
Společnost KLIMINVEST CZ a.s., IČO: 27661971, sídlem Štefánikova 131/61, Ponava, 612 00 Brno, 
vedená u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 4434 (dále jen „Společnost“) tímto zveřejňuje podle § 485 
odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) tuto 
informaci o přednostním právu k nákupu akcií, pro první kolo úpisu akcií. 
 
Valná hromada Společnosti dne 4.2.2019 rozhodla, mimo jiné o zvýšení základního kapitálu 
Společnosti ze stávajícího základního kapitálu 6.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 60.000.000,-Kč 
na celkovou částku 66.000.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného 
zvýšení základního kapitálu a rovněž se nepřipouští upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení 
základního kapitálu. 
 
Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. 
Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady. Emisní kurs akcií upisovaných s 
využitím přednostního práva odpovídá jmenovité hodnotě akcií, akcie jsou tedy upisovány bez 
emisního ážia. 
 
Na zvýšení základního kapitálu se budou s využitím přednostního práva akcionářů upisovat tyto akcie: 
počet: 600 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie: 100.000,-Kč, druh: kmenové, forma: na jméno, 
podoba: listinná, emisní kurs: 100.000,-Kč. Na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 
100.000,-Kč Společnosti lze upsat 10 nových akcií Společnosti (každá o jmenovité hodnotě 100.000,-
Kč) upisovaných s využitím přednostního práva, přičemž jmenovitá hodnota jedné nově upisované 
akcie představuje 1násobek hodnoty původní akcie společnosti. Akcie lze upisovat pouze celé. 
 
Upisování akcií bude probíhat jako dvoukolové, kdy akcionáři společnosti mají přednostní právo 
upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním 
kapitálu společnosti. Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři 
vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého 
přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný 
akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším kole. 
 
S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy 
jim bude doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva 
dle §485 ZOK, potažmo od okamžiku, kdy bude zveřejněna tato informace v obchodním věstníku, a to 
podle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Představenstvo společnosti je povinno zaslat 
akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem stanoveným 
ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady Společnosti. Místem pro vykonání úpisu akcií 
s využitím přednostního práva je adresa Brno, Nejedlého 377/5, PSČ 638 00, v kanceláři v 1. 
nadzemním patře. 
 
Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 7 
dní od upsání nových akcií společnosti, na bankovní účet společnosti č. 219703552, kód banky 0600, 
vedený u GE Money Bank. 
 
Akcie ani jejich jakákoli část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Přednostní právo na 
upisování akcií nebylo vyloučeno ani omezeno. Přednostní právo na upisování akcií je samostatně 
převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Rozhodným dnem 
pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. 
Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho uplatnění. Akcionář se může 
přednostního práva vzdát (také před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu), a to v písemné 
formě s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením na valné hromadě společnosti.  
 



Akcie, které nebudou upsány na základě využití přednostního práva akcionářů na úpis, budou 
všechny nabídnuty upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost GO4HOME a.s., IČO: 
05689406, sídlem: Sukova 49/4, Brno-město, 602 00 Brno (dále jen „Vybraný zájemce“). Emisní kurz 
akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 100.000,-Kč za jednu akcii. Akcie upisované bez 
využití přednostního práva budou upisovány na adrese Brno, Nejedlého 377/5, PSČ 638 00, v 
kanceláři v 1. nadzemním patře, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií 
Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie upisované bez 
využití přednostního práva budou upisovány na základně smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné 
formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o 
úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurz akcií 
upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v 
penězích nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. 
219703552, kód banky 0600, vedený u GE Money Bank. 
 


