
Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti  

BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. 
 
Společnost BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s., se sídlem Jateční 1026/18, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem, IČO: 250 05 758, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 895 (dále jen „společnost“) oznamuje tímto v souladu se svou 
zákonnou povinností zveřejnění a uveřejnění dle ust. § 536 zák. č. 89/2012 Sb., obč. zákoník, 
v platném znění,  že jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti 
rozhodl dne 28.05.2019 o změně podoby akcií, tedy o přeměně všech 100 kmenových 

zaknihovaných akcií emitovaných společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé 
z nich 10.000,00 Kč na listinné akcie – cenné papíry, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 
každé z nich 10.000,00 Kč. Zároveň jediný akcionář společnosti rozhodl o spojení akcií 
společnosti tak, že stávající akcie společnosti se spojují tím způsobem, že vždy 10 stávajících 

akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,00 Kč se spojuje do jedné akcie o jmenovité 
hodnotě 100.000,00 Kč. 
 
Jediný akcionář současně přijal mj. v souvislosti se shora popsanými změnami nové úplné znění 
stanov společnosti, když na základě výše popsaných rozhodnutí došlo: 

a) ke změně čl. 4. stanov, který nově zní takto:  
4. Výše základního kapitálu a akcie  

4.1. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a je 

rozdělen na 10 (deset) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 
(jedno sto tisíc korun českých).   

4.2. Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno.  
4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.   

4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je 
spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (deset).   

 
b) ke změně čl. 6., odst. 6.3. stanov, který nově zní takto: 

 

6. Valná hromada  
6.3. Valnou hromadu svolává představenstvo. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může 

valnou hromadu svolat také dozorčí rada.     
Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na 
valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle 
akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.   
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