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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - HYPOTEČNÍ BANKA, A.S. 
(IČ 135 84 324, sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5) 

 

OPRAVA ZVEŘEJNĚNÝCH ÚDAJŮ  

 

 
 
 
Ve Výroční zprávě  Hypoteční banky, a.s. za rok 2010, bylo ve „Finanční části“ ,   v pasáži 

„Doplňující informace podle legislativních požadavků“, v kapitole nazvané  „Kapitál a 

vydané cenné papíry“ v podkapitole „Základní kapitál“  na str. 98 nesprávně uveden 

následující údaj: 

 

 

PŮVODNÍ CHYBNÝ ÚDAJ:
1
 

 
Základní kapitál 

K 31. 12. 2010 činil základní kapitál Hypoteční banky 5 076 mil. Kč a byl rozdělen do 10 152 

662 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500 Kč. Všechny akcie jsou 

zaknihované, kótované cenné papíry a znějí na majitele. Základní kapitál je plně splacen. 

Hypoteční banka nevydala žádné prioritní nebo zaměstnanecké akcie ani dluhopisy, s nimiž je 

spojeno právo požadovat v době v nich určené vydání akcií nebo předkupní právo na akcie v 

jmenovité hodnotě v nich určené. Hypoteční banka nevlastní žádné vlastní akcie. Na akcie 

Hypoteční banky nebyla vydána žádná opce. 

 

 

OPRAVENÝ ÚDAJ:
1
 

 
Základní kapitál 

K 31. 12. 2010 činil základní kapitál Hypoteční banky 5 076 mil. Kč a byl rozdělen do 10 152 

662 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 500 Kč. Všechny akcie jsou 

zaknihované cenné papíry a znějí na majitele. Základní kapitál je plně splacen. Hypoteční 

banka nevydala žádné prioritní nebo zaměstnanecké akcie ani dluhopisy, s nimiž je spojeno 

právo požadovat v době v nich určené vydání akcií nebo předkupní právo na akcie v 

jmenovité hodnotě v nich určené. Hypoteční banka nevlastní žádné vlastní akcie. Na akcie 

Hypoteční banky nebyla vydána žádná opce. 

 

Z původního textu: „Všechny akcie jsou zaknihované, kótované cenné papíry a znějí na 

majitele“  bylo odstraněno slovo „kótované“. 

                                                      
1
 Opravovaná věta je vyznačena tučným písmem 

 


