
OZNÁMENÍ O PŘEDNOSTNÍM PRÁVU K UPISOVÁNÍ AKCIÍ PODLE § 485 ZÁKONA 

č. 90/2012 SB., O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH 

 

Představenstvo akciové společnosti 

KARO INVEST a.s. 

IČ: 07205571 

se sídlem Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ: 186 00 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23542  

(dále také jen "Společnost") 

 

tímto oznamuje, že dne 16.07.2021 bylo přijato usnesení valné hromady Společnosti, 

které bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 535/2021, N 470/2021 sepsaným JUDr. 

Tomášem Oulíkem, trvalým zástupcem Mgr. Jany Rybářové, notářky v Praze (dále jen 

„Usnesení“) o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku nejvýše 601 022,- Kč (šest set 

jeden tisíc dvacet dva korun českých) ze stávající zapsané výše základního kapitálu a zcela 

splacené částky 3.298.978,- Kč (tři miliony dvě stě devadesát osm tisíc devět set sedmdesát 

osm korun českých), a to upsáním nejvýše 601 022 (šest set jeden tisíc dvacet dva) kusů nových 

akcií, znějících na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry na jméno (dále 

jen „Nové akcie“) s tím, že upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští. 

Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního 

rejstříku dne 21. července 2021. 

Úpis Nových akcií bude probíhat jako dvoukolový, přičemž první kolo je určeno pro 

stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis Nových akcií. 

Stávající akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení 

základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní 

právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se v souladu s ust. 

čl. 20.3. stanov společnosti vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. 

 Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, 

budou upsány ve druhém kole předem určeným zájemcem, kterým je obchodní korporace 

STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (jednající na účet 

CZEGG VENTURES, podfond), IČ: 06587194, se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 

00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, 

vložka 22975 (dále také jen „Předem určený zájemce“). 

Představenstvo Společnosti tímto oznamuje akcionářům společnosti v souladu 

s usnesením valné hromady Společnosti ze dne 16.07.2021 a v souladu s ust. § 485 ZOK 

následující 

informaci o přednostním právu k úpisu akcií a informaci o počátku běhu lhůty pro 

využití přednostního práva na úpis Nových akcií společnosti: 

 

1. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese na adrese Praha 8 – 

Karlín, Rohanské nábřeží 642/35, PSČ: 186 00. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o 

úpisu akcií uzavřené mezi Společností a upisovatelem v písemné formě 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 upsání Nových akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny a počíná běžet 

dne 30.07.2021. 

3. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude možno upsat 1 (slovy: jednu) 

Novou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím 

přednostního práva lze upsat celkem 601 022 (šest set jeden tisíc dvacet dva) kusů Nových akcií 

společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každé, ve formě na jméno, které budou vydány jako 

zaknihované cenné papíry. Jednotliví akcionáři jsou oprávněni upsat Nové akcie v rozsahu 

jejich podílu na základním kapitálu Společnosti tak, že na každých stávajících 6 akcií je možno 

upsat jednu Novou akcii, přičemž akcionáři, kteří mají méně než 6 akcií, jsou oprávněni upsat 

jednu Novou akcii. Nároky na upsání se zaokrouhlují matematicky na celý počet akcií. 

4. Emisní kurz Nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 64,- Kč (šedesát 

čtyři korun českých). 

5. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 

1 písm. d) ZOK den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé, tedy 30.07.2021. 

6. K úpisu dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi Společností a upisovatelem.  

Upisovatel je v prvém kole povinen splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu jím 

upsaných akcií na účet společnosti číslo 2501682539/2010, vedený u Fio banka, a.s., a to 

nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií s využitím 

přednostního práva. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání celé částky emisního kurzu 

na výše uvedený bankovní účet. 

 

V Praze dne 26.07.2021 

 

Představenstvo společnosti KARO INVEST a.s. 

Pavel Klvaňa 

Ing. Jakub Hemerka 

 


