
Návrh představenstva na změnu stanov společnosti 

Přeměna akcií společnosti ze zaknihovaných akcií na listinné akcie, změna formy akcií 
společnosti z akcií na majitele na akcie na jméno a související změny stanov 

 
 
Navrhovaná změna stanov spočívá především v přeměně akcií společnosti ze současných 
zaknihovaných akcií na listinné akcie. Navrhovaná změna stanov dále spočívá ve změně formy akcií 
společnosti ze současných akcií na majitele na formu akcií na jméno. V souvislosti s tím je třeba 
upravit další ustanovení stanov společnosti.  Důvodem je zejména optimalizace administrativních 
nákladů společnosti vzhledem k současné struktuře aktivních akcionářů společnosti a povaze její 
současné podnikatelské činnosti, a to při zachování zákonných požadavků na transparentnost vlastnické 
struktury společnosti. Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí: 
Valná hromada rozhoduje takto: 
1) Valná hromada rozhoduje o přeměně všech akcií emitovaných společností TORQUES a.s., se 

sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041, jako zaknihované cenné papíry 
neboli zaknihované akcie na cenné papíry neboli listinné akcie. 

2) Valná hromada rozhoduje o změně formy všech akcií emitovaných společností TORQUES a.s., se 
sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041, jako akcie na majitele na formu 
akcií na jméno. 

3) V souladu s rozhodnutím o přeměně všech akcií emitovaných společností TORQUES a.s., se sídlem 
Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041, na cenné papíry neboli listinné akcie a 
s rozhodnutím o změně formy všech akcií emitovaných společností TORQUES a.s., se sídlem 
Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041, na formu akcií na jméno, valná hromada 
rozhoduje, že stanovy společnosti TORQUES a.s., se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 
Brno, IČ: 49453041, se mění takto: 

a) Článek 6 odst. 2) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: 
Všechny akcie společnosti jsou kmenové a znějí na jméno. Akcie nejsou přijaty 
k obchodování na evropském regulovaném trhu. Převoditelnost akcií společnosti znějících 
na jméno není omezena. 

b) Článek 6 odst. 3) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: 
Všechny akcie společnosti jsou vydány jako listinné cenné papíry. Akcie společnosti nejsou 
vydány jako zaknihované cenné papíry. Akcie společnosti nejsou imobilizovány. Akcie 
společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. 
Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou akcii ve 
lhůtě do jednoho měsíce od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. 
Požaduje-li akcionář výměnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost 
obsahovat údaje o tom, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají 
nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti 
předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o jejich 
umoření. Bez předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného rozhodnutí o 
jejich umoření není výměna možná. 

c) Článek 8 odst. 3) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: 
Snížení jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů se provede výměnou akcií nebo 
zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením 
nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie nebo zatímní listy s podpisem člena nebo členů 
představenstva. 

d) Článek 9 odst. 4) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: 
Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Člen 
statuárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z 
příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat 
za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem 
totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Zástupce, 
jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je 
povinen tuto skutečnost doložit. 

e) Článek 9 odst. 5) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: 
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné 
hromady. 

f) Článek 10 odst. 3) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: 



Samostatně převoditelné právo na vyplacení podílu na zisku jinak spojené s akcií může být 
od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcii. 

g) Článek 11 odst. 3) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: 
Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na 
výzvu likvidátora. 

h) Článek 15 odst. 4) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: 
Valná hromada se svolává nejméně třicet dní přede dnem konání valné hromady 
uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti 
www.torques.cz. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno uveřejněním 
pozvánky na internetových stránkách www.valnehromady.cz. Pokud by uveřejnění 
pozvánky na internetových stránkách www.valnehromady.cz nebylo možné pro dočasné 
nebo trvalé zastavení provozu těchto internetových stránek, pak bude toto uveřejnění 
pozvánky nahrazující zasílání pozvánky na adresu akcionáře provedeno v Obchodním 
věstníku. 

i) Článek 16 odst. 2) stanov společnosti se mění tak, že nově zní: 
Prezence se uskutečňuje v místě a čase uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, 
jakož i po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci se ověří totožnost 
akcionářů, případně jejich zástupců, jejich oprávnění účastnit se valné hromady a 
převezmou se příslušné listiny (plné moci, výpisy z příslušného veřejného rejstříku 
nebo jiný dokument osvědčující právo jednat za právnickou osobu). 

 
 
 
V Brně, dne 23.5.2018 
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