
 

 

Praha, 16.2.2016 

 

O Z N Á M E N Í 

   

Společnost   

   

ENERGOCHEMICA SE,   

sídlo: Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 24198099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, spisová značka H 502   

(„Společnost“),   

   

tímto zveřejňuje 

   

v souladu s ustanovením § 485 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(„Zákon o obchodních korporacích“),   

   

tuto informaci o přednostním právu k úpisu akcií: 

   

Společnost tímto zveřejňuje informaci o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií. Valná hromada 

Společnosti konaná dne 15.2.2016 rozhodla o zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 82.500.000,- EUR 

(slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc euro) o částku 71.000.050,- EUR (slovy: sedmdesát jeden milionů 

padesát euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun 

českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) o částku 1.797.721.266,- Kč 

(slovy: jedna miliarda sedm set devadesát sedm milionů sedm set jedenadvacet tisíc dvě stě šedesát šest 

korun českých).   

   

Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva milionů pět set 

tisíc euro) na novou částku 153.500.050,- EUR (slovy: sto třiapadesát milionů pět set tisíc padesát euro), tj. 

dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 

30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) z částky 2.088.900.000,- Kč (slovy: dvě 

miliardy osmdesát osm milionů devět set tisíc korun českých) na novou částku 3.886.621.266,- Kč (slovy: tři 

miliardy osm set osmdesát šest milionů šest set dvacet jeden tisíc dvě stě šedesát šest korun českých).   

   

V souladu s ustanovením § 484 Zákona o obchodních korporacích mají akcionáři Společnosti přednostní právo 

upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu 

Společnosti, a to v případě, že se tohoto práva nevzdali. Neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu 

přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných nových akcií, a to v případě, že se tohoto 

práva nevzdali.   

   

Přednostní právo k úpisu mohou akcionáři vykonat v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od 

okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního 

práva.   

   



 

 

Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti v pracovních dnech v době od 

10.00 hod. do 15.00 hod.   

 

Na každou jednou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč 

(slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) dle přepočítacího 

koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: 

třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct), připadá podíl ve výši 129091/1500000 (slovy: jedno sto dvacet 

devět tisíce devadesát jedna lomeno jeden milion pět set tisíc) na jednu nově upsanou akci. Akcie lze upisovat 

pouze celé.  

   

S využitím přednostního práva lze upsat celkem 129.091 (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc devadesát jedna) 

kusů kmenových akcií ve formě na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 550,- 

EUR (slovy: pět set padesát euro), tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest korun českých) dle 

přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 

30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct). 

 

Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 550,- EUR (slovy: pět set a padesát euro) za 

1 (slovy: jednu) akcii, tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest korun českých) dle přepočítacího 

koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: 

třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct). Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se 

může lišit od výše emisního kursu akcií upisovaných jinak. 

   

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno 

poprvé. 


