
1 
 

OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA O PŘIJETÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY O NUCENÉM 

PŘECHODU AKCIÍ A UPOZORNĚNÍ NA ULOŽENÍ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU 

obchodní společnosti 

PECOSTA, a.s. 
 

se sídlem Nemocniční 987/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 

09708464, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle 

B, vložka 11273  

(dále také jako „Společnost“). 

 

Představenstvo Společnosti tímto ve smyslu ust. § 384 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) uveřejňuje 

přijaté usnesení řádné valné hromady Společnosti, která se konala dne 30.6.2022 v 13:30 

hod. v notářské kanceláři Mgr. Lucie Holubové na adrese Olomouc, Polská 1174/3a, o 

nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (tj. akcií) Společnosti 

na hlavního akcionáře (dále jen „Usnesení“). 

 

Znění přijatého Usnesení: 

„Valná hromada společnosti PECOSTA, a.s., IČ: 09708464, se sídlem na adrese 702 00 

Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 11273 (dále jako „Společnost“), tímto 

v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o obchodních korporacích“), 

1) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je pan Vítězslav Grygar, nar. 15.08.1968, 

s pobytem na adrese 747 68 Kyjovice, č. p. 19 (dále jako „Hlavní akcionář“), který 

vlastní 190 kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v zaknihované 

podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, tedy akcie, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota činí 95 % základního kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány 

akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 95 % podíl na hlasovacích právech ve 

Společnosti,  

 

2) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným 

papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů 

Společnosti (dále jako „akcionáři“) odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního 

akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu 

tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen „Den účinnosti 

přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde 

vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž 

vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; 

 

3) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti 

protiplnění ve výši 8.797,- Kč (slovy: osmtisícsedmsetdevadesátsedm korun českých) 

za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno v zaknihované podobě ve 

jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 

přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 

4163/22 vyhotoveným znaleckým ústavem – společností Kreston A&CE Consulting, 
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s.r.o., IČ: 44119097, se sídlem na adrese 602 00 Brno, Veveří, Moravské náměstí 

1007/14, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 

C, vložka číslo 4037 (dále jako „znalec“), 

4) peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář 

obchodníku s cennými papíry - společnosti Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem 

Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, značka B 20437 (dále jen „Pověřená 

osoba“), který je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 zákona o 

obchodních korporacích. Předání peněžních prostředků ve výši celkového 

protiplnění bylo v souladu s ustanovením § 378 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích Společnosti doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením 

Pověřené osoby; 

 

5) určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění na 

své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, přičemž Pověřená osoba vyplatí 

protiplnění a úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických 

cenných papírů na Hlavního akcionáře na bankovní účet akcionáře evidovaný ke 

Dni účinnosti přechodu v seznamu akcionářů vedeném Společností, a to bez 

zbytečného odkladu po dni zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k 

zaknihovaným účastnickým cenným papírům Společnosti, které Dnem účinnosti 

přechodu přešly na Hlavního akcionáře, do evidence zaknihovaných cenných 

papírů, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode Dne účinnosti přechodu – po 

uplynutí této lhůty je Povinná osoba povinna vrátit nevyplacené peněžní prostředky 

Hlavnímu akcionáři;  

Nebude-li ke Dni účinnosti přechodu v seznamu akcionářů uveden bankovní účet 

akcionáře, je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu 

protiplnění a současně je akcionář povinen sdělit Pověřené osobě číslo bankovního 

účtu, na který mu Pověřená osoba vyplatí protiplnění, do 14 (slovy: čtrnácti) dnů 

ode Dne účinnosti přechodu (dále jen „Lhůta“). Nesdělí-li akcionář Pověřené osobě 

číslo bankovního účtu ve Lhůtě, Pověřená osoba zašle akcionáři na adresu 

uvedenou v seznamu akcionářů písemnou výzvu ke sdělení čísla bankovního účtu.  

Po dobu, kdy je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu 

protiplnění, nevzniká akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu 

vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře, ledaže akcionář 

věrohodným způsobem Hlavnímu akcionáři prokáže, že nemohl součinnost 

poskytnout ze spravedlivých a omluvitelných důvodů. V případě, že ke Dni účinnosti 

přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni 

účinnosti přechodu v seznamu akcionářů uveden bankovní účet, je akcionář 

povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Pověřené osobě příslušným 

způsobem a ve Lhůtě zástavní věřitel. 

