
V Kutné Hoře dne 1. 10. 2013 
 
Vážená paní, Vážený pane, 
 

dovoluji si Vás oslovit jako posledního nám známého akcionáře, majitele listinných 
akcií na majitele společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. a 
informovat Vás o aktuálním stavu akcií na majitele. Pokud již v současné době nejste 
vlastníkem akcií na majitele naší společnosti, považujte tento dopis pro Vás za 
bezpředmětný. Jestliže znáte současného vlastníka akcií, můžete tento dopis novému 
vlastníkovi akcií předat. 

Letošní řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – 
Maleč, a.s. rozhodla s účinností od 1. října 2013 o změně podoby 49 529 ks kmenových 
akcií z akcií v listinné podobě na akcie v zaknihované podobě. V současné době je již 
vyhlášena lhůta pro jejich odevzdání (viz druhá strana), zajištěním celého procesu pověřila 
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. jako obstaravatele celého procesu naší 
společnost ADMINISTER, spol. s r.o.  

Budete-li chtít zůstat i nadále akcionářem společnosti Vodohospodářská společnost 
Vrchlice – Maleč, a.s., musíte Vaše hromadné listiny, nahrazující jednotlivé listinné akcie na 
majitele, v předepsané lhůtě vrátit do sídla společnosti ADMINISTER, spol. s r.o., Kutná 
Hora, Husova 109, PSČ 284 01 a současně nám i sdělit číslo Vašeho majetkového účtu 
v centrálním depozitáři cenných papírů, spravovaného prostřednictvím tzv. účastníka 
centrálního depozitáře, na který mají být následně Vaše zaknihované akcie zaevidovány.  

Doporučuji, abyste si konkrétní termín a hlavně podmínky vrácení sjednali/dohodli 
u nás předem a předešli tak případným nedorozuměním (především tehdy, kdy půjde 
o vrácení akcií od akcionářů právnických osob, vrácení s využitím plné moci nebo za 
situace, kdy jsou akcie předmětem zástavy, je třeba si předem domluvit rozsah potřebných 
dokladů a odsouhlasit jejich úplnost). K tomu pro Vás společnost ADMINISTER, spol. s r.o. 
vyhradila speciální telefonní linku 327 588 346, na které s Vámi její pracovníci dohodnou 

termín a způsob vrácení a domluví případné další organizační záležitosti včetně poskytnutí 
informací o současných možnostech prodeje Vašich akcií. Ke komunikaci můžete využít 
také e-mailovou adresu akcie@administer.cz, kde prosím do předmětu zprávy uveďte heslo 
„VSVM vrácení akcií“, abychom mohli rychleji identifikovat důvod Vaší zprávy a tím urychlit 
její zpracování. Informace k probíhajícímu procesu přeměny podoby akcií na zaknihované 
naleznete také na adrese http://www.administer.cz/vsvm/. 

Telefonní linka obstaravatele je Vám k dispozici každý pracovní den od 9.00 do 
15.00 hodin. Mimo tento čas můžete zanechat vzkaz, který naši pracovníci vyřídí, jak 
nejdříve to bude možné. 

Na druhé straně tohoto dopisu Vám zasílám úplné znění oznámení o změně podoby 
a výzvy k odevzdání listinných akcií, které bylo uveřejněno v Obchodním věstníku a na 
WWW stránkách společnosti v souladu s platnou legislativou.  
 
Věřím, že tyto informace budou pro Vás užitečné a pomohou Vám ke snadnému vyřízení 
změny podoby akcií. 
 
S pozdravem 
 
 
 Petr Brant 
 jednatel, ADMINISTER, spol. s r.o. 
 zástupce společnosti 
 Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. 


