Informace pro akcionáře České lékárnické, a.s.
Řádná valná hromada společnosti Česká lékárnická, a.s. dne 18. června 2004 rozhodla o zvýšení
základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, a to následujícím způsobem
1.1. Zvýšení základního kapitálu o částku 19.970.000,- Kč, slovy devatenácttisícdevětsetsedmdesáttisíc korun
českých, tedy ze zcela splacených 70.030.000,- Kč na 90.000.000,- Kč, slovy devadesátmiliónů korun českých, a to
upisováním nových akcií a splácením emisního kurzu v penězích.
1.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání peněžních prostředků pro další rozvoj společnosti v souvislosti
s realizací výrobního programu v rámci 100% dceřinné společnosti GALMED a.s.
1.3. Upsání nových akcií bude provedeno v souladu se stanovami společnosti, tj. s využitím přednostního práva
stávajících akcionářů na upsání nových akcií v poměru, v jakém se podílejí na dosavadním základním kapitálu
společnosti. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
1.4. Celkem bude upisováno 3.994 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o
jmenovité hodnotě 5.000,- Kč
1.5. Informace o přednostním právu upsat nové akcie bude představenstvem zaslána všem stávajícím akcionářům
v souladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bez zbytečného prodlení po právní moci usnesení Krajského
soudu v Ostravě o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
1.6. Emisní kurs upisovaných akcií s využitím přednostního práva činí 7.500,- Kč (slovy
sedmtisícpětsetkorunčeských) pro každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč
1.7. Stávající akcionáři mají právo upsat vždy 1 akcii novou o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč na 4 dosavadní akcie o
jmenovité hodnotě 5.000,- Kč.
1.8. Lhůta pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie počíná běžet 15. dnem ode dne právní moci usnesení
Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do
obchodního rejstříku a činí 30 dní. Místem pro vykonání přednostního práva upsat nové akcie je kancelář
společnosti České lékárnické, a.s. na adrese Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava-Radvanice, a to v pracovní dny
v době od 10.00 hod. do 12.00 hod.
1.9. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných nových akcií do 30 dnů od data úpisu, na účet
společnosti číslo 19-9924150237/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Ostrava-Hrabůvka.
1.10. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem vybranému zájemci
za stejných podmínek a v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tj. za emisní kurz 7.500,- Kč
za jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Lhůta pro upsání nových akcií předem vybraným zájemcem
počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné nabídky upsat nové akcie, které nebyly upsány s využitím
přednostního práva, a činí 30 dní. Místem pro provedení úpisu předem vybraným zájemcem je kancelář
společnosti České lékárnické, a.s. na adrese Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava-Radvanice, a to v pracovní dny
v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. Předem vybraný zájemce je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných
akcií ve lhůtě 30 dní ode dne jejich upsání, na účet společnosti číslo 19-9924150237/0100 vedený u Komerční
banky, a.s., pobočky Ostrava-Hrabůvka

Na základě výše uvedeného rozhodnutí valné hromady společnosti budou činěny následující kroky:
1. Podání Návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě (realizováno)
2. Nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu tohoto usnesení valné hromady o
zvýšení základního kapitálu
3. Poskytnutí informací o nabytí právní moci Usnesení a podrobném postupu upisování, a to formou
dopisu na jednotlivé akcionáře (bude provedeno představenstvem společnosti bezodkladně po nabytí
právní moci Usnesení)
4. Od 15. dne po nabytí právní moci Usnesení počíná běžet lhůta pro přednostní úpis akcií, vč.
návazného běhu lhůt pro řádné splacení upsaných akcií (dle podmínek bodu 1.6-1.9)
5.
Akcie, které nebudou upsány v rámci předkupního práva budou nabídnuty k upsání osobám z řad
aktivních lékárníků-neakcionářů, dle podmínek bodu 1.10
O jednotlivých limitních okamžicích budou akcionáři průběžně informováni.

Česká lékárnická,a.s.