Okamžik přechodu akcií na Hlavního akcionáře, Den účinnosti přechodu a 

případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových 

stránkách Společnosti nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne přijetí tohoto 

usnesení.” 
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Představenstvo Společnosti sděluje akcionářům závěry znaleckého posudku stran 

přiměřenosti hodnoty protiplnění: 

 

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 4163/22 

vyhotoveným dne 19.5.2022 znaleckým ústavem – společností Kreston A&CE Consulting, 

s.r.o., IČ: 44119097, se sídlem na adrese 602 00 Brno, Veveří, Moravské náměstí 1007/14, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 

4037 (uvedený znalecký posudek dále také jen „znalecký posudek“ a uvedený znalec 

dále jen „znalec“). 

Metoda ocenění: výnosová metoda diskontovaných peněžních toků. 

  

Závěr znalce:  

„Odbornou otázkou zadanou zadavatelem znaleckého posudku je doložení přiměřenosti 

protiplnění za kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě  

10 000 Kč, jež emitovala společnost PECOSTA, a.s., IČ 09708464 (dále v textu též jako 

„Společnost“), při uplatnění práva požadovat přechod všech ostatních účastnických 

cenných papírů na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech. Stanovení reálné hodnoty je provedeno ke dni 

vyhotovení znaleckého posudku, tedy k 19.5.2022 a veškeré použité podklady a zdroje dat 

jsou uvedeny v kapitole 2. Stanovení reálné hodnoty akcií Společnosti bylo provedeno 

třemi metodami, a to primárně výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků a 

likvidační metodou a dále podpůrnou metodou vyhodnocení účetní hodnoty vlastního 

kapitálu. Jako výsledek byla zvolena metoda, která generovala nejvyšší výsledek, což byla 

metoda výnosová DCF. Bližší informace o jednotlivých metodách jsou součástí kapitoly 4.3 

Použitý způsob ocenění. Reálná hodnota 100% akcií společnosti PECOSTA, a.s. byla 

stanovena na základě výnosové metody diskontovaných peněžních toků na částku 1 759 

tis. Kč. Na základě provedeného ocenění jsme stanovili výši protiplnění v penězích 

menšinovým akcionářům společnosti PECOSTA, a.s., IČ: 09708464, při uplatnění práva 

požadovat přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře 

dle ust. § 375 a násl. z č. 90/2012 Sb. Zákonu o obchodních společnostech a družstvech, 

jež s ohledem na použitou metodu a rovněž i účel ocenění zaokrouhlujeme na celé 

koruny, na částku 8 797,- Kč za jednu kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě 

ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Jsme názoru, že při splnění všech uvedených 

předpokladů činí výše protiplnění v penězích menšinovým akcionářům společnosti 

PECOSTA, a.s., IČ: 09708464, při uplatnění práva požadovat přechod všech ostatních 

účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. z č. 90/2012 Sb. 

Zákonu o obchodních společnostech a družstvech, na základě hodnoty Společnosti 

zjištěné výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků, po zaokrouhlení na celé Kč, 

částku: 8 797 Kč za jednu kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité 

hodnotě 10 000,- Kč.“ 

 

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti peněžité 

protiplnění pro případ zákonného nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře 

ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK ve výši 8.797,- Kč (slovy: osmtisícsedmsetdevadesátsedm 

korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované 

podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Navrhovaná výše protiplnění je stejná jako 

hodnota akcií a výše protiplnění uvedené ve znaleckém posudku.  
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Při určení výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel z ekonomických údajů o Společnosti, 

které měl k dispozici, z vlastních znalostí o Společnosti, z vlastních poznatků, analýz  

a rozborů a dále z konzultací se znalcem.        

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje akcionáře, že v sídle Společnosti byl uložen 

a v pracovních dnech od 8:00 hodin do 12:00 hodin, počínaje dnem 4.7.2022, je 

zpřístupněn k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti notářský zápis osvědčující rozhodnutí 

valné hromady Společnosti konané dne 30.6.2022.   

 

V Ostravě dne 1.7.2022 

 

       Představenstvo společnosti PECOSTA, a.s. 
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