Vážená paní akcionářko, vážený pane akcionáři,
předseda představenstva společnosti AGRO Staňkov a. s., IČ: 001 15 746, se sídlem Staňkov, Plzeňská
čp. 350, PSČ 345 61, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka
971 ( (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 15.562.000,- Kč (slovy: patnáct milionů
pět set šedesát dva tisíc korun českých) vydáním maximálně 389.050 ks (slovy: tři sta osmdesát devět
tisíc padesát kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč
(slovy: čtyřicet korun českých), které nebudou kótované. Upisování akcií nad částku navrhovaného
zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku. Za využití
přednostního práva je možné upsat všechny akcie společnosti, upisované v rámci zvýšení základního
kapitálu. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 40,- Kč je akcionář oprávněn upsat
5 (slovy: pět) nových akcií ve jmenovité hodnotě 40,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie.
Akcionáři mohou vykonat právo přednostního úpisu nových akcií ve lhůtě 14 dnů ode dne
doručení tohoto oznámení akcionáři, a to zápisem do listiny upisovatelů v sídle společnosti na adrese:
Staňkov, Plzeňská čp. 350, PSČ 345 61, v pracovní dny v době od 10.00 hod. do 14.00 hod., tel.: 379
492 211. Počátek běhu této lhůty je oznámen zveřejněním oznámení v obchodním věstníku a rozesláním
oznámení akcionářům společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání
valné hromady.
Emisní kurz nových listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40,- Kč se
rovná jmenovité hodnotě akcie, tzn. 40,- Kč za jednu akcii. Emisní kurz všech akcií upisovaných na
zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva bude splácen výhradně peněžitými vklady.
Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 30% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti
pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2401651794/2010,
vedený u Fio banka, a.s. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 70% emisního kurzu upsaných
akcií do jednoho roku ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú.
2401651794/2010, vedený u Fio banka, a.s.
V souladu s čl. XXV. odst. 2 stanov společnosti akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu
společnosti nemají ve smyslu ust. 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se
ZOK neupsal jiný akcionář společnosti.
Započtení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných
akcií se nepřipouští.
Přednostní právo k úpisu akcií může uplatnit akcionář společnosti nebo osoba, která prokáže, že jí
přednostní právo bylo postoupeno osobou, která byla v době jeho postoupení akcionářem společnosti a
byla oprávněna z tohoto samostatně převoditelného práva, nebo osobou, která byla v době jeho
postoupení z přednostního práva oprávněna.
Ve Staňkově dne 18. července 2019
Za AGRO Staňkov a.s.
Roitelet, s.r.o., předseda představenstva
při výkonu funkce zastoupen Ing. Bohumilem Hálou, jednatelem

