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Informace pro akcionáře o přednostním právu
na upsání části nových akcií

Představenstvo společnosti Kaseca a. s., se sídlem Praha 7, Dlouhá třída 11,
PSČ: 170 00, IČ: 12121212, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze v oddíle B., vložce 43434 (dále jen „Společnost“),

tímto ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zá-
koník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“),

zveřejňuje zákonem stanoveným způsobem následující

informaci pro akcionáře o přednostním právu:

Dne 7. 4. 2008 rozhodla mimořádná valná hromada o zvýšení základního kapi-
tálu Společnosti peněžitými vklady v celkové výši 50 000 000 Kč (slovy: padesát
milionů korun českých) ze současné výše 100 000 000 Kč (slovy: jedno sto mili-
onů korun českých) na novou výši 150 000 000 Kč (slovy: jedno sto padesát mi-
lionů korun českých).

Podle ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku vzniká každému akcioná-
ři Společnosti přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení
základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti.

Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva

Přednostní právo na ú pis nových akcií při zvyšování základního kapitálu mohou
akcionáři využít v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 7:00 hod do
15:00 hod. L hůta pro vykonání přednostního práva bude činit 30 dnů. Počátek
běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným obchodním
zákoníkem a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady.
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Počet nových akcií, které lze upsat

Z a jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000 Kč (slovy: je-
den tisíc korun českých) je možné upsat jednu novou akcií o jmenovité hodnotě
500 Kč (slovy: pět set korun českých).

N ové akcie

S využitím přednostního práva je možné upisovat kmenové zaknihované akcie
znějící na jméno, každou o jmenovité hodnotě 500 Kč (slovy: pět set korun čes-
kých). E misní kurz každé z upisovaných akcií činí 500 Kč (slovy: pět set korun
českých). E misní ažio není požadováno.

R ozhodný den

R ozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto
právo vykonáno poprvé, tedy první den výše uvedené lhůty pro vykonání před-
nostního práva.

Představenstvo Kaseca a. s.

část 7, díl 2, kapitola 1.2, vzor C, str. 2

díl 2, zvýšení základního kapitálu

A kc iová spole čn ost a je jí  říze n í


