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Představenstvo společnosti  
RMS Mezzanine, a.s.  
Sídlo: Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78  
IČ: 00025500  
která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 495  
  
(dále jen »Společnost«)  
  
tímto  
v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb.,  
o podnikání na kapitálovém trhu  
(dále jen »ZPKT«)  
   
opakovaně vyzývá dosavadní akcionáře společnosti INVESTMENT HOLDING, a.s.,  
se sídlem Brno, Dornych 467/47a, PSČ 656 16, IČ: 49969498, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1220  
(dále jen »INVESTMENT HOLDING«), společnosti Investment Finance Group, a.s.,  
se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 44960701, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6862  
(dálen jen »Investment Finance Group«), společnosti PROPORTION a.s.,  
se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 27213480,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 9764 (dále jen »PROPORTION«) a společnosti SUPPORT & REAL, a.s.,  
se sídlem Lamačská cesta 3, Bratislava, PSČ 841 04, Slovenská republika,  
 IČ: 36708585, zapsané v Obchodném registru Okresného súdu Bratislava I.,  
Oddiel Sa, Vložka číslo 4024/B (dále jen »SUPPORT & REAL«),  
  
kteří jsou v prodlení s vrácením listinných akcií výše uvedených  
společností za účelem jejich výměny za zaknihované akcie Společnosti,  
aby tak učinili v dodatečné lhůtě od 11. března 2011 do 8. dubna 2011.  
  
Společnost dále dotyčné akcionáře upozorňuje, že listinné akcie,  
které nebudou řádně a včas odevzdané, budou prohlášeny za neplatné.  
  
Dosavadní akcionáři společností INVESTMENT HOLDING, Investment Finance  
Group, PROPORTION a SUPPORT & REAL odevzdají svoje listinné akcie v sídle  
Společnosti ve výše uvedené dodatečné lhůtě každý pracovní den od 9.00 do  
12.00 hodin. Při odevzdání listinných akcií akcionáři také sdělí číslo  
majetkového účtu, na který jim mají být zaknihované akcie Společnosti  
zaevidovány.  
   
Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.  
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