prosince 2007, a to  
 
1) osobně u obchodníka s cennými papíry na adrese FINANCE Zlín, a.s., Nad Ovčírnou 1778, 
Zlín, PSČ 760 01 v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin, 
 
2) zasláním poštou na vlastní nebezpečí na adresu obchodníka s cennými papíry FINANCE 
Zlín, a.s., Nad Ovčírnou 1778, Zlín, PSČ 760 01 (dále jen »obchodník s cennými papíry«) , 
 
3) osobně v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin. 
 
Při osobním předání akcií je třeba společně s akciemi předložit platný občanský průkaz, nebo 
cestovní pas, v případě právnických osob také výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence právnických osob ne starší tří měsíců. Oprávnění fyzické osoby jednat v této věci za 
danou právnickou osobu musí vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence právnických osob anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem 
právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba zastoupena na základě plné moci, musí být její 
podpis, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně 
ověřen. V případě zaslání akcií poštou na adresu obchodníka s cennými papíry je třeba vyplnit 
tiskopis žádosti o poskytnutí protiplnění a ověřit na něm úředně svůj podpis. Tiskopis s 
úředně ověřeným podpisem je třeba zaslat společně s akciemi. V případě osobního předání 
akcií není úřední ověření podpisu na tiskopisu  nutné, ověření provede pověřený pracovník 
Společnosti nebo obchodníka s cennými papíry. Tento tiskopis je k dispozici ostatním 
akcionářům u obchodníka s cennými papíry, v sídle Společnosti a na internetových stránkách 
Společnosti www.bmt.cz. 
 
Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku ostatním 
akcionářům protiplnění ve výši 775,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát pět korun českých) za 
každou jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 600,- Kč (slovy: 
šest set korun českých) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů ode dne 
odevzdání akcií. 
 
Protiplnění bude vypláceno dle volby ostatních akcionářů buď převodem na bankovní účet 
nebo poštovní poukázkou. Neodevzdá-li ostatní akcionář své akcie, nemůže dle § 183l odst. 5 
obchodního zákoníku požadovat výplatu protiplnění. 
 
Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění je vždy vlastník akcií, ledaže bude prokázáno 
zastavení akcií, pak obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě 
zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní 
právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. 
 
 
Představenstvo společnosti 
BMT a.s. 


