Výzva k uplatnění přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií
společnosti SPORTEN, a.s.,
se sídlem Nové Město na Moravě, U Pohledce 1347, PSČ 592 31, IČ 15531457, zapsaná u
Krajského soudu v Brně, obchodním rejstříku v oddíle B, vložce č. 380

Valná hromada společnosti SPORTEN, a.s., která se konala dne 18.8.2014, rozhodla o
zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 134 308 350,- Kč, tedy na částku ve výši
138 785 295,- Kč (slovy: jedno sto třicet osm milionů sedm set osmdesát pět tisíc dvě stě
devadesát pět korun českých).
Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno maximálně 186 (jedno sto osmdesát šest) kusů
akcií se jmenovitou hodnotou jedné akcie 75,- Kč (sedmdesát pět korun českých), 55 046
(padesát pět tisíc čtyřicet šest) kusů akcií se jmenovitou hodnotou jedné akcie 150,- Kč (jedno
sto padesát korun českých) a 84 025 (osmdesát čtyři tisíce dvacet pět) kusů akcií se
jmenovitou hodnotou jedné akcie 1 500,- Kč (jeden tisíc pět set korun českých), přičemž
všechny nově vydávané akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány
v listinné podobě (dále jen také „nové akcie“).
Akcionáři společnosti SPORTEN, a.s. mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke
zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti.
Nové akcie lze upisovat pouze celé. Na každou jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat
jednu novou akcii, přičemž jmenovitá hodnota nově upisované akcie představuje
třicetinásobek jmenovité hodnoty dosavadní akcie společnosti.
Emisní kurs nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá jmenovité
hodnotě nových akcií, tedy nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia.
Představenstvo tímto oznamuje, že lhůta pro uplatnění přednostního práva stávajících
akcionářů pro upsání peněžitých vkladů počíná běžet doručením tohoto oznámení a
lhůta pro upsání trvá dva týdny od okamžiku, kdy jim bude doručeno toto oznámení
představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva.
Místem pro upsání je sídlo společnosti – Nové Město na Moravě, U Pohledce 1347, v
kanceláři představenstva společnosti, v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hod.
Tato výzva k úpisu akcií je zaslána všem akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu
akcionářů a současně je společností zveřejněna na www.isporten.cz
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo
uplatněno poprvé.
V Nové Město na Moravě dne 19.8.2014
Představenstvo společnosti SPORTEN, a.s.

