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Představenstvo společnosti 
 

VÍTKOVICE, a.s., IČ: 451 93 070, 
se sídlem: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě pod sp. zn. B 302 (dále jen „společnost“) tímto činí 
 
OZNÁMENÍ O ÚPISU AKCIÍ ZA VYUŽITÍ PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA A POČÁTKU BĚHU LHŮTY 

K VYUŽITÍ PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA 
 

Stávající akcionáři společnosti jsou oprávněni v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti 
upsáním nových akcií podle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ve znění 
pozdějších předpisů, využít svého přednostního práva na úpis nových akcií. 
 
Základní kapitál společnosti bude zvýšen nejvýše o částku 132.792.030,- Kč (slovy: sto třicet 
dva milionů sedm set devadesát dva tisíc třicet korun českých) vydáním maximálně 13.279.203 ks 
(slovy: třináct milionů dvě sta sedmdesát devět tisíc dvě sta tři kusů) listinných akcií na jméno o 
jmenovité hodnotě 10 Kč (slovy: deset korun českých), které nebudou kótované. Upisování akcií 
nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Připouští se upisování akcií 
pod uvedenou částku, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 
66.396.010,- Kč. Úpis nových akcií bude probíhat v jednom kole, tedy upsat nové akcie budou moci 
výhradně stávající akcionáři společnosti s využitím svého přednostního práva v poměru jmenovité 
hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. 
 
Akcionáři mají přednostní právo k úpisu nových akcií společnosti, a to tak, že je každý 
akcionář oprávněn na jednu svou stávající akcii se jmenovitou hodnotou 10,- Kč upsat 1 
novou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč.  
 
Přednostní právo k úpisu akcií může uplatnit stávající akcionář společnosti nebo jiná osoba, která 
společnosti prokáže, že ji právo přednostního úpisu akcií náleží.  
 
Ke dni 14. ledna 2022 společnost uveřejní oznámení o přednostním právu na internetových 
stránkách společnosti www.vitkovice.cz a v internetovém deníku „in-server.cz“ a zároveň jej rozešle 
doporučenými dopisy na adresy akcionářům společnosti, a také e-maily těm akcionářům, kteří 
společnosti sdělili své emaily pro zasílání pozvánek na valné hromady. Dále oznámení společnost 
zveřejní v Obchodním věstníku. 
 
Akcionáři mohou vykonat právo přednostního úpisu nových akcií ve lhůtě 2 (dvou) týdnů, 
která počne běžet ode dne následujícího po doručení tohoto oznámení akcionáři, a to zápisem 
do listiny upisovatelů v sídle společnosti na adrese: Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, v pracovní dny 
v době od 8:00 do 15:00. Nedojde-li k doručení oznámení o přednostním právu ve skutečnosti dříve, 
má se v souladu s ust. § 573 občanského zákoníku za to, že oznámení o přednostním právu 
odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb došlo adresátovi třetí (3.) pracovní den po 
odeslání na adresu v České republice a patnáctý (15.) pracovní den po odeslání, bylo-li odesláno 
na adresu v jiném státu. Nepřevzetí zásilky nemá za následek nedoručení oznámení v právním 
smyslu. Vyzvednutí zásilky v úložní době nemá za následek vyloučení domněnky doručení dle § 
573 občanského zákoníku. V případě, že z objektivních důvodů (např. hospitalizace v nemocnici) 
dojde k doručení oznámení o přednostním právu později, je povinností akcionáře tuto objektivní 
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nemožnost převzetí zásilky hodnověrně prokázat (např. předložením lékařské zprávy o 
hospitalizaci). 
 
S ohledem na velké množství potenciálních upisovatelů a v zájmu zvýšení efektivity procesu 
upisování akcií zdvořile prosíme upisovatele, aby předem oznámili datum a čas, ve kterém se 
chystají navštívit sídlo společnosti za účelem úpisu na e-mailové adrese 
registrace.akcie@vitkovice.cz. Takovéto předchozí oznámení o dostavení se k úpisu není 
podmínkou pro umožnění úpisu akcií. 
 
Emisní kurs nových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč se rovná 
jmenovité hodnotě akcie, tzn. 10,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs všech akcií upisovaných na zvýšení 
základního kapitálu s využitím přednostního práva bude splácen výhradně peněžitými vklady. 
Upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií k okamžiku zápisu do 
listiny upisovatelů, tzn. vzhledem ke způsobu úhrady je třeba emisní kurs upsaných akcií 
uhradit bankovním převodem či vkladem na určený účet předem. Emisní kurs upisovaných akcií 
jsou upisovatelé povinni splatit na bankovní účet společnosti vedený u Oberbank AG, pobočka 
Česká republika, číslo účtu: 2131116539/8040, případně pro účely přijímání plateb ze zahraničí 
bankovní účet IBAN: CZ49 8040 0000 0021 3111 6539, SWIFT/BIC: OBKLCZ2X. Zdvořile žádáme 
upisovatele, aby platbu emisního kursu identifikovali variabilním symbolem a zprávou pro příjemce 
následovně:  
Variabilní symbol: i) u fyzické osoby rodné číslo bez lomítka akcionáře nebo jeho datum 
narození ve formátu RRRRMMDD a ii) u právnické osoby IČO akcionáře;  
Zpráva pro příjemce: Úpis akcií, [jméno a příjmení/název upisujícího subjektu]. 
 
Nově upsané akcie budou vydány po skončení úpisu a po zápisu nové výše základního kapitálu 
společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo vyzve upisovatele způsobem stanoveným 
zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili 
k převzetí nově vydaných akcií. Upisovatelé jsou povinni vyzvednout si nově vydané akcie v sídle 
společnosti ve lhůtě stanovené představenstvem společnosti ve výzvě k převzetí akcií. 
 
V Ostravě dne 10. ledna 2022  
  

představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. 
 


