
OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A VÝZVA PRO VĚŘITELE 

Představenstvo obchodní společnosti  

Dendera a.s.,  

IČO: 26922371, se sídlem č.p. 104, 664 01 Kanice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4428 (dále jen „společnost“),  

tímto na základě rozhodnutí, kterým jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné 
hromady ve smyslu ust. § 12 ZOK dne 26. 6. 2019 rozhodl o snížení základního kapitálu 
společnosti, činí následující oznámení: 

1) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 

a) Důvodem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti. 
b) Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 5.000.000,- Kč (pět milionů korun 

českých) o částku 1.500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých) na novou 
výši 3.500.000,- Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých). Základní kapitál bude 
snížen o pevnou částku. 

c) Základní kapitál společnosti bude snížen tak, že společnost k tomuto snížení základního 
kapitálu použije jen vlastní akcie společnosti, která má společnost v majetku. Ke snížení 
základního kapitálu použije společnost 6 ks (šest kusů) vlastních kmenových akcií na 
jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné 250.000,- Kč (dvě stě 
padesát tisíc korun českých), označené čísly 15, 16, 17, 18, 19, 20, které má společnost 
v majetku (dále také jen „Zrušované akcie“) tak, že je zničí. Souhrnná jmenovitá 
hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 
1.500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých). 

d) Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, s příslušnou 
částkou odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 1.500.000,- Kč 
(jeden milion pět set tisíc korun českých), bude nakládáno pouze v účetním smyslu, tj. 
snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými 
změnami údajů v účetnictví společnosti. O celou částku odpovídající snížení základního 
kapitálu bude snížen stav účtu 419. 

e) Lhůta pro předložení akcií se nestanovuje, protože se jedná o snížení základního 
kapitálu jen s použitím vlastních akcií v majetku společnosti. 

 

2) Výzva pro věřitele:  

V souvislosti se snížením základního kapitálu vyzývá tímto společnost podle ust. § 518 odst. 2 

a 3 ZOK věřitele společnosti, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem 
účinnosti rozhodnutí jediného akcionáře, aby přihlásili své pohledávky do 90 dnů ode dne, kdy 
obdrželi toto oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého 
zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku s případným požadavkem, aby splnění 
jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o 
snížení základního kapitálu splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno 

anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení, jestliže se v důsledku snížení základního kapitálu 
společnosti zhorší dobytnost jejich pohledávek.  



Nárok věřitele na uspokojení/zajištění/jiné řešení nevznikne, pokud se snížením základního 
kapitálu dobytnost pohledávek za společností nezhorší.  

V souladu s ust. § 518 ZOK společnost prohlašuje, že se dobytnost pohledávek snížením 
základního kapitálu nezhorší. 

 

Představenstvo obchodní společnosti Dendera a.s. 


