Machavert Investors a.s.
Olivova 2096/4
110 00 Praha 1

OZNÁMENÍ K VYKONÁNÍ PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA NA ÚPIS AKCIÍ
Společnost Machavert Investors a.s., IČO: 070 84 862, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00
Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23431
(„Společnost“), v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 29. června 2020 o
zvýšení základního kapitálu vydáním 81.875 kusů nových kmenových listinných akcií, o jmenovité
hodnotě jedné akcie 3,- Kč, za emisní kurz jedné akcie 4,48 USD,
tímto svým akcionářům oznamuje, že mohou vykonat přednostní právo na úpis akcií, a to následujícím
způsobem:
i.

Každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti
upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu.

ii.

Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal v souladu se ZOK jiný
akcionář.

iii.

Přednostní právo k úpisu nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle Společnosti na adrese:
Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, mezi 09:00 a 17:00 hodinou ve lhůtě 2 (dvou)
týdnů od doručení oznámení představenstva Společnosti podle § 485 odst. 1 ZOK („první
upisovací kolo“); přednostní právo k úpisu nových akcií, které v prvním upisovacím kole
neupsal žádný z akcionářů, mohou akcionáři vykonat v sídle Společnosti na adrese: Olivova
2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, mezi 09:00 a 17:00 hodinou ve lhůtě 1 (jednoho) týdne
od uplynutí lhůty k úpisu v prvním upisovacím kole.

iv.

Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionářům oznámen zprávou zaslanou akcionářům na
jejich e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů vedeném Společností, a to zvlášť pro
první upisovací kolo, a následně i pro náhradní lhůtu pro úpis akcií, které nebyly upsány
v prvním upisovacím kole.

v.

Na 1 (jednu) dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 3,00 Kč (tři koruny české)
připadá podíl 3275/158787 (tři tisíce dvě stě sedmdesát pět lomeno jedno sto padesát osm
tisíc sedm set osmdesát sedm) na 1 (jedné) nové akcii o jmenovité hodnotě 3,00 Kč (tři koruny
české), přičemž se připouští upisovat jen celé akcie.

vi.

S využitím přednostního práva může být upsáno nanejvýš 81.875 (osmdesát jedna tisíc osm
set sedmdesát pět šest set osmdesát) akcií o jmenovité hodnotě 1 (jedné) akcie 3,00 Kč (tři
koruny české) za emisní kurz 1 (jedné) akcie 4,48 USD (čtyři americké dolary čtyřicet osm
centů), přičemž rozdíl mezi emisním kurzem akcie a její jmenovitou hodnotou bude tvořit
emisní ážio.

vii.

Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva se neurčuje, neboť Společnost nevydala
zaknihované akcie; rozhodným dnem je v tomto případě den, kdy přednostní právo bude
možno uplatnit poprvé.

V Praze, dne 6. srpna 2020

Radek Stavinoha
člen představenstva

