
 

OZNÁMENÍ O PŘEDNOSTNÍM PRÁVU K UPISOVÁNÍ AKCIÍ PODLE § 485 ZÁKONA Č. 

90/2012 SB., O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH   

  

 

SimpleCell Networks a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 252 91 441, 

zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 7147 (dále jen „Společnost“)  

 

tímto oznamuje že: 

  

V souladu s § 412 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích) v platném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu z článku 10 odst. 1 stanov 

Společnosti bylo dne 10.12.2019 přijato usnesení valné hromady Společnosti, které bylo osvědčeno 

notářským zápisem NZ 3078/2019, N 1840/2019 sepsaným Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou 

kandidátkou, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze (dále jen „Usnesení“).   

 

Valná hromada Společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu následovně:  

 

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií tak, že základní 

kapitál společnosti se zvyšuje z částky 13.182.000,- Kč (slovy: třináct milionů jedno sto osmdesát dva 

tisíc korun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku ve výši 

celkem 33.182.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů jedno sto osmdesát dva tisíc korun českých).  

 

Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad či pod částku 

20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), se nepřipouští.  

 

Základní kapitál se zvyšuje upsáním následujících nových akcií společnosti: 20.000 kusů (slovy: dvaceti 

tisíc kusů) kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: 

jeden tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír. Navrhovaný emisní kurs jedné akcie se 

rovná jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navrhovaný celkový 

emisní kurs všech nových akcií se rovná součtu jmenovitých hodnot všech nových akcií a činí tedy 

20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).  

 

Akcie nebudou upisovány ani na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Akcie 

budou upisovány v rámci dvou kol s využitím přednostního práva akcionářů, tj. na tomto zvýšení 

základního kapitálu se mohou podílet dle svých akciových podílů všichni akcionáři společnosti.  

 

Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: 

jeden tisíc korun českých), resp. podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o 

jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), činí 1,517220 s tím, že lze upisovat 

pouze celé akcie, přičemž se od poloviny akcie příslušně zaokrouhluje nahoru a dolů. Tedy společnost 

Lucrosus Prague Holding s.r.o., se sídlem Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10, IČO 058 25 

041, může upsat a získat nové celé akcie společnosti v počtu 3.400 kusů (slovy: tři tisíce čtyři sta kusů) 

kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 

každá, dále společnost Pactio Invest a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10, 

IČO 282 14 374, může upsat a získat nové celé akcie společnosti v počtu 3.406 kusů (slovy: tři tisíce 

čtyři sta šest kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden 

tisíc korun českých) každá a konečně společnost SimpleCell Europe s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 

Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 050 85 926, může upsat a získat nové celé akcie společnosti v počtu 13.194 

kusů (slovy: třináct tisíc jedno sto devadesát čtyři kusů) kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité 

hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá.  

 

Akcie budou v prvním kole upsány na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi společností a 

upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě od 16.12.2019 

(šestnáctého prosince roku dvoutisícího devatenáctého) do 30.04.2020 (třicátého dubna roku 



dvoutisícího dvacátého), a to v pracovní dny vždy od 9.00 do 12.00. Místem pro upisování je sídlo 

společnosti: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.  

 

Nepřipouští se možnost započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli a naopak, spočívající např. v 

právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsaných akcií proti pohledávce vůči společnosti 

spočívající například v právu na vrácení úvěru a zaplacení úroku z něj. Upisovatel je povinen emisní 

kurs jím v prvním kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%) formou peněžitého vkladu na účet 

společnosti č.ú. 888007909/5500, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií v prvním kole. Smlouva o úpisu 

akcií musí být uzavřena mezi společností a upisovatelem v sídle společnosti, a to v písemné formě ve 

lhůtě opět odpovídající lhůtě pro úpis akcií v první kole. Schvaluje se návrh smlouvy o úpisu akcií. 

Jestliže upisovatel neakceptuje znění smlouvy o úpisu akcií, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo 

k úpisu neuplatnil.  

 

V případě, že některý z akcionářů neupíše v prvním kole ve stanovené lhůtě anebo stanovenou formou 

zcela či v plném rozsahu nové akcie společnosti anebo se tohoto práva vzdá, má potom v druhém kole 

každý ze zbývajících akcionářů ve smyslu § 484, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech, přednostní právo na upsání i takovýchto neupsaných akcií. Údaje a 

podmínky pro využití přednostního práva na upisování nových v prvním kole neupsaných akcií jsou ve 

druhém kole upisování následující: Místem pro upsání nových akcií ve druhém kole je sídlo společnosti: 

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, a to v pracovní dny vždy od 9.00 do 12.00. Lhůta pro 

vykonání úpisu nových akcií ve druhém kole je 14 (slovy: čtrnáct) dnů počínaje dnem, který bude 

označen jako první den pro úpis nových akcií v druhém kole upisování v písemné informaci 

představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akcionářům společnosti. 

Předmětem úpisu budou všechny ty nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností 

využití přednostního práva. Emisní kurs každé nové akcie se v druhém kole rovněž rovná její jmenovité 

hodnotě. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v druhém kole upsaných akcií splatit v plné výši (100%) 

formou peněžitého vkladu na účet společnosti č.ú. 888007909/5500, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií 

ve druhém kole. Počet nových akcií, které lze upsat ve druhém kole na jednu dosavadní akcii o jmenovité 

hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), resp. podíl na jedné nové akcii, který připadá na 

jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), činí opět 

1,517220, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Pokud některý z akcionářů ve druhém kole neprojeví 

zájem o úpis akcií, budou akcie na něj připadající nabídnuty k upsání ostatním akcionářům společnosti, 

kteří o úpis projevili zájem, jako předem určeným zájemcům, v rozsahu jejich podílu na základním 

kapitálu společnosti. Tito předem určení zájemci jsou povinni vykonat úpis nových akcií ve lhůtě 14 

(slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet pro každého předem určeného zájemce zvlášť ode dne doručení jemu 

určenému návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs každé nové akcie se v tomto třetím 

kole rovněž rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen emisní kurs jím v třetím kole upsaných 

akcií splatit v plné výši (100%) formou peněžitého vkladu na účet společnosti č.ú. 888007909/5500, a 

to ve lhůtě platné pro upsání akcií ve třetím kole.  

 

Nové akcie, které nebudou upsány výše popsaným způsobem, nebudou v souladu se stanovami 

společnosti již upisovány. 

 

 

 

V Praze dne 16.12.2019 

 

 

 

 

      


