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Výzva akcionárom podľa § 204a ods. 2 Obchodného zákonníka na uplatnenie práva na
prednostné upísanie akcií.
Mimoriadne valné zhromaždenie zo dňa 25. októbra 2017 rozhodlo o zvýšení základného imania
nasledovne:
1. Zvýšenie základného imania sa vykoná o sumu 1 000 000,00 EUR /slovom : jedenmilióneur/
upísaním nových akcií splatením peňažnými vkladmi .
2. Na zvýšenie základného imania bude vydaných 100 /slovom: sto/ kusov kmeňových akcií
v zaknihovanej podobe na doručiteľa , každá v menovitej hodnote 10 000,00 EUR
/slovom:desaťtisíceur/ .
3. Emisný kurz jednej akcie je navrhnutý vo výške 10 000,00 EUR /slovom:desaťtisíceur/ , teda
menovitá hodnota akcie.
4. Doterajší akcionári majú právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania a to
v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.
5. Za rozhodujúci deň na určenie osoby, ktorá má právo na prednostné upísanie akcií v súlade
s ustanovením § 204a Obchodného zákonníka mimoriadne valné zhromaždenie určuje deň
31.október 2017 .
6. Oprávnená osoba môže svoje právo v súlade s § 204a Obchodného zákonníka využiť v čase od
2. novembra 2017 do 16. novembra 2017 vrátane. Právo uplatňuje v určenej lehote vždy v pracovnom
dni (Po-Pi) v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod. osobne v kancelárii správkyne majetku VUNAR,
a.s. v sídle spoločnosti VUNAR, a.s. upísané akcie sa musia splatiť iba peňažným vkladom vo výške
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100% emisného kurzu upísaných akcií, najneskôr do posledného dňa lehoty na upisovanie akcií, t.j.
do 16. novembra 2017 vrátane.
7. Upísanie akcií, ktoré neboli upísané s využitím prednostného práva, podľa § 204a Obchodného
zákonníka sa môžu upísať zápisom do listiny upisovateľov. Lehota začína plynúť 17. novembra 2017
a končí 23. novembra 2017 vrátane.
Upisovanie sa realizuje v kancelárii správkyne majetku VUNAR, a.s. v sídle spoločnosti
v pracovných dňoch (Po-Pi) v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod. osobne .
Upísané akcie sa musia splatiť vo výške 100% emisného kurzu upísaných akcií najneskôr do
posledného dňa lehoty na upisovanie akcií t.j. 23. novembra 2017 vrátane.
Miestom na zverejnenie výzvy na upisovanie akcií je úradná tabuľa – vývesná tabuľa spoločnosti vo
vestibule sídla VUNAR,a.s. u. T. G. Masaryka 1, Nové Zámky, a na internetovej stránke
www.vunar.eu

V Nových Zámkoch dňa 26. októbra 2017

predseda predstavenstva : Mgr.Jozef Šelest

................................................

člen predstavenstva :

.................................................

Ing.Ľuboš Beňo
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