
 

Výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou 

 

Představenstvo společnosti ED Group a.s., se sídlem Nad Ryšánkou 2103/7a, Krč, 147 00 Praha 4, IČ 

27291839, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10897 

(dále jen „Společnost“),  

 

tímto vyzývá akcionáře Společnosti, 

 

aby předložili Společnosti jimi vlastněné akcie Společnosti k výměně za akcie s nižší jmenovitou 

hodnotou ve lhůtě 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne obdržení výzvy představenstva k předložení 

akcií, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. 

 

Valná hromada Společnosti konaná dne 17.6.2022 totiž rozhodla o snížení základního kapitálu 

Společnosti takto:  

 

1. Základní kapitál se snižuje z částky 19.995.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů devět set devadesát 

pět tisíc korun českých) o částku 17.975.505,- Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set sedmdesát pět 

tisíc pět set pět korun českých) na částku 2.019.495,- Kč (slovy: dva miliony devatenáct tisíc čtyři sta 

devadesát pět korun českých). 

2. Vzhledem k tomu, že Společnost nepotřebuje pro svoji činnost základní kapitál v dosavadní výši, je 

účelem snížení základního kapitálu výplata přebytku základního kapitálu akcionářům.  

3. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií 

Společnosti, a to takto:  

a) jmenovitá hodnota každé listinné akcie ve formě na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 32.250,- 

Kč (slovy: třicet dva tisíce dvě stě padesát korun českých) se sníží o částku 28.992,75 Kč (slovy: 

dvacet osm tisíc devět set devadesát dva korun českých a sedmdesát pět haléřů), tj. na novou 

jmenovitou hodnotu každé takové akcie 3.257,25 Kč (slovy: tři tisíce dvě stě padesát sedm korun 

českých a dvacet pět haléřů) a, 

b) jmenovitá hodnota každé listinné akcie ve formě na jméno o dosavadní jmenovité hodnotě 

645.000,-Kč (slovy: šest set čtyřicet pět tisíc korun českých) se sníží o částku 579.855,-Kč (slovy: pět 

set sedmdesát devět tisíc osm set padesát pět korun českých), tj. na novou jmenovitou hodnotu každé 

takové akcie 65.145,-Kč (slovy: šedesát pět tisíc jedno sto čtyřicet pět korun českých).  

4. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka ve výši 17.975.505,- Kč (slovy: 

sedmnáct milionů devět set sedmdesát pět tisíc pět set pět korun českých), bude vyplacena 

jednotlivým akcionářům Společnosti v závislosti na počtu jimi vlastněných akcií Společnosti, a to na 

účet zapsaný v seznamu akcionářů Společnosti. Splatnost peněžitého plnění z důvodu snížení 

základního kapitálu Společnosti bude následně dohodnuta mezi Společností a jejími akcionáři.  



 

5. Snížení jmenovité hodnoty akcií Společnosti bude provedeno výměnou dosavadních akcií za akcie s 

nižší jmenovitou hodnotou.  

 

Snížení základního kapitálu Společnosti bylo do obchodního rejstříku zapsáno dne 8.12.2022.  

  

 


