Představenstvo akciové společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s.,
IČ: 28647491, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zaspaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4406 (dále jen „společnost“)
tímto oznamuje všem akcionářům společnosti:
Informaci podle § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, o přednostním
právu akcionářů k upsání akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti:
Valná hromada společnosti konaná dne 9. 2. 2018 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti
z dosavadní hodnoty 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 45.000.000,- Kč
(slovy: čtyřicet pět miliónů korun českých) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši
47.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm miliónů korun českých), který bude splacen výhradně
peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií s tím, žeupisování akcií nad schválenou
částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
V souladu s § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích se všichni akcionáři
společnosti informují o následujícím:
1)

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 45.000.000,- Kč
(slovy: čtyřicet pět miliónů korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku
navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

2)

Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na
úpis akcií. Emisníkurz upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady.

3)

Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 4.500 (slovy: čtyři tisíce pět set) kusů nových
listinných, kmenových akcií, veformě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 10.000,- Kč
(slovy: deset tisíc korun českých).

4)

Upisování nových akcií proběhne ve dvou (2) kolech. V prvním kole mají všichni akcionáři
přednostní právoupsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního
kapitálu v rozsahu jejich podílu. V druhém kole upisování bude moci všechny nové akcie,
které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože
některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva
vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle zákona o obchodních
korporacích neúčinné, upsat vybraný zájemce, kterým je společnost Českomoravská
energetika s.r.o., IČO: 035 31 384, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8.

5)

Způsob upisování nových akcií v prvním kole upisování:
a)

v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie
společnosti upisovanéke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu;

b)

místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo společnosti
VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s., tj. Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, v
pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 15:00 hodin,
kdy k identifikaci akcionáře je nutné s sebou přinést platný občanský průkaz,
v případě právnické osoby platný originál výpisu z obchodního rejstříku a platný
občanský průkaz osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu;

c)

lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí dva (2) týdny a
začne každémuz akcionářů běžet ode dne doručení tohoto oznámení; informace o

přednostním právu akcionářův prvním kole upisování podle § 485 zákona o
obchodních korporacích bude společností také zveřejněna v obchodním věstníku a na
internetových stránkách společnosti;
d)

na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set
tisíc korunčeských) připadá podíl ve výši (po zaokrouhlení na tři desetinná
místa)1125,007 (slovy: tisíc sto dvacet pět celých a sedm tisícin) nových akcií
společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), na
jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc
korun českých) připadá podíl ve výši (po zaokrouhlení na tři desetinná místa) 225,001
(slovy: dvě stě dvacet pět celých ajedna tisícina) nových akcií společnosti o jmenovité
hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), na jednu dosavadní akcii
společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)
připadá podíl ve výši (po zaokrouhlení na tři desetinná místa) 45,000 ks (slovy:
čtyřicet pět) nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset
tisíc korun českých), na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá podíl ve výši (po zaokrouhlení na
tři desetinná místa) 22,500 ks (slovy: dvacet dva celých a pět desetin) nových akcií
společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých);

e)

upisovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou
mít listinnoupodobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít
jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); emisní kurz každé
akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun
českých);

f)

upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den
lhůty provykonání přednostního práva, a to připsáním na účet společnosti číslo:
117870413/0300;

g)

v druhém kole upisování bude moci všechny nové akcie, které nebudou upsány
s využitímpřednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů
svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo
upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle zákona o obchodních korporacích
neúčinné, upsat vybraný zájemce, kterým je společnost Českomoravská energetika
s.r.o., IČO: 035 31 384, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8.
Představenstvo společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce
zvýšení základního kapitálu;
V Ostravě dne 16. 2. 2018
Za představenstvo společnosti VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s.

Ing. Richard Holešinský, předseda představenstva

Ing. Jan Světlík, člen představenstva

