
OZNÁMENÍ  
 

   

 

Banka CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 

OR: Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10892, IČO: 63492555, DIČ: CZ63492555 

Volejte zdarma: 800 888 009, e-mail: info@creditas.cz, www.creditas.cz                                                                                        

Banka CREDITAS a.s., IČO: 63492555, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 675/9, PSČ 186 00 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10892, 

(dále jen „Společnost“) 

 

tímto zveřejňuje v souladu s ustanovením § 485 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích) 

(dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) 

 

tuto 

informaci o přednostním právu k úpisu akcií. 

 

Společnost tímto zveřejňuje informaci o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií. Valná hromada Společnosti konaná 

dne 24. 9. 2018 rozhodla, mimo jiné, o zvýšení základního kapitálu ve výši 2.267.953.313,- Kč (slovy: dvě miliardy dvě stě šedesát 

sedm milionů devět set padesát tři tisíc tři sta třináct korun českých) o částku 100.000.071,- Kč (slovy: jedno sto milionů sedmdesát 

jedna korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak nejvýše o částku 2.267.953.313,- Kč (slovy: 

dvě miliardy dvě stě šedesát sedm milionů devět set padesát tři tisíc tři sta třináct korun českých). 

 

Podle § 484 Zákona o obchodních korporacích mají akcionáři Společnosti přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení 

základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, a to v případě, že se tohoto práva nevzdali. 

Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém 

dalším upisovacím kole. 

 

Přednostní právo k úpisu mohou akcionáři vykonat v sídle Společnosti na adrese Sokolovská 645/9, 186 00 Praha 8 nebo 

na adrese pobočky Společnosti, tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, a to ve lhůtě 2 týdnů od okamžiku uveřejnění tohoto 

oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva způsobem stanoveným zákonem a stanovami 

Společnosti pro svolání valné hromady, tedy od okamžiku, kdy bylo oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím 

přednostního práva uveřejněno na internetových stránkách Společnosti a zveřejněno na webových stránkách 

www.valnehromady.cz. 

  

Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti a pobočka Společnosti na adrese tř. Svobody 

1194/12, 779 00 Olomouc, v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 17.00 hod. 

 

Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité 

hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. 

 

Podle rozhodnutí valné hromady ze dne 24. 9. 2018 lze s využitím přednostního práva upsat celkem 39.350.164 (slovy: třicet devět 

milionů tři sta padesát tisíc sto šedesát čtyři) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá, ve formě 

na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 

60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii. 

 

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. 

 

Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5 dnů od provedení úpisu 

akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s. 

 

Představenstvo společnosti 

Banka CREDITAS a.s. 

http://www.creditas.cz/

