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OZNÁMENÍ: 
VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ 

ANNOUNCEMENT: 
INVITATION TO SUBMIT SHARES 

Představenstvo akciové společnosti Board of Directors of the joint-stock company 

Geewa a.s., se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 
180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 17 036, 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 18480, 
vedenou Městským soudem v Praze (dále jen 
„Společnost“), 

Geewa a.s., with its registered office at: Boudníkova 
2506/1, Libeň, 180 00 Prague 8, the Czech Republic, 
ID-No.: 256 17 036, registered in the Commercial 
Register under File No. B 18480, maintained by the 
Municipal Court in Prague (hereinafter the 
“Company”), 

tímto v souvislosti se změnou podoby akcií 
Společnosti, 

hereby in connection with the change in the form of 
the Company’s shares, 

v návaznosti na příslušnou změnu stanov 
Společnosti ze dne 5. října 2021 na základě 
notářského zápisu NZ 713/2021, 

and following the relevant amendment to the Articles 
of Association of the Company dated 5 October 2021 
based on the notarial deed NZ 713/2021, 

v souladu s ust. § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), způsobem 
stanoveným Zákonem pro svolání valné hromady, 

in accordance with Section 342 et seq. of Act No. 
90/2012 Coll., on Commercial Companies and 
Cooperatives, as amended (the “Act”), in the manner 
prescribed by the Act for convening the General 
Meeting, 

vyzývá jediného akcionáře Společnosti, invites the sole shareholder of the Company 

společnost AppLovin Corporation, se sídlem 251 
Little Falls Drive, City of Wilmington, County of New 
Castle, Delaware 19808, Spojené státy americké, 
založenou a existující dle práva státu Delaware, 
registrační číslo: 5012233, s hlavním ústředím a 
korespondenční adresou na adrese 1100 Page Mill 
Road, Palo Alto, CA 94304, Spojené státy americké, 

the company AppLovin Corporation, with its 
registered office at 251 Little Falls Drive, City of 
Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, 
the United States of America, incorporated and 
existing under the laws of the State of Delaware, 
registration no.: 5012233, with its headquarters and 
mailing address at 1100 Page Mill Road, Palo Alto, 
CA 94304, the United States of America, 

k předložení Starých akcií (jak jsou tyto 
definovány níže) za účelem jejich výměny za 
Nové akcie (jak jsou tyto definovány níže) a to ve 
lhůtě do 31. května 2022. 

to submit the Old Shares (as defined below) for 
exchange for the New Shares (as defined below) 
by 31 May 2022 at latest. 

Výměna akcií bude probíhat v sídle Společnosti, a to 
vždy v pracovních dnech od 9:00 do 17:00. Termín a 
místo výměny akcií je možné upravit po předchozí 
domluvě. 

The exchange of shares will take place at the 
Company’s registered office on working days from 
9:00 to 17:00. The date and place of the share 
exchange can be adjusted by prior agreement. 

* * * 

Starými akciemi se pro účely tohoto oznámení 
rozumí veškeré akcie Společnosti vydané ke dni 
tohoto oznámení, tedy: 

For the purposes of this announcement, Old Shares 
means all shares of the Company issued at the date 
of this announcement, i.e. the following shares: 

▪ hromadné akcie č. Nr 01A, nahrazující 5,800 
kusů kmenových akcií č. 1-5,800 znějících 
na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 
10 Kč; 

▪ registered bulk share no. Nr 01A, 
representing 5,800 pieces of ordinary, 
certificated, registered shares nos. 1-5,800 
in the nominal value of CZK 10 each;  

▪ hromadné akcie č. Nr 01B, nahrazující 3,096 
kusů kmenových akcií č. 5,801-8,896 
znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 

▪ registered bulk share no. Nr 01B, 
representing 3,096 pieces of ordinary, 
certificated, registered shares nos. 5,801-
8,896 in the nominal value of CZK 10 each; 
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jedné akcie 10 Kč; 

▪ hromadné akcie č. Nr 02A, nahrazující 5,800 
kusů kmenových akcií č. 8,897-14,696 
znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 
jedné akcie 10 Kč; 

▪ registered bulk share no. Nr 02A, 
representing 5,800 pieces of ordinary, 
certificated, registered shares nos. 8,897-
14,696 in the nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. Nr 02B, nahrazující 3,096 
kusů kmenových akcií č. 14,697-17,792 
znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 
jedné akcie 10 Kč; 

▪ registered bulk share no. Nr 02B, 
representing 3,096 pieces of ordinary, 
certificated, registered shares nos. 14,697-
17,792 in the nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. Nr 03A, nahrazující 5,800 
kusů kmenových akcií č. 17,793-23,592 
znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 
jedné akcie 10 Kč; 

▪ registered bulk share no. Nr 03A, 
representing 5,800 pieces of ordinary, 
certificated, registered shares nos. 17,793-
23,592 in the nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. Nr 03B, nahrazující 3,096 
kusů kmenových akcií č. 23,593-26,688 
znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 
jedné akcie 10 Kč; 

