OZNÁMENÍ O PŘEDNOSTNÍM PRÁVU K ÚPISU AKCIÍ
A POČÁTKU BĚHU LHŮTY K VYUŽITÍ PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA
Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČ: 494 55 168
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1176
(dále také "společnost")
oznamuje tímto akcionářům společnosti informaci o přednostním právu k úpisu akcií
a informaci o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií
společnosti.
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 19. června 2018 rozhodla o zvýšení základního
kapitálu společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými
vklady. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do
obchodního rejstříku dne 4. července 2018.
Oznámení o přednostním právu k úpisu akcií a počátku běhu lhůty k využití přednostního
práva bylo zveřejněno v Obchodním věstníku dne 26. července 2018.
Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 zákona o obchodních
korporacích tímto oznamuje akcionářům společnosti informaci o přednostním právu k úpisu
akcií.
1. Místo pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií:
Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti: Čechova 1300/23, 690 02
Břeclav.
Akcie budou upisovány v každý pracovní den od 10:00 (deseti) hodin do 14:00 (čtrnácti)
hodin po dobu běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.
2. Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií:
Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počíná
běžet dne 27. července 2018.
3. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti:
Na jednu dosavadní akcii bude možno upsat 0,002 nové akcie. Nároky na upsání se
zaokrouhlují matematicky na celý počet akcií, přičemž akcionáři, kteří mají méně než
500 akcií, jsou oprávněni upsat jednu novou akcii.
4. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz upisovaných akcií:
Jmenovitá hodnota nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva je 1.000,- Kč.
Upisované akcie jsou kmenové, na jméno a v listinné podobě. Emisní kurz upisovaných akcií
se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií a činí 1.000,- Kč.
5. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva:
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo
vykonáno poprvé, tj. 27. 7. 2018.

6. Upsání a splacení upsaných akcií:
K úpisu dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem, s tím, že
podpisy musí být úředně ověřeny.
Upisovatel je v prvém kole povinen splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu
jím upsaných akcií na zvláštní účet společnosti číslo 43-7315570237/0100 vedený
u Komerční banky, a.s., pobočka Břeclav, nejpozději do 15. srpna 2018. Splacením emisního
kurzu se rozumí připsání celé částky emisního kurzu na výše uvedený bankovní účet.
V Břeclavi dne 26. července 2018

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

