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Informace pro akcionáře společnosti AGREGA, a.s. 
se sídlem Polní 46, 789 61 Bludov, IČ: 476 73 443, 

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 550,  

ve smyslu ust. § 485 zákona o obchodních korporacích  

 

 

Valná hromada společnosti rozhodla dne 25. 6. 2020 o zvýšení základního kapitálu 

společnosti o částku 10.568.000,- Kč upsáním nových akcií společnosti peněžitými vklady 

takto: 

 

a) částka, o kterou má být základní kapitál společnosti zvýšen, s určením, zda se připouští 

upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, popřípadě do jaké nejvyšší částky; 

základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 10.568.000,--Kč, tedy na částku 21.000.000,- 

-Kč a to upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva stávajících  

akcionářů s tím, že se nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tuto částku. 

b) počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií společnosti, jejich forma; 

počet upisovaných akcií společnosti bude 10.568 (slovy: deset tisíc pět set šedesát osm) kusů 

akcií společnosti. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií společnosti bude činit 1.000,- 

Kč, všechny upisované akcie společnosti budou kmenovými akciemi na majitele a budou 

vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs každé nově upisované akcie společnosti 

se rovná její jmenovité hodnotě. 

c) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií společnosti; 
upisování nových akcií společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvním kole upisování má 

každý akcionář společnosti přednostní právo ve smyslu ust. § 484 odst. 1) zákona o obchodních 

korporacích upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu 

společnosti v rozsahu jeho podílu, pokud se takového práva nevzdal. Rozhodný den pro 

uplatnění přednostního práva je 21. 7. 2020 a lhůta pro jeho uplatnění trvá 2 týdny. 

d) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií společnosti v prvním kole: 

Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií společnosti je sídlo společnosti 

Bludov, Polní 46, kde akcionáři upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií. Tato smlouva bude 

uzavřena v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. 

do 15:00 hod. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,-- Kč  

připadá podíl 10.568/10.432 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Upisovat lze 

pouze celé akcie společnosti. 

e) účet u banky a lhůtu, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část 

emisní kurs upsaných akcií musí být splacen ve lhůtě pro splacení a bude trvat 10 dnů, a to na 

bankovní účet společnosti číslo 4908-841/0100. Lhůta pro splacení začne běžet následující den 

po uplynutí lhůty pro upsání akcií, tj. od 4. 8. 2020. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 % 

emisního kursu upsaných akcií.     

f) akcie společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole  

upisování akcií společnosti budou ve druhém kole upisování nabídnuty  k  upsání  předem  

určenému zájemci, a to akcionáři Ing. Jiřímu Pavlíkovi, nar. 10. 11. 1957, s bydlištěm  

Šumperk, Oblouková 3211/6,  PSČ 787 01. Všechny upisované akcie společnosti budou  

kmenovými akciemi na majitele a budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Emisní kurs  

každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní  

akcii společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,-- Kč připadá podíl 10.568/10.432 na 

jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč. Upisovat lze pouze celé akcie společnosti. 
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Lhůta pro upisování akcií společnosti ve druhém kole upisování činí 2 týdny, a to počínaje  

dnem 31. 7. 2020. Předem určený akcionář Ing. Jiří Pavlík upíše akcie ve smlouvě o upsání 

akcií. Tato smlouva bude uzavřena v sídle společnosti v Bludov, Polní 46, v pracovní dny 

v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. 

e) účet u banky a lhůtu, v níž upisovatel splatí emisní kurs nebo jeho část 

emisní kurs upsaných akcií musí být splacen ve lhůtě pro splacení, a to na bankovní účet 

společnosti číslo 4908-841/0100. 

Lhůta pro splacení se stanovuje dvacetidenní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty 

pro upsání akcií ve druhém kole upisování . Peněžitý vklad je splacen ve lhůtě pro splacení, a 

to na účet společnosti  číslo 4908-841/0100 Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu 

upsaných akcií.     

 

V Bludově dne 15. 7. 2020 

 

 

AGREGA, a.s. 

Ing. Jiří Pavlík  

předseda představenstva 

 

 

 


