
OZNÁMENÍ O UPLYNUTÍ ZÁKONNÉ PROMLČECÍ LHŮTY 

 

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, společnost založená 
a existující podle práva Polské republiky, se sídlem Chemików 7, 09-411 Płock, Polská 
republika, KRS: 0000028860, NIP: 7740001454 („PKN ORLEN“) 

jako jediný akcionář společnosti  

ORLEN Unipetrol a.s., se sídlem Milevská 2095/5, Krč, Praha 4, PSČ 140 00, Česká 
republika, IČO: 616 72 190, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 3020 
vedenou Městským soudem v Praze („Společnost“) 

tímto oznamuje vytěsněným menšinovým akcionářům Společnosti, že: 

1) tříletá zákonná promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na protiplnění za 
akcie vůči společnosti PKN ORLEN uplynula dne 30. září 2021; a 

2) společnost PKN ORLEN nadále neposkytuje protiplnění uplatněné 
vytěsněnými menšinovými akcionáři po uplynutí promlčecí lhůty, tj. ode 
dne 1. října 2021. 

Dne 20. července 2018 obdrželo představenstvo Společnosti žádost hlavního akcionáře 
Společnosti, společnosti PKN ORLEN, o svolání valné hromady Společnosti a o podání návrhu 
na přechod všech účastnických cenných papírů, které nejsou ve vlastnictví společnosti PKN 
ORLEN, přesněji 10.827.673 kusů akcií v zaknihované podobě, na společnost PKN ORLEN ve 
smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), ve znění účinném od 14. ledna 2017 do 30. června 2020 („ZOK“). 

Dne 28. srpna 2018 přijala valná hromada Společnosti usnesení o schválení vytěsnění 
menšinových akcionářů Společnosti („Usnesení“). Podle § 376 odst. 1 ZOK obdrží menšinoví 
akcionáři přiměřené protiplnění v penězích, jehož výši určí valná hromada. 

Představenstvo společnosti podalo v souladu s § 384 ZOK návrh na zápis Usnesení do 
obchodního rejstříku. Usnesení bylo zveřejněno v obchodním rejstříku dne 30. srpna 2018. 
Vlastnické právo k akciím Společnosti náležejícím bývalým menšinovým akcionářům tak 
přešlo v souladu s § 385 odst. 1 ZOK na společnost PKN ORLEN dne 30. září 2018.  

Právo vytěsněných menšinových akcionářů na protiplnění podléhá obecné tříleté promlčecí 
lhůtě stanovené v § 629 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 
(„OZ“). Podle § 619 OZ platí, že jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne 
promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, tj. 30. září 2018.  

Promlčecí lhůta začala běžet dne 30. září 2018 a uplynula dne 30. září 2021. Veškeré nároky 
vytěsněných menšinových akcionářů na protiplnění se tak promlčely k 1. říjnu 2021. 

 


