Představenstvo akciové společnosti MITOP, akciová společnost,
se sídlem Pertoltická 142, Mimoň IV, 471 24 Mimoň, IČO: 148 69 799, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 95
(dále jako „společnost“)
v souladu s ustanovením § 346 odst. 1 věta první zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích v platném znění, tímto oznamuje, že na svém zasedání dne 15. června 2016
prohlásilo za neplatné akcie společnosti, které nebyly společnosti předloženy v souladu s
ustanovením § 387 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích v řádné ani dodatečné lhůtě:
Představenstvo společnosti MITOP, akciová společnost, po předchozím určení řádné a dodatečné
lhůty k předložení akcií podle § 387 odst. 1, odst. 2 zákona o obchodních korporacích
v návaznosti na § 346 odst. 1 věta první zákona o obchodních korporacích, prohlašuje za
neplatné kmenové listinné akcie na jméno vydané společností MITOP, akciová společnost, a to:
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč, označené jako série A
s pořadovými čísly: 228010-228011, 228013-228020, 228034-228058, 228061-228068, 228070228075, 228081-228106, 229016-230000, 231001-240000;
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč, vydané v listinné
podobě ve formě hromadných listin, každá nahrazující 10 kusů kmenových akcií na jméno o
jmenovité hodnotě 100 Kč označené jako série B s pořadovými čísly listin: 000007-000008,
000012-000013, 000015-000017, 000191-000211, 000254-000280, 000319-000800 nahrazující
akcie v číselné řadě: 220061-220080, 220111-220130, 220141-220170, 221911-222110,
222531-222800, 223181-228000.
Společnost dále oznamuje, že akcionáři, kteří dosud neodevzdali akcie na majitele v listinné
podobě vydané společností o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, mají také právo na protiplnění
v souladu s usnesením valné hromady společnosti MITOP, akciová společnost ze 7. ledna 2016
ve znění platných právních předpisů.
Výše uvedené akcie, jejichž vlastnictví předtím přešlo podle ustanovení § 385 odst. 1 zákona o
obchodních korporacích na osobu hlavního akcionáře, jsou prohlášeny za neplatné na základě
ustanovení § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích.
V Mimoni dne 28. června 2016
Představenstvo společnosti MITOP, akciová společnost

