
Oznámení představenstva o výkonu přednostního práva 

! POZNÁMKA: změna lhůty pro výkon přednostního práva !1 

Představenstvo společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – 
Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“) tímto v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti  
ze dne 1.4.2021 o zvýšení základního kapitálu Společnost o částku nejvýše 655.300,- Kč upsáním 
nejvýše 655.300 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné 
akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) a 0,036068530207394048692515779981966 EUR, které budou 
vydány jako zaknihované cenné papíry, oznamuje akcionářům Společnosti ve smyslu ustanovení § 485 
odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“) následující: 

(i) stávající akcionáři Společnosti mají přednostní právo na úpis nových akcií vydaných Společnosti 
v rámci zvýšení základního kapitálu (dále jen „Nové akcie“); 

(ii) přednostní právo stávajících akcionářů na úpis těch Nových akcií, které v prvním kole neupsal 
jiný stávající akcionář, se v souladu s ustanovením odst. 10.3 stanov Společnosti vylučuje  
ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole; 

(iii) místem pro upisování Nových akcií s využitím přednostního práva stávajícími akcionáři je sídlo 
Společnosti na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín; 

(iv) lhůta pro výkon přednostního práva je představenstvem Společnosti stanovena od 19.4.2021  
do 2.5.2021; 

(v) na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká)  
a 0,036068530207394048692515779981966 EUR je možné upsat jednu Novou akcii o jmenovité 
hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) a 0,036068530207394048692515779981966 EUR. 
Nové akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 655.300 ks 
Nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) a 
0,036068530207394048692515779981966 EUR každé z nich ve formě na jméno, které budou 
vydány jako zaknihované cenné papíry. Stávající akcionáři jsou ve smyslu ustanovení § 484 odst. 
1 ZOK oprávnění upsat Nové akcie v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti tak, 
že na každých stávajících 7 akcií je možné upsat jednu Novou akcii; 

(vi) emisní kurs každé jedné Nové akcie upsané s využitím přednostního práva je stanoven na částku 
240,- Kč; a 

(vii) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 
písm. d) ZOK den, kdy toto přednostního právo mohlo být uplatněno poprvé, tj. 16.4.2021. 

V Praze, dne 14. dubna 2021 

 

 

Primoco UAV SE 
Ladislav Semetkovský, člen představenstva  

 
1   Důvodem změny lhůty, resp. posunutí jejího počátku, je posunutí okamžiku schválení unijního prospektu 
pro růst ze strany České národní banky. 
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