Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

PROTINÁVRH k bodu č. 8 programu valné hromady společnosti Přístav
Pardubice a.s. s datem konání dne 23. 6. 2021.
Valná hromada akciové společnosti Přístav Pardubice, a.s., IČ: 60916583, se sídlem Pernerova
168, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B 1153 rozhodla dne 23. 6. 2021 o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to
v dále uvedeném rozsahu a za dále uvedených podmínek:
1.

Rozsah zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál se zvyšuje celkově o částku

1,515.000,- Kč
2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: 606 kusů akcií, každá o jmenovité
hodnotě 2.500,-- Kč, přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž
převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem představenstva dle stanov
Společnosti,
(dále společně též jen „Nové Akcie“ a každá z Nových akcií jednotlivě též jen „Akcie“).
3. Emisní kurs Nových Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn.:
jedna Akcie o jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč bude upsána emisním kursem 2.500,-- Kč,
4. Upsání Nových Akcií s využitím přednostního práva akcionářů (1. kolo):
Všechny Nové Akcie, tzn. 606 kusů akcií o jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč, každá vydaná
jako cenný papír na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím souhlasem
představenstva dle stanov Společnosti, mohou být upsány akcionáři Společnosti s využitím
přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle § 484 odst. 1 z. o. k., a to za
těchto podmínek:
a) Místo vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových Akcií mohou
akcionáři Společnosti vykonat v sídle Společnosti, tj. na adrese Pernerova 168, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice.
b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: Přednostní právo na upsání Nových Akcií
mohou akcionáři Společnosti vykonat ve lhůtě 100 dnů ode dne doručení oznámení o
počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a
od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále též jen „Upisovací lhůta pro přednostní právo“).
c) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro přednostní právo: Počátek běhu Upisovací lhůty
pro přednostní právo oznámí Společnost akcionářům Společnosti způsobem určeným
stanovami Společnosti a z. o. k. pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po
zápisu Usnesení do obchodního rejstříku. Oznámení o přednostnímu právu Společnost
současně zveřejní.
d) Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě
nebo jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité
hodnotě:
• na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč připadá jedna
nová Akcie o jmenovité hodnotě 2.500,-- Kč
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5. Upsání Nových Akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva akcionářů (2.
kolo):
Upsání Nových Akcií, které nebyly upsány akcionáři Společnosti s využitím přednostního
práva dle odstavce 4 Usnesení (dále též jen „Neupsané Akcie“), bude nabídnuto určitému
zájemci – a to akcionáři společnosti České Přístavy a.s., IČ: 452 74 592, sídlem
Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 (dále jen určitý zájemce), a to za těchto podmínek:
a) určitý zájemce má právo upsat všechny neupsané Akcie v prvním kole.
b) Místo úpisu: Právo na upsání Neupsaných Akcií v 1. kole může určitý zájemce vykonat v

sídle Společnosti, tj. na adrese Pernerova 168, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.
c)

Lhůta pro úpis: Právo na upsání Neupsaných Akcií v 1. kole, může určitý zájemce vykonat ve
lhůtě 90 dnů ode dne doručení oznámení o počátku běhu upisovací lhůty, v pracovních dnech
v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. (dále též jen „Upisovací
lhůta pro druhé kolo úpisu“).

d) Oznámení počátku Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle čl. 5 písm. a) Usnesení:
Počátek běhu Upisovací lhůty pro druhé kolo úpisu a poměru dle čl. 5 písm. a) tohoto
usnesení oznámí Společnost akcionářům Společnosti způsobem určeným stanovami
Společnosti a z. o. k. pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po provedení
výpočtu dle čl. 5 písm. a) Usnesení. Oznámení o právu úpisu Společnost současně zveřejní.

6. Emisní kurs Upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode
dne upsání Akcií. Celý emisní kurs Upsaných Akcií je upisovatel povinen splatit peněžitým
vkladem, a to složením na účet společnosti číslo ……………………………………… vedený
u společnosti ………………………………………
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