
OZNÁMENÍ HLAVÍHO AKCIONÁ ŘE O UPLATNĚNÍ PRÁVA NA DOROVÁNÍ 
PROTIPLNĚNÍ 

Obchodní společnost REMET, spol. s r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 11/127, PSČ 619 00, 
IČO: 00207675, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, 
vložka 270, hlavní akcionář (dále také jen „Hlavní akcionář“) obchodní společnosti 
KOVOLIT, a.s. , sídlo Nádražní 344, 664 42 Modřice, IČO: 00010235, zapsaná 
v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 246 (dále také jen 
„Společnost“), v souladu s ustanovením § 390, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních 
společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) oznamuje uplatnění práva na dorovnání dle 
ustanovení § 390, odst. 1 ZOK.  

Hlavní akcionář Společnosti ve smyslu ustanovení § 390, odst. 2) ZOK 

oznamuje, 

že dne 9. 8. 2016 u něj uplatnili dva bývalí vlastníci účastnických cenných papírů – 
kmenových akcií Společnosti jako menšinoví akcionáři – právo na dorovnání dle ust. § 390, 
odst. 1) ZOK.  

Řádná valná hromada Společnosti (dále jen „valná hromada“) konaná dne 24. 5. 2016 přijala 
usnesení, kterým určila, že Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 249 899 ks kmenových 
akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 
1.000,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií Společnosti vlastněných Hlavním 
akcionářem představuje 94,46 % základního kapitálu Společnosti.  

Valná hromada Společnosti konaná dne 24. 5. 2016 rozhodla a schválila ve smyslu ust. § 375 
přechod vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům – kmenovým akciím 
Společnosti, které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů, na osobu Hlavního akcionáře.  

Vlastnické právo menšinových akcionářů ke kmenovým akciím Společnosti přešlo na osobu 
Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení valné 
hromady Společnosti v Obchodním rejstříku v souladu s ustanovením § 385, odst. 1 ZOK a 
dle ust. § 384 ZOK, a to ke dni 1. 7. 2016.  

Valná hromada Společnosti konaná dne 24. 5. 2016 určila výši peněžitého protiplnění ve výši 
452,- Kč (čtyři sta padesát dva korun českých) za 1 akcii znějící na jméno, v nominální 
hodnotě 1 000,- Kč, které poskytne Hlavní akcionář společnost REMET, spol. s r.o., IČO: 
00207675 Společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 ostatním akcionářům Společnosti při 
nuceném přechodu účastnických cenných papírů ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře 
ve smyslu ust. § 376, odst. 1) ZOK. 

Hlavní akcionář REMET, spol. s r.o. veškeré vznesené požadavky menšinových akcionářů na 
dorovnání považuje za bezpředmětné a trvá na tom, že výše protiplnění poskytnutého v rámci 
nuceného přechodu účastnických cenných papírů, která byla určená valnou hromadou 
Společnosti, je přiměřená hodnotě účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti, a proto 
odmítá žádosti akcionářů o poskytnutí doplatku k tomuto protiplnění.  

Pro vyloučení pochybností obchodní společnost REMET, spol. s r.o., Hlavní akcionář, uvádí, 
že neshledává taktéž žádný důvod pro zahájení jednání o uzavření dohody o narovnání 
v podmínkách ustanovení § 390, odst. 6 ZOK.  

Dne 25. 8. 2016  

Jednatelé společnosti REMET, spol. s r.o.  