▪ registered bulk share no. Nr 03B, 
representing 3,096 pieces of ordinary, 
certificated, registered shares nos. 23,593-
26,688 in the nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. Nr 04, nahrazující 34,342 
kusů kmenových akcií č. 26,689-61,030 
znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 
jedné akcie 10 Kč; 

▪ registered bulk share no. Nr 04, representing 
34,342 pieces of ordinary, certificated, 
registered shares nos. 26,689-61,030 in the 
nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. Nr 05A, nahrazující 2,383 
kusů kmenových akcií č. 61,031-63,413 
znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 
jedné akcie 10 Kč; 

▪ registered bulk share no. Nr 05A, 
representing 2,383 pieces of ordinary, 
certificated, registered shares nos. 61,031-
63,413 in the nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. Nr 05B, nahrazující 1,271 
kusů kmenových akcií č. 63,414-64,684 
znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 
jedné akcie 10 Kč; 

▪ registered bulk share no. Nr 05B, 
representing 1,271 pieces of ordinary, 
certificated, registered shares nos. 63,414-
64,684 in the nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. Nr 06A, nahrazující 4,496 
kusů kmenových akcií č. 64,685-69,180 
znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 
jedné akcie 10 Kč; 

▪ registered bulk share no. Nr 06A, 
representing 4,496 pieces of ordinary, 
certificated, registered shares nos. 64,685-
69,180 in the nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. Nr 06B, nahrazující 2,400 
kusů kmenových akcií č. 69,181-71,580 
znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 
jedné akcie 10 Kč; 

▪ registered bulk share no. Nr 06B, 
representing 2,400 pieces of ordinary, 
certificated, registered shares nos. 69,181-
71,580 in the nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. A01 nahrazující 128,420 
kusů preferenčních akcií A č. 71,581-
200,000 ve formě na jméno, o jmenovité 
hodnotě jedné akcie 10,- Kč; 

▪ registered bulk share no. A01, representing 
128,420 pieces of A-type, certificated, 
registered shares nos. 71,581-200,000 in the 
nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. A02 nahrazující 8,281 
kusů preferenčních akcií A č. 200,001-
208,281, ve formě na jméno, o jmenovité 
hodnotě jedné akcie 10,- Kč; 

▪ registered bulk share no. A02, representing 
8,281 pieces of A-type, certificated, 
registered shares nos. 200,001-208,281 in 
the nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. B01 nahrazující 123,163 
kusů preferenčních akcií B č. 275,450-
398,612 ve formě na jméno, o jmenovité 
hodnotě jedné akcie 10,- Kč; 

▪ registered bulk share no. B01, representing 
123,163 pieces of B-type, certificated, 
registered shares nos. 275,450-398,612 in 
the nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. B02 nahrazující 67,168 
kusů preferenčních akcií B č. 208,282-
275,449 ve formě na jméno, o jmenovité 
hodnotě jedné akcie 10,- Kč; 

▪ registered bulk share no. B02, representing 
67,168 pieces of B-type, certificated, 
registered shares nos. 208,282-275,449 in 
the nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. B03 nahrazující 91,022 
kusů preferenčních akcií B č. 398,613-
489,634 ve formě na jméno, o jmenovité 

▪ registered bulk share no. B03, representing 
91,022 pieces of B-type, certificated, 
registered shares nos. 398,613-489,634 in 
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hodnotě jedné akcie 10,- Kč; the nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. B04 nahrazující 42,986 
kusů preferenčních akcií B č. 489,635-
532,620 ve formě na jméno, o jmenovité 
hodnotě jedné akcie 10,- Kč; 

▪ registered bulk share no. B04, representing 
42,986 pieces of B-type, certificated, 
registered shares nos. 489,635-532,620 in 
the nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. C01 nahrazující 310,488 
kusů preferenčních akcií C č. 533,654-
844,141 ve formě na jméno, o jmenovité 
hodnotě jedné akcie 10,- Kč; 

▪ registered bulk share no. C01, representing 
310,488 pieces of C-type, certificated, 
registered shares nos. 533,654-844,141 in 
the nominal value of CZK 10 each; 

▪ hromadné akcie č. C02 nahrazující 41,418 
kusů preferenčních akcií C č. 844,142-
885,559 ve formě na jméno, o jmenovité 
hodnotě jedné akcie 10,- Kč 

▪ registered bulk share no. C02, representing 
41,418 pieces of C-type, certificated, 
registered shares nos. 844,142-885,559, in 
the nominal value of CZK 10 each 
 

Novými akciemi se pro účely tohoto oznámení 
rozumí 884 526 ks kmenových akcií na jméno 
v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč. 

For the purposes of this announcement, New Shares 
means 884 526 ordinary registered shares in paper 
form with a nominal value of CZK 10. 

* * * 

V Praze dne 30. března 2022. In Prague on 30 March 2022. 

Představenstvo společnosti Geewa a.s. The Board of Directors of Geewa a.s. 

 


