
Oznámení o přijetí usnesení valné hromady Banky CREDITAS a.s. o nuceném 

přechodu všech akcií vlastněných ostatními akcionáři na CREDITAS B.V. 

 

Představenstvo společnosti Banka CREDITAS a.s., IČO 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 

186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903 

(dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) 

oznamuje, že valná hromada Společnosti, která se uskutečnila dne 31. května 2021, přijala rozhodnutí o 

nuceném přechodu všech akcií Společnosti vlastněných ostatními akcionáři na společnost CREDITAS B.V., 

společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN 

Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 76639371 (dále jen „Hlavní akcionář“), jakožto 

hlavního akcionáře ve smyslu § 375 ve spojení s § 382 zákona o obchodních korporacích, v následujícím 

znění: 

„ 

1. Výpisem z obchodního rejstříku Nizozemského království a výpisem z Centrálního depozitáře 

cenných papírů ohledně Společnosti (jak je definována níže) bylo osvědčeno, že společnost 

CREDITAS B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Barbara 

Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 76639371 (dále jen 

„Hlavní akcionář“), vlastní 54.809.127 (slovy: padesát čtyři milionů osm set devět tisíc jedno sto 

dvacet sedm) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě (CZ0008042488) o jmenovité 

hodnotě jedné akcie 57,64 Kč (slovy: padesát sedm korun českých šedesát čtyři haléřů) vydaných 

Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,63 %  základního kapitálu Společnosti, 

s nimiž je spojen 98,63 % podíl na hlasovacích právech společnosti Banka CREDITAS a.s., IČO 634 

92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen „Společnost“). Bylo tak 

osvědčeno, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obchodních korporacích“). 

 

2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu 

všech akcií vydaných Společností, které jsou ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního 

akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na 

Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady 

do obchodního rejstříku (dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu 

přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby 

odlišné od Hlavního akcionáře. 

 

3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního 

práv k akciím, tak zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 75,54 Kč (slovy: sedmdesát pět 

korun českých padesát čtyři haléřů) za 1 (jednu) kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě o 

jmenovité hodnotě 57,64 Kč (slovy: padesát sedm korun českých šedesát čtyři haléřů) emitovanou 

Společností. Přiměřenost výše protiplnění v souladu s požadavkem zákona o obchodních 

korporacích je doložena znaleckým posudkem vyhotoveným znaleckým ústavem Grant Thornton 

Appraisal services a.s., IČO 275 99 582, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23987, jenž 

ocenil hodnotu 1 (jedné) kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 57,64 

Kč (slovy: padesát sedm korun českých šedesát čtyři haléřů) emitovanou Společností ke dni ocenění 

31. ledna 2021 na částku 75,54 Kč (slovy: sedmdesát pět korun českých padesát čtyři haléřů). 

 

4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případných úroků obvyklých 

v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 45 (čtyřiceti pěti) dnů ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím, které přešly 

na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům 

Společnosti Hlavní akcionář pověřil pověřenou osobu dle § 378 zákona o obchodních korporacích, 

kterou je Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, 150 



57 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, 

vložka 46 (dále jen „Pověřená osoba“).  

 

5. Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet akcionáře sdělený Pověřené osobě 

prostřednictvím Společnosti. Nebude-li ke Dni přechodu bankovní účet akcionáře pro výplatu 

protiplnění znám, vyplatí Pověřená osoba akcionáři protiplnění na bankovní účet, jehož údaje je 

akcionář povinen pro tyto účely sdělit Pověřené osobě prostřednictvím Společnosti do 15 (patnácti) 

kalendářních dnů ode Dne přechodu. Bankovní účet pro výplatu protiplnění dle předchozí věty sdělí 

akcionář Pověřené osobě prostřednictvím Společnosti postupem uvedeným na internetových 

stránkách Společnosti (https://www.creditas.cz/ze-zivota-banky/#valne-hromady). Případné 

doplňující informace související s výplatou protiplnění se zveřejní na internetových stránkách 

Společnosti. 

 

6. V případě, že ke Dni přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře odlišného od Hlavního akcionáře 

zástavní právo, a nebude-li ke Dni přechodu Společnosti, respektive Pověřené osobě, znám 

bankovní účet pro výplatu protiplnění, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu 

poskytne Pověřené osobě do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode Dne přechodu prostřednictvím 

Společnosti postupem uvedeným na internetových stránkách Společnosti zástavní věřitel.  

 

7. Po dobu, kdy je akcionář odlišný od Hlavního akcionáře v prodlení s poskytnutím součinnosti 

nezbytné pro výplatu protiplnění, nevzniká takovému akcionáři nárok na obvyklý úrok v době 

přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti, neprokáže-li takový 

akcionář, že potřebnou součinnost nemohl poskytnout z důvodů, které tomu objektivně bránily.“ 

 

Představenstvo Společnosti tímto dále s odkazem na ustanovení § 384 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích konstatuje, že shora uvedené rozhodnutí valné hromady o nuceném přechodu všech akcií 

Společnosti vlastněných ostatními akcionáři na Hlavního akcionáře bylo dne 01.06.2021 zapsáno do 

obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23903, číslo listiny B 

23903/SL120/MSPH.  

 

Představenstvo Společnosti dále s odkazem na ustanovení § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 

oznamuje, že závěry znaleckého posudku č. 019/2021 vyhotoveného znaleckým ústavem Grant Thornton 

Appraisal services a.s., IČO 275 99 582, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaný v 

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23987 (dále jen „Znalec“), ze dne 

19.03.2021, který byl Společnosti doručen Hlavním akcionářem současně se žádostí o svolání valné hromady 

Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích za účelem schválení nuceného 

přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, jsou následující: Hodnota 1 (jedné) 

kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 57,64 Kč (slovy: padesát sedm korun 

českých šedesát čtyři haléřů) emitovaná Společností ke dni ocenění 31. ledna 2021 činí 75,54 Kč (slovy: 

sedmdesát pět korun českých padesát čtyři haléřů). 

 

Veřejná listina (notářský zápis č. NZ 398/2021vyhotovený Mgr. Ondřejem Krejčovským, notářem 

v Prostějově) o rozhodnutí valné hromady Společnosti o nuceném přechodu všech akcií Společnosti 

vlastněných ostatními akcionáři na Hlavního akcionáře je v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 zákona o 

obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 

Praha 6. 

 

 

Praha 2. června 2021 

 

 

 

Představenstvo společnosti 

Banka CREDITAS a.s. 


