YÝzv a',,t'xctoNÁŘŮ
k předložení akcií k výměně za nové akcie
Yyzyváme všechny akcionáře společnosti RAY GLOBAL, SE, aby v období od 23.6.2014 do 21.6.2014
předloŽili kmenové akcie na majitele v listinné podobě společnosti, které jsou v jejich drŽeni,
k výměně za nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě a poskytli údaje potřebné pro zápis do
seznamu akcionářů.

Představenstvo spoiečnosti

RAY GLOBAL, SE

IČ 284 53 263, se sídlem Brno, Mlýnská326l13, PSČ 602 00,
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vloŽka26
v
obchodním
zapsané
rozhodlo dne 11 .3.2014
o změně kmenových akcií na majitele v listinné podobě na kmenové akcie na jméno v listinné podobě
a

vyzývá dle $ 3 zákona č. l34l20l3 Sb.
všechny akcionáře společnosti RAY GLOBAL' SE, aby v období od 23.6.2014 do 27 '6.2014 v sídle společnosti
od 9:00 hod. do 16:00 hod. předložili kmenové akcienarnajitele v listinné podobě společnosti, které jsou v jejich
drŽení, k výněně za nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě a poskytli údaje potřebné pro zápis do

SeznaÍlu akcionářů, a to: jméno, datum narození, rodné číslo,bydliště akcionáře s'zické osoby nebo jméno,
identifikační čísloa sídlo akcionáře právnické osoby.
Současně akcionář sdělí číslobankovního úČtuvedeného u banky (či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní
sluŽby), na kterém budou realizovány finančnítransakce mezi akcionářem a společností'
Jednoznačná identifikace akcionáře bude provedena při výměně akcii za nové kmenové akcie na jméno.
K provedení uvedených úkonůakcionáY pŤed1oŽí originál akcie popř. akcií.
Fyzické osoby platný průkaz totoŽnosti, právnické osoby ýpis z obchodního rejstříku ne staršítří měsíců. Pokud
se akcionář nechá zastupovat' pak z plné moci musí být zřejmé datum narození a bydliště akcionáře íyzické
osoby, nebo IČ a sídlo právnické osoby.
Představenstvo upozorňuje, Že pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě, akcie nepředloŽí a neposkytne
společnosti údaje pro zápis do Seznamu akcionářů. Bude společnost postupovat podle $ 3 - akcionář, který je v
prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi,
ohledně nichŽ ie v prodlení.

V Bmě dne

17

.3.2014

Q;ca*za

Mgr. Daniela Miillerová, člen představenstva
společnosti RAY GLoBAL' SE

YÝzvd'axctoNÁŘŮ
k předložení akcií k výměně za nové akcie
Yyzyváme všechny akcionáře společnosti RAY GLOBAL, SE, aby v období ocl23.6.2014 do 27.6.2014
předloŽili kmenové akcie na rnajitele v listinné podobě společnosti, které jsou v jejich drŽení,
k výměně za nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě a poskytli údaje potřebné pro zápis do
seznamu akcionářů.

Představenstvo společnosti

RAY GLOBAL, SE

|Č284 53 263, se sídlem Brno, Mlýnská326lL3, PSČ 602 00,
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vloŽka26
v
obchodním
zapsané
rozhodlo dne 11 .3.2014
o změně kmenových akcií na majitele v listinné podobě na kmenové akcie na jrnéno v listinné podobě
a

vyzývá dle $ 3 zákona č. 13412013 Sb.
vŠechny akcionáře společnosti RAY GLOBAL, SE' aby v období od23'6.2014 do27.6.2014 v síd]e společnosti
od 9:00 hod. do l6:00 hod. předloŽili kmenové akcie na majitele v listinné podobě společnosti, které jsou v jejich
drŽení, k výměně za nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě a poskytli údaje potřebné pro zápis do
Seznamu akcionářů, a to: jméno, datum narození, rodné číslo,bydliště akcionáře íyzické osoby nebo jméno,
identifikační čísloa sídlo akcionáře právnické osoby.
Současně akcionář sdělí číslobankovního účtuvedeného u banky (či jiné osoby oprávněné poskytovat bankovní
sluŽby), na kterém budou realizovány finančnítransakce mezi akcionářem a společností.
Jednoznačná identifikace akcionáře bude provedena při výměně akctí za nové kmenové akcie na jméno.

K provedení uvedených úkonůakcionář předloŽí originál akcie popř. akcií.

Fyzické osoby platný průkaz totoŽnosti, právnické osoby ýpis z obchodního rejstříku ne staršítří měsíců.Pokud
se akcionář nechá zastupovat, pak z plné moci musí být zŤejmédatum narození a bydliŠtě akcionáře fyzické
osoby' nebo lČ a sídlo právnické osoby.

Představenstvo upozorňuje, Že pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě' akcie nepředloŽí a neposkytne
společnosti údaje pro zápis do seznamu akcionářů. Bude společnost postupovat podle $ 3 - akcionář, který je v
prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi,
ohledně nichŽ.je v prodlení.

V Brně dne

11

.3.2014

klgoÉft*za

Mgr. Daniela MÚllerová, člen představenstva
společnosti RAY GLOBAL' SE

