
 

INFORMACE O MOŽNOSTI VÝKONU PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA 
 
 
Lázně Poděbrady, a.s. 
IČO: 451 47 833 
se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1471 

(dále jen „Společnost“) 

tímto ve smyslu ustanovení § 485 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) informuje akcionáře 
Společnosti o možnosti využití přednostního práva na upsání nových kmenových akcií 
Společnosti. 

Dne 17.10.2022 rozhodla valná hromada Společnosti o zvýšení základního kapitálu 
Společnosti o částku maximálně 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých), 
a to upsáním nových kmenových akcií za následujících podmínek. 

Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, avšak 
nejméně v rozsahu 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Upisování akcií 
nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.  

Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 100.000 ks (slovy: jedno 
sto tisíc kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě, 
o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, které nejsou určeny 
k obchodování na regulovaném trhu.  

Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. 
Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního 
kursu se nepřipouští. Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité 
hodnotě, tj. 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 

Každý stávající akcionář má přednostní právo účastnit se na zvýšení základního kapitálu dle 
vzájemného poměru akcií (pro rata). 

Tato informace o možnosti výkonu přednostního práva je akcionářům rozesílána 
doporučenými dopisy na adresy uvedené v seznamu akcionářů Společnosti, resp. v evidenci 
zaknihovaných cenných papírů. Dále je tato informace zveřejněna na internetových 
stránkách Společnosti pod odkazem „Informace pro akcionáře“ a také uveřejněna 
v Obchodním věstníku.  

Přednostní právo na upisování akcií může akcionář Společnosti vykonat ve lhůtě dvou (2) 
týdnů od doručení této informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování 
akcií. Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií v prvním kole bude sídlo 
Společnosti na adrese Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, a to každý pracovní 
den lhůty pro upisování akcií od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00. K upsání dojde 
zápisem do listiny upisovatelů. V případě, že si akcionář zásilku nevyzvedne a zásilka bude 
vrácena společnosti jako nedoručená, má se za to, že k doručení informace o přednostním 
právu akcionářů došlo dnem uložení zásilky na poště k vyzvednutí.  

Na jednu (1) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) lze upsat 100000000/138473000 ks nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. 

Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet 
Společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. ú. 116639383/0300 ve lhůtě 
do 14 dnů ode dne upsání akcií.  

Zdvořile žádáme upisovatele, aby platbu emisního kursu identifikovali variabilním symbolem 
a zprávou pro příjemce následovně: 



 

Variabilní symbol:  

a) u fyzické osoby rodné číslo bez lomítka upisovatele; a  

b) u právnické osoby IČO upisovatele; 

Zpráva pro příjemce: Úpis akcií, jméno a příjmení/název upisovatele. 

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 284 
odst. 1 a § 485 odst. 1 písm. d) Zákona o obchodních korporacích a rozhodnutím valné 
hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu 10.10.2022. 

Upisovatel je při úpisu povinen prokázat se občanským průkazem, zástupce 
upisovatele také plnou mocí. Upisovatel při úpisu rovněž sdělí následující údaje:  

a) identifikační údaje upisovatele; 

b) kód účastníka v CDCP; 

c) typ účtu, pod kterým vede účastník majetkový účet vlastníka (21 – účet vlastníka, 
který je klientem účastníka nebo 31 – zákaznický účet) 

d) v případě typu účtu 21 číslo majetkového účtu, na který mají být přispány upsané 
akcie; 

e) v případě typu účtu 31 (kdy účet upisovatele otevřel účastník CDCP v navazující 
evidenci) číslo účtu navazující evidence, číslo účtu majitele v navazující evidenci a 
identifikátor (IČO) účastníka v CDCP. 

 

Informace o uveřejnění prospektu akcií: 

Úpis akcií Společnosti s využitím přednostního práva naplňuje znaky úpisu na základě 
veřejné nabídky akcií dle ustanovení § 480 Zákona o obchodních korporacích, resp. dle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14.června 2017 o 
prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 
obchodování na regulovaném trhu (dále jen „Nařízení o prospektu“). 

Toto je PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ ve smyslu Nařízení o prospektu.  

Prospekt akcií Společnosti byl schválen Českou národní ́ bankou a uveřejněn v souladu s 
Nařízením o prospektu. Prospekt je k dispozici v elektronické podobě na internetových 
stránkách společnosti www.lazne-podebrady.cz, pod odkazem „Informace pro akcionáře“. 

 
V Poděbradech dne 26.10.2022 
 
Za představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a.s. 
Ing. Jiří Odcházel, Ph.D., MBA 
předseda představenstva 

http://www.lazne-podebrady.cz/

