
Oznámení o konání 1. a  2. kola úpisu nové emise 
kmenových akcií společnosti Vox Group, a.s. 

Představenstvo akciové společnosti Vox Group, a.s. 
 
se sídlem Holandská 11, Moravská Třebová, 571 01, IČ 28847024, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B3088 
(„dále jen společnost“) 
 
tímto oznamuje všem akcionářům společnosti: 
 
Informaci podle § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, o přednostním právu 
akcionářů k upsání akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti: 
 
Valná hromada společnosti konaná dne 28.2. 2017 v 15 hodin rozhodla o zvýšení základního kapitálu 
společnosti z dosavadní hodnoty 2.000.000,- Kč (slovy: dvamilioykorun českých) o částku 1.000.000,- Kč 
(slovy: jedenmilionkorunčeských) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 3.000.000,- Kč 
(slovy:třimilionykorunčeských), který bude splacen výhradně peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky na 
úpis akcií s tím, že upisování akcií nad schválenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 
 
V souladu s § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích se všichni akcionáři 
společnosti informují o následujícím: 
 
1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských), 
s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 
 
2) Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií.  
Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady. 
 
3) Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 984 (devětsetosmdesátčtyři) kusů nových listinných, 
kmenových akcií  na jméno.
Počty akcií a jejich jmenovité hodnoty jsou:

   4 (čtyři)              akcie   o jmenovité hodnotě 100.000 kč (jednostotisíckorunčeských) 
  20 (dvacet)          akcií   o jmenovité hodnotě   10.000 kč (desettisíckorunčeských) 
200 (dvěsta)           akcií   o jmenovité hodnotě     1.000 kč (jedentisíckorunčeských) 
360 (třistašedesát) akcií   o jmenovité hodnotě        500 kč (pětsetkorunčeských) 
400 (čtyřista)          akcií   o jmenovité hodnotě          50 kč (padesátkorunčeských) 
 
4) Upisování nových akcií proběhne ve dvou kolech.  V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo 
upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu.  V 
druhém kole upisování má každý akcionář přednostní právo na upsání těch akcií, které nebyly upsány v 
prvním kole upisování, a to v souladu s ust. § 484 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 
korporacích. 
 
5) Způsob upisování nových akcií v prvním kole upisování: 
 
a) v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke 
zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu; 
 
b) místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo společnosti Vox Group, a.s., 
Holandská 11, Moravská Třebová 571 01,  v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin; 
 
c) lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí tři týdny a začne každému z akcionářů 
běžet dnem následujícím po dni, kdy příslušný akcionář obdrží informaci o přednostním právu akcionářů 
podle § 485 zákona o obchodních korporacích, zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu 
akcionářů. Informace o přednostním právu akcionářů je zveřejněna též na webových stránkách společnosti: 
Uplatnění přednostního práva k upsání nové emise akcií společnosti Vox Group, a.s.  
 
d) podíl jedné nové akcie na akcii dosavadní je rozvržen následovně:

http://www.voxgroup.cz/dokumenty/prednostnipravo2017.pdf


na 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000 kč připadá   2.000 ks akcií dosavadních
na 1 novou akcii o jmenovité hodnotě   10.000 kč připadá      200 ks akcií dosavadních
na 1 novou akcii o jmenovité hodnotě     1.000 kč připadá        20 ks akcií dosavadních
na 1 novou akcii o jmenovité hodnotě        500 kč připadá        10 ks akcií dosavadních
na 1 novou akcii o jmenovité hodnotě          50 kč připadá          1 ks akcie dosavadní

e) upisovat lze pouze celé akcie, všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu 
a budou znít na jméno, emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě.
 
f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání 
přednostního práva, a to připsáním na účet společnosti číslo: 2000253648/2010 (IBAN: 
CZ7720100000002000253648, SWIFT: FIOBCZPPXXX) vedeného u Fio banka,a.s.
 
6) Způsob upisování nových akcií v druhém kole upisování:  
 
a) v druhém kole upisování bude moci všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního 
práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se 
svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle zákona o 
obchodních korporacích neúčinné, upsat kterýkoli z akcionářů či kteříkoli akcionáři společnosti, a to na 
základě využití přednostního práva podle ust. § 484 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; 
 
b) místem pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování je sídlo společnosti Vox Group, a.s., 
Holandská 11, 571 01 v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin; 
 
c) lhůta pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování činí tři týdny a začne běžet
dne 10.4. 2017; 
 
d) upsat lze všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole 
upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního 
práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle zákona o obchodních korporacích 
neúčinné; upsat lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinou podobu a 
budou znít na jméno. Emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě viz seznam bod 3.
 
e) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání 
přednostního práva, a to připsáním na účet společnosti číslo: 2000253648/2010 (IBAN: 
CZ7720100000002000253648, SWIFT: FIOBCZPPXXX) vedeného u Fio banka,a.s.
 
7) Způsob upisování nových akcií, které nebyly upsány v druém kole:  
   
 a) všechny nové akcie, které nebyly upsány v prvním ani ve druhém kole budou upsány jednomu akcionáři 
společnosti  Rex Vox, s.r.o., Příkop 13, Brno 60200, ič 27691667. Lhůta pro upsání těchto akcií činí tři týdny.

b) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro upsání 
akcií, a to připsáním na účet společnosti číslo: 2000253648/2010 (IBAN: CZ7720100000002000253648, 
SWIFT: FIOBCZPPXXX) vedeného u Fio banka,a.s.
 
V souladu s § 34 odst. 4 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu se na oznámení výše uvedené 
informace nevztahují ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu týkající se veřejné nabídky 
investičních cenných papírů a prospektu cenného papíru. 
 
V Moravské Třebové dne 15.3. 2017

 
Za představenstvo společnosti Vox Group,a.s. 

 
Martin Dostál předseda představenstva                          Martin Lubomír Dostál člen představenstva 

…………………………………………….                           ………………………………………………….


