
OZNÁMENÍ O ZPŮSOBU UPISOVÁNÍ AKCIÍ V DRUHÉM KOLE 

Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a.s., IČO: 451 47 833, se sídlem Poděbrady, 

Jiřího náměstí 39, PSČ 29033, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze pod sp. zn. B 1471 (dále jen „Společnost“) oznamuje následující:  

A) Z celkového počtu nově upisovaných akcií ke zvýšení základního kapitálu Společnosti 

dle usnesení valné hromady ze dne 17.10.2022 akcionáři Společnosti využili své 

přednostní právo k úpisu celkem 84.067 ks (slovy: osmdesát čtyři tisíc šedesát sedm 

kusů) akcií. Do druhého kola upisování akcií se převádí 15.933 ks (slovy: patnáct tisíc 

devět set třicet tři kusů) akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 

1.000,- Kč, k jejichž úpisu nebylo v prvním kole upisování uplatněno přednostní právo 

akcionářů Společnosti. 

 

B) Představenstvo Společnosti určuje způsob upisování akcií v druhém kole: 

Akcie neupsané s využitím přednostního práva jsou nabízeny k úpisu zájemcům z řad 

akcionářů ke dni 06.12.2022, kteří od 07.12.2022 do 21.12.2022 projeví zájem o úpis 

akcií v druhém kole upisování tak, že doručí řádně vyplněnou žádost o úpis akcií v 

druhém kole upisování na adresu sídla Společnosti s úředně ověřeným podpisem, nebo 

tak, že se osobně dostaví do sídla Společnosti na adrese Poděbrady, Jiřího náměstí 39, 

PSČ 290 33, a to každý pracovní den lhůty pro projevení zájmu o úpis v druhém kole od 

9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00, a podepíší formulář žádosti o úpis v druhém kole, a 

to po ověření jejich totožnosti dle občanského průkazu. Formulář žádosti o úpis akcií v 

druhém kole upisování je umístěn na webových stránkách společnosti www.lazne-

podebrady.cz, pod odkazem „Informace pro akcionáře“. 

Představenstvo určí svým rozhodnutím nejpozději do 09.01.2023 konkrétní zájemce, 

kteří splnili stanovené podmínky, a určí počet akcií připadající na každého zájemce, a to 
podle vzájemného poměru jmenovité hodnoty akcií všech zájemců ke dni 06.12.2022, 

kteří řádně projevili svůj zájem o úpis v druhém kole, s tím, že se zaokrouhluje na celé 

akcie směrem dolů s výjimkou minimálního úpisu. Minimální úpis se stanoví ve výši 1 

akcie. Následně představenstvo těmto zájemcům rozešle poštou na adresy uvedené 

v žádostech o úpis návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs každé z takto 

upisovaných akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě jedné akcie a bude čin it částku ve 

výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu nově upisovanou akcii. Pro 

platné uzavření smlouvy o úpisu musí zájemce doručit podepsanou smlouvu o úpisu 

zpět na adresu sídla Společnosti a zároveň splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií 

na bankovní účet Společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. ú. 

116639383/0300 ve lhůtě nejpozději do 31.01.2023, přičemž podpis upisovatele na 

smlouvě musí být úředně ověřen. 

Po uplynutí lhůty pro uzavření smluv o úpisu akcií a splacení emisního kursu (účinný 

úpis), rozhodne představenstvo o konečné výši částky zvýšení základního kapitálu 

Společnosti a podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního 

rejstříku. 

 

V Poděbradech dne 06.12.2022 

Za představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a.s. 

Ing. Jiří Odcházel, MBA, Ph.D., předseda představenstva 


