STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
1. zasedání zastupitelstva města dne: 30.01.2020
Bod pořadu jednání: 20/1
Nevyužití přednostního práva k úpisu akcií společnosti ČSAD Liberec, a. s.
Stručný obsah: Společnost ČSAD Liberec, a.s. zveřejnila informaci o přednostním právu akcionářů
na upsání nových akcií. Statutární město Liberec je minoritním vlastníkem společnosti.

Primátor města
Zpracoval:

Třmínková Dana - sekretariát primátora města

Schválil:
Projednáno:
Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Neuplatnění přednostního práva k úpisu akcií společnosti ČSAD Liberec, a. s., se sídlem
České mládeže 594//33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
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Důvodová zpráva:
Společnost ČSAD Liberec, a. s., zveřejnila informaci o přednostním právu akcionářů na upsání nových
akcií. Valná hromada Společnosti konaná dne 2. 1. 2020 rozhodla, mimo jiné, o zvýšení základního
kapitálu ve výši 28.345.800 Kč o částku 56.691.600 Kč s tím, že upisování nad nebo pod uvedenou
částku se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 28.345.800 Kč na novou
částku 85.037.400 Kč
Podle ustanovení § 484 Zákona o obchodních korporacích mají akcionáři Společnosti přednostní právo
upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním
kapitálu Společnosti, a to v případě, že se tohoto práva nevzdali. Přednostní právo akcionářů na úpis těch
akcií, které v první kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším
upisovacím kole.
Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodně 100 Kč je možno upsat 2 nové akcie o jmenovité
hodnotě 100 Kč.
S využitím přednostního práva lze upsat celkem 566 916 kusů kmenových akcií Společnosti.
Přednostní právo k úpisu mohou akcionáři vykonávat v sídle společnosti, a to ve lhůtě 2 týdnů od
okamžiku, kdy bylo doručeno toto oznámení o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva.
Toto oznámení bylo doručeno dne 2.1.2020.
Přílohy:
AOznámení
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