
 

 

SHRNUTÍ PODSTATY PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE  

A  

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI K PROTINÁVRHU 

 

Představenstvo společnosti  

 

ENERGOCHEMICA SE,  

se sídlem na adrese Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO: 24198099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, spisová značka H 502   

(„Společnost“) 

 

tímto v souvislosti s řádnou valnou hromadou Společnosti, která se koná dne 15. února 2016 od 12:00 hod. na adrese 

Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika („Valná hromada“), a v souladu s § 362 odst. 2 

zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („Zákon 

o obchodních korporacích“) oznamuje akcionářům Společnosti, že: 

 

Akcionář Společnosti, společnost LINKSKATERS LIMITED, se sídlem Michalakopoulou, 12, 4th floor, Flat/Office 401, 

Postal Code 1075, Nikózie, Kyperská republika, registrační číslo: HE 139702 („Akcionář“), uplatnil v souladu s § 361 a 

násl. Zákona o obchodních korporacích protinávrh k bodům 2. a 3. pořadu Valné hromady, který byl představenstvu 

Společnosti doručen dne 03. 02. 2016. 

 

Podstatou protinávrhu Akcionáře k návrhu představenstva Společnosti jsou následující změny, týkající se náležitostí 

nových akcií, které mají být vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti, a to jejich počtu, jmenovité 

hodnoty a jejich přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu. Předmětem protinávrhu Akcionáře není změna 

navrhované částky zvýšení základního kapitálu. 

 

Pro přehlednost představenstvo Společnosti níže shrnuje základní náležitosti návrhu představenstva a protinávrhu 

Akcionáře, přičemž navrhované změny jsou v protinávrhu vyznačeny. 

 

Informace o návrhu představenstva Společnosti 

Bod 2. pořadu Valné hromady: 

 Částka zvýšení základního kapitálu: z částky 82.500.000,- EUR (2.088.900.000,- Kč) o částku 71.000.050,- EUR 

(1.797.721.266,- Kč) na částku 153.500.050,- EUR (3.886.621.266,- Kč); 

 Počet akcií: 1.290.910 ks (slovy: jeden milion dvě stě devadesát tisíc devět set deset kusů) akcií;  

 Jmenovitá hodnota jedné akcie: 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč (slovy: jeden tisíc tři sta 

devadesát dva celých šedesát setin korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč ke dni 30.11.2011; 

 Druh, podoba a forma akcií: kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě; 

 Emisní kurs jedné akcie: 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč (slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva 

celých šedesát setin korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč ke dni 30.11.2011; 

 Kotace: rozhodnutí, aby nové akcie byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu Standard Market 

trhu (předtím s označením regulovaný volný trh) Burzy cenných papírů Praha, a.s. 

 

Bod 3. pořadu Valné hromady: 

 Související změny stanov Společnosti v návaznosti na přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního 

kapitálu ve znění návrhu. 

 

 



 

 

Informace o protinávrhu Akcionáře: 

Bod 2. pořadu Valné hromady: 

 Částka zvýšení základního kapitálu: z částky 82.500.000,- EUR (2.088.900.000,- Kč) o částku 71.000.050,- EUR 

(1.797.721.266,- Kč) na částku 153.500.050,- EUR (3.886.621.266,- Kč); 

 Počet akcií: 129.091 ks (slovy: sto dvacet devět tisíc devadesát jedna kusů) akcií;  

 Jmenovitá hodnota jedné akcie: 550,- EUR (slovy: pět set a padesát euro), tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc 

devět set dvacet šest korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč ke dni 30.11.2011; 

 Druh, podoba a forma akcií: kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě; 

 Emisní kurs jedné akcie: 550,- EUR (slovy: pět set a padesát euro), tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set 

dvacet šest korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč ke dni 30.11.2011; 

 Kotace: rozhodnutí, že s novými akciemi nebude obchodováno na evropském regulovaném trhu. 

 

Bod 3. pořadu Valné hromady: 

 Související změny stanov Společnosti v návaznosti na přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního 

kapitálu ve znění protinávrhu. 

 

Stanovisko představenstva Společnosti k protinávrhu: 

 

Představenstvo Společnosti tímto prohlašuje, že k uvedenému protinávrhu Akcionáře nemá výhrady a případné 

přijetí usnesení valné hromady ve znění protinávrhu neohrozí důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 

 

Upozornění pro akcionáře Společnosti: 

 

Celé znění protinávrhu Akcionáře, včetně tohoto shrnutí protinávrhu obsahujícího rovněž stanovisko představenstva 

Společnosti, budou počínaje dnešním dnem, v souladu s ustanovením § 362 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích 

ve spojení s ustanovením § 120b odst. 1 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů („Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), také: 

- uveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinne 

zverejňované informácie“; 

- zpřístupněny v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 10.00 do 15.00 hod. v sídle Společnosti na adrese Praha 

9, Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00. 

 

 

 

 

Představenstvo společnosti ENERGOCHEMICA SE 

 

 

http://www.energochemica.eu/

