
Vážení akcionáři,  

společnost OKULA Nýrsko a.s. je připravena, na základě uvolňování restriktivních opatření 

stanovených vládou ČR v rámci nouzového stavu, počínaje 4.5.2020 opět vydávat akcie společnosti. 

Tato výzva je určena akcionářům, kteří již o vydání akcií požádali, zaslali potřebné údaje a akcie 

jsou již vytištěny. Vzhledem ke stále trvajícímu nouzovému stavu vedení společnosti stanovilo 

přísnější podmínky při jejich vydávání. Snahou je ochránit zaměstnance firmy před případným 

zavlečení nemoci COVID19 do výrobního podniku, který se v současné době podílí na strategických 

dodávkách ochranných prostředků pro pracovníky záchranných složek ČR. Z tohoto důvodu již 

nebudou v letošním roce akcie vydávány akcionářům v jednotlivých krajských městech, ale pouze 

v sídle společnosti – konkrétně na podnikové prodejně oční optiky OKULA Nýrsko a.s., na adrese 

Nýrsko-Klostermannova 22 (vedle vstupní brány do OKULY). Vše samozřejmě při dodržení 

hygienických požadavků stanovených příslušnými státními orgány. Pro vyzvednutí akcií je nutná Vaše 

osobní účast s občanským průkazem. Akcie mohou být též vyzvednuty jakoukoliv osobou s úředně 

potvrzeným Vaším podpisem na plné moci. Pokud máte některý z následujících symptomů: horečka, 

kašel, dýchací obtíže NEBO jste byl v kontaktu s osobou nakaženou COVID-19 v poslední 14 dnech 

NEBO jste navštívil v posledních 14 dnech zemi nebo region států: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, 

Španělsko, Norsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Švédsko, Německo, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie, 

Rakousko, USA – nechte, prosím návštěvu na jiný termín, popř. pověřte vyzvednutím akcií jinou 

osobu.  

Otvírací dobu oční optiky najdete na  www.okula.cz (Brýlové obruby – Podnikové prodejny). 

Postup vyzvednutí:  

1) Nejprve nás kontaktujte mailem na adrese: lubos.krivanek@okula.cz s návrhem termínu 

vyzvednutí (den a hodina). 

2) Vyčkejte na potvrzení termínu. 

3) Akcie budou ve smluveném termínu připraveny k vyzvednutí na podnikové prodejně a 

vydány proti podpisu předávacího protokolu (nutný OP, u zmocněné osoby navíc plná moc). 

4) Den podpisu předávacího protokolu je rozhodným dnem pro zápis do seznamu akcionářů. 

Zápisem do seznamu akcionář nabývá svá akcionářská práva – mj. účast na valné hromadě a 

nárok na výplatu dividendy.  

Termín a program valné hromady bude zveřejněn na webu www.okula.cz (Výroba z plastu – 

Aktuality). Sledujte tedy, prosím, pravidelně webové stránky. Aktuálně pracujeme na přípravě řádné 

VH (omezení v důsledku mimořádných opatření v ČR). Hlasování bude probíhat dle stanov per 

rollam – tj. korespondenčně. Rozhodným dnem pro účast v hlasování je pak 30.5.2020 (do tohoto 

dne je potřeba akcie vyzvednout a nechat se zapsat do seznamu akcionářů. Akcie je možné si 

vyzvednout i po tomto termínu (až do 31.12.2021), nicméně bez možnosti hlasovat na VH 2020 a 

čerpat dividendu za rok 2019. Pokud se necháte zaregistrovat do rozhodného dne – bude Vám 

neprodleně zaslány návrhy V.H. 2020 k hlasování.  

Doufáme, že chápete nutnost zavedených mimořádných opatření.  Jako bonus Vám nabízíme při 

nákupu na podnikové prodejně 10% slevu z celkové hodnoty zakázky uzavřené v den vyzvednutí 

akcií. 

Za představenstvo OKULA a.s.  

Mgr. Lubomír Křivánek 
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