
 

 

Informační povinnost podle § 120a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb.,  
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Společnost 
ENERGOCHEMICA SE, 
se sídlem Prosecká 851/64, Praha 9 - Prosek, PSČ 190 00, 
IČO: 241 98 099, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka H 502 
(dále jen „společnost“) 
 
tímto v souladu s ustanovením § 120a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 
ve znění pozdějších předpisů oznamuje informace o dopadu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu na 
práva akcionářů společnosti: 
 
Valná hromada společnosti, která se bude konat dne 15.02.2016 od 12:00 hod. na adrese Janáčkovo 
nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, bude projednávat návrh představenstva 
společnosti o zvýšení základního kapitálu.  
 
Dle návrhu usnesení představenstva se základní kapitál společnosti ve výši 82.500.000,- EUR (slovy: 
osmdesát dva milionů pět set tisíc euro) zvyšuje 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). 
 
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně 
peněžitými vklady. 
 
Emisní kurs každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Jmenovitá hodnota 
každé z upisovaných akcií bude činit 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), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele 
v zaknihované podobě. Počet nově upisovaných akcií společnosti bude 1.290.910 (slovy: jeden milion dvě 
stě devadesát tisíc devět set deset) kusů. Emisní ážio se rovná nule. 
 
Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to 
v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. 

 



 

 

Neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto 
neupsaných nových akcií. 

 
S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou (2) týdnu od okamžiku, kdy 
jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. 
Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 
odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení 
základního kapitálu. 

 
Svého přednostního práva na upsání nových akcií se akcionáři mohou vzdát, a to buď v písemné formě 
s úředně ověřeným podpisem, nebo prohlášením na valné hromadě. 
 
V případě, že dojde ke zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s výše uvedeným návrhem 
rozhodnutí, dojde ke zvýšení celkového počtu hlasů ve společnosti na 2 790 910 hlasů. V případě, že všichni 
akcionáři nevyužijí svého přednostního práva k úpisu akcií, tak může dojít ke změně vzájemných poměrů 
podílů jednotlivých akcionářů na celkovém počtu hlasů ve společnosti.  

 
V důsledku zvýšení základního kapitálu také dojde ke zvýšení hodnoty společnosti, tedy i hodnoty akcií ve 
vlastnictví akcionářů. 

 
Vedle přednostního práva na úpis akcií a možnou změnu poměrů podílů jednotlivých akcionářů na 
celkovém počtu hlasů ve společnosti, nebude mít rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dopad na práva 
akcionářů. 

 


