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OZNÁMENÍ O PŘEDNOSTNÍM PRÁVU K UPSÁNÍ AKCIÍ 

A POČÁTKU BĚHU LHŮTY K VYUŽITÍ PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA 
 

 
Battery Corporation a.s., IČO 08171149, Na Moráni 1957/5, Nové Město, 128 00 Praha 2, zapsaná u Městského 
soudu v Praze, pod sp. zn. B 24416, dále jen „Společnost“ v souladu s ustanovením § 485 zákona č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních společnostech a družstvech, dále jako ZOK oznamuje tímto akcionářům společnosti informaci  
o přednostním právu k úpisu akcií a o lhůtě pro využití přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti. 

1. Valná hromada společnosti v souladu s ust. § 418 až 420 ZOK a článku 11 odst. 3 stanov Společnosti rozhodla 

dne 20.1.2022 o zvýšení základního kapitálu Společnosti z dosavadních z dosavadních 206.286.000,- Kč o 

899.640.000,- Kč, na výsledných 1.105.926.000,- Kč úpisem nových akcií Společnosti až do výše částky 
navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, tj. 899.640.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku 
navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod částku 899.640.000,- 

Kč s tím, že pokud budou ve stanovené lhůtě upsány akcie pod částku 899.640.000,- Kč, rozhodne o konečné 
částce zvýšení základního kapitálu představenstvo Společnosti. 

2. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno na základě přednostního práva akcionářů na upsání 

nových Akcií S podle § 484 odst. 1 ZOK.  

3. Na zvýšení základního kapitálu mohou akcionáři upsat 4998 kusů nových listinných akcií na jméno se zvláštními 

právy, označených jako investorské akcie druhu S, o jmenovité hodnotě každé akcie 180.000,- Kč, dále jako 
Akcie S, emisní kurs upisovaných Akcií S odpovídá jejich jmenovité hodnotě. S každou Akcií S je spojen pevný 

podíl na zisku, jehož výše se vypočte tak, že 90 % z částky, která byla v průběhu účetního období, za které 
byla sestavena účetní závěrka schválená valnou hromadou Společnosti, na jejímž základě Společnost vyplácí 
pevný podíl na zisku, vyplacena společnosti jako podíl na zisku z vlastnictví akcií Magna Energy Storage a.s., 

IČO 06046819 (dále jako „MES“) nebo jako podíl na rozdělovaných jiných vlastních zdrojích MES, se vydělí 
počtem všech Akcií S. Akcie S jsou vydány bez hlasovacího práva a jsou převoditelné bez omezení.  Pro případ, 
že vlastník Akcie S může podle zákona na valné hromadě hlasovat, je s každou Akcií S spojen 1 hlas. 

4. Přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti na adrese Na Moráni 

1957/5, Nové Město, 128 00 Praha 2 ve lhůtě 20 dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního 
kapitálu počínaje dnem následujícím po tomto rozhodnutí, tj. od 21.1.2022 do 9.2.2022, a to každý pracovní 
den od 09:00 hodin do 16:00 hodin.  

5. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v 

poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu. Na každou jednu dosavadní zakladatelskou akcii 
druhu A, o jmenovité hodnotě 120.000,- Kč, investorskou akci druhu B, o jmenovité hodnotě 120.000,- Kč, a 
investorskou akci druhu C, o jmenovité hodnotě 120.000,- Kč, lze upsat 2,907419795817457 kusů akcií S, o 

jmenovité hodnotě 180 000,- Kč, na každou jednu dosavadní prioritní akcii druhu B, o jmenovité hodnotě 1,- 
Kč a prioritní akcii druhu C, o jmenovité hodnotě 1,- Kč, připadá na jedné nové Akcii S, o jmenovité hodnotě 
180 000,- Kč, podíl ve výši 0,00002422849829847881 a na každou jednu dosavadní prioritní akcii Z, o 

jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, připadá na jedné nové Akcii S, o jmenovité hodnotě 180 000,- Kč, podíl ve výši 
0,0242284982984788. Upisovat lze pouze celé akcie. 

6. Společnost uzavře s akcionářem, který využil své přednostní právo k nabytí akcií, písemnou smlouvu o upsání 

akcií, která musí splňovat náležitosti vyžadované zákonem včetně ověření podpisů. Akcionář splatí emisní kurz 
jím upsaných nových Akcií S na účet společnosti č. 2301631219/2010, vedený u Fio banky, a.s. do 30 dnů ode 
dne úpisu akcií. Jelikož stanovy vylučují přednostní právo na upsání těch akcií, které neupsal jiný akcionář, 
akcie, které nebudou upsány ve výše uvedené lhůtě, budou nabídnuty k upsání zájemcům, které určí 

představenstvo. 
 
 

V Praze dne 24. ledna 2022 
 
 
  

Battery Corporation a.s.      Battery Corporation a.s.      
Vlastimil Novák       Ing. Jan Drahota 
předseda představenstva     místopředseda představenstva 

 


