
     

      Zvýšení základního kapitálu v Hypoteční bance, a.s. 

 

                Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti 
         Hypoteční banka, a.s. 

       (notářský zápis sepsaný dne 19. 2. 2014) 
 
 

 

Základní kapitál společnosti Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150,  PSČ 150 57, 

IČ  135 84 324, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

3511 (dále jen „HB“), se zvyšuje z dosavadní výše 5 076 334 500,- Kč (pět miliard sedmdesát šest 

milionů tři sta třicet čtyři tisíc pět set korun českých) o částku 500,- Kč (pět set korun českých) na 

novou výši 5 076 335 000,- Kč (pět miliard sedmdesát šest miliónů tři sta třicet pět tisíc korun 

českých), přičemž: 

I. upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, 

 

II. zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, 

která bude vydána jako zaknihovaný cenný papír o  jmenovité  hodnotě   500,-  Kč     (pět   set    

korun českých), 

 

III. emisní kurz nové akcie bude 2.500.000.000,- Kč (dvě miliardy pět set tisíc korun českých) 

s tím, že emisní ážio akcie bude 2.499.999.500,- Kč (dvě miliardy čtyři sta devadesát devět 

milionů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) (dále jen “Akcie”),    

 

IV. Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, 

 

V. Akcie nebude upisována na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále je 

„ZOK“), 

 

VI. Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 484 a násl. ZOK, neboť 

se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, a bude 

nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Československá obchodní 

banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350 (dále jen „Předem 

určený zájemce“),  

 

VII. Předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s HB. Tato smlouva 

bude uzavřena v sídle  HB  v  pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00.  Lhůta pro upsání 

nových akcií činí 15 (patnáct) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem HB,  

 

VIII. v případě, že Československá obchodní banka, a. s., neupíše nabídnutou Akcii, rozhodnutí o 

zvýšení základního kapitálu se ve smyslu ustanovení § 493 ZOK zrušuje a vkladová povinnost 

zaniká. 

 



Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs nově upsané akcie do 30 (třiceti) kalendářních 

dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 263596301/0300, vedený u společnosti Československá 

obchodní banka, a.s.    


