
 

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ZA ÚČELEM JEJICH VÝMĚNY 
 

Představenstvo společnosti FutureLife a.s. 
IČ: 026 25 067  

se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19615 

(dále jen "Společnost") 
 
tímto v souvislosti s rozhodnutím valné hromady Společnosti, které je plánováno na 10. 01. 
2022, a jehož obsahem má být změna stanov Společnosti, konkrétně schválení štěpení části 
akcií Společnosti a následná výměna části stávajících akcií Společnosti za nové akcie 
odpovídající schválenému štěpení akcií, 
 

vyzývá akcionáře Společnosti k předložení jejich kmenových akcií Společnosti na jméno 
akcionáře v listinné podobě emitovaných Společností, konkrétně jedné kmenové akcie 

Společnosti na jméno akcionáře v listinné podobě s číselným označením akcie 210 o 
jmenovité hodnotě 500.000 Kč, jedné kmenové akcie Společnosti na jméno akcionáře 
v listinné podobě s číselným označením akcie 201 o jmenovité hodnotě 15.000.000 Kč, 

jedné kmenové akcie Společnosti na jméno akcionáře v listinné podobě s číselným 
označením akcie 222 o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč a jedné kmenové akcie 

Společnosti na jméno akcionáře v listinné podobě s číselným označením akcie 224 o 
jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč, a to v sídle Společnosti na adrese Na příkopě 859/22, 
Nové Město, 110 00 Praha 1 v kterýkoli pracovní den od 09:00 do 18:00 počínaje 11. 01. 

2022 a konče 11. 03. 2022. Následně dojde k výměně akcií Společnosti. 
 
Představenstvo Společnosti si dovolí akcionáře upozornit, že dle § 537 a násl. zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, akcionář, který bude v prodlení s předložením akcií 
Společnosti za účelem jejich výměny, nebude po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva 
spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Nebudou-li akcie odevzdány Společnosti ani v 
dodatečné lhůtě, kterou představenstvo Společnosti stanoví v opakované výzvě, bude 
představenstvo Společnosti nuceno je prohlásit za neplatné a nově vydané nepřevzaté akcie 
prodat na účet dotčeného akcionáře. 
 
 
V Praze dne 4. ledna 2022 
 

 
…………………………………….     …………………………………….. 
Ing. Jozef Janov      JUDr. Matěj Stejskal 
předseda představenstva     člen představenstva 
FutureLife a.s.       FutureLife a.s. 
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