
Řádná valná hromada společnosti GEVORKYAN, a.s.
  Společnost GEVORKYAN, a.s. oznámila termín konání valné hromady. 

Typ valné hromady: řádná 
ISIN SK1000025322 
Rozhodný den pro účast na VH 27. prosinec 2022
Termín registrace v CDCP 28. prosinec 2022 do 10 hod
Den konání VH 30. prosinec 2022
Oznámení VH https://www.gevorkyan.sk/_files/ugd/8b4341_f06ebc262f

894de68c7964620c7df92b.pdf 

Formulář k registraci na VH 
kontakt pro zaslání: cdcpca@cdcp.cz 

Formulář pro registraci na VH ve formátu doc, je k 
dispozici na webu CDCP v sekci Smlouvy, formuláře a 
příručky pro účastníky. 

https://www.cdcp.cz/ucastnici/sluzby-a-informace-pro-
ucastniky/ 

Tímto Vás žádáme o zasílání vyplněného formuláře jak 
v elektronické podobě (Word dokument) tak zároveň 
v PDF souboru s podpisem. 

Poplatek CDCP za zprostředkování VH dle bodu 9.1 Ceníku (200 Kč za každého akcionáře) 

Více informací naleznete na adrese: https://www.gevorkyan.sk/valne-zhromazdenie 

Kontakt CDCP pro dotazy účastníků cdcpca@cdcp.cz 
Kuklová, Mazurkiewiczová 

Poznámka Akcionář, který drží akcie společnosti na majetkovém 
účtu Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. 
(CDCP), se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha, IČO: 
25081489 je povinný v dostatečném předstihu před 
rozhodným dnem, tj. před dnem 27.12.2022 požádat 
obchodníka, který drží jeho akcie, a který je účastníkem 
CDCP, aby vykonal registraci u CDCP jménem 
akcionáře i s počtem akcií, se kterými bude uplatňovat 
práva akcionáře na řádné valné hromadě. Obchodník, 
který je účastníkem CDCP je povinný zaslat žádost o 
registraci v písemné formě do CDCP, oddělení CA na 
emailovou adresu cdcpca@cdcp.cz, a to nejpozději do 
28.12.2022, do 10 hod. Pouze akcionář, který byl 
zaregistrovaný je oprávněný zúčastnit se valné hromady 
a vykonávat svá práva, a to buď osobně anebo na 
základě plné moci. 

mailto:cdcpca@cdcp.cz
https://www.gevorkyan.sk/_files/ugd/8b4341_f06ebc262f894de68c7964620c7df92b.pdf
https://www.gevorkyan.sk/_files/ugd/8b4341_f06ebc262f894de68c7964620c7df92b.pdf
mailto:cdcpca@cdcp.cz
http://www.cdcp.pse/
https://www.cdcp.cz/ucastnici/sluzby-a-informace-pro-ucastniky/
https://www.cdcp.cz/ucastnici/sluzby-a-informace-pro-ucastniky/
mailto:cdcpca@cdcp.cz

	1. Valná hromada společnosti Juventus Football Club S.p.A. - update
	2. Připsání přednostních práv a uplatnění přednostních práv v rámci reinvestice dividendy Shell PLC - aktualizace
	3. Řádná valná hromada společnosti GEVORKYAN, a.s.
	4. SANKČNÍ KALENDÁŘ PRO ROK 2023
	5. GEN DIGITAL INC (US6687711084) – vyčíslení poplatku
	6. Změny v evidenci investičních nástrojů



