
 
 

OZNÁMENÍ 
 

Představenstvo společnosti Partners Branka, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 

4, IČ: 09727094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

25885 (dále jen „Společnost“) 

 

tímto zveřejňuje v souladu s ust. § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

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

obchodních korporacích“) 

 

TUTO INFORMACI O PŘEDNOSTNÍM PRÁVU AKCIONÁŘŮ NA UPSÁNÍ NOVÝCH AKCIÍ: 

 

Valná hromada Společnosti konaná dne 22. 12. 2020 rozhodla, mimo jiné, o zvýšení základního 

kapitálu Společnosti upsáním nových akcií. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 

490.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát milionů korun českých), tj. z původní výše 10.000.000,- Kč 

(slovy: deset milionů korun českých) na novou výši 500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun 

českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního 

kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen výhradně peněžitými vklady. 

 

Akcie budou upisovány ve dvou kolech s využitím přednostního práva akcionářů Společnosti, které 

lze využít takto: 

 

Každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke 

zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti (první kolo 

upisování). 

 

V souladu s ust. § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář přednostní právo 

na upsání i těch akcií, které neupsal v souladu se zákonem o obchodních korporacích jiný akcionář 

(druhé kolo upisování), protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého 

přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle zákona o obchodních 

korporacích neúčinné. 

 

Způsob upisování nových akcií v prvním kole upisování: 

- místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo Společnosti, a to Türkova 

2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 17:00 hodin; 

- lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí dva týdny a začne každému z 

akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy příslušný akcionář obdrží informaci o přednostním 

právu akcionářů podle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zaslanou na adresu 

uvedenou v seznamu akcionářů. 

 

Způsob upisování nových akcií v druhém kole upisování: 

- místem pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování je sídlo Společnosti, a to Türkova 

2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 17:00 hodin;  

- lhůta pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování činí dva týdny a začne každému 

z akcionářů běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole 

upisování; 

- upsat lze všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole 

upisování. 



 
 

 

Na každou jednu stávající akcii Společnosti lze upsat 49 kusů nových akcií Společnosti upisovaných s 

využitím přednostního práva, přičemž jmenovitá hodnota nově upisované jedné akcie je totožná se 

jmenovitou hodnotou jedné původní akcie Společnosti. Akcie lze upisovat pouze celé.  

 

Celkem bude upsáno 2 450 000 kusů nových kmenových akcií, vydaných jako cenný papír na jméno, 

ve jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). Emisní kurs každé nově 

upsané akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých). Emisní ážio 

je nulové. 

 

Každý upisovatel je povinen splatit v souhrnu alespoň 30 % jmenovité hodnoty (emisního kursu) 

upsaných akcií nejpozději do 15. 3. 2021 (slovy: patnáctého března roku dva tisíce dvacet jedna), a to 

na účet Společnosti číslo 1387898744/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Zbývající část emisního kursu jím upsaných akcií je povinen splatit do jednoho roku od účinnosti tohoto 

zvýšení základního kapitálu. 

 

V Praze dne 30. 12. 2020 

 

 

Ing. Marek Ditz       Mgr. Simona Machulová 

předseda představenstva     člen představenstva 

Partners Branka, a.s.      Partners Branka, a.s. 


