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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka H 1436

Datum vzniku a zápisu: 20. června 2014
Spisová značka: H 1436 vedená u Městského soudu v Praze
Název: DEGIRANS SE
Sídlo: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7
Identifikační číslo: 031 27 702
Právní forma: Evropská společnost
Předmět podnikání:

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:

  BEATA PILNÁ, dat. nar. 16. června 1976
Alešova 155/9, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 2. září 2014

Počet členů: 1
Společnost zastupuje člen
představenstva samostatně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  JAROSLAV PILNÝ, dat. nar. 7. srpna 1970
Zlatá stezka 117, Brná, 403 21 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 2. září 2014

člen dozorčí rady:
  JUDr. HELENA ŠNAJDROVÁ, dat. nar. 28. října 1948

Na Ovčáckém 412, 267 16 Vysoký Újezd
Den vzniku členství: 6. června 2017

člen dozorčí rady:
  ZUZANA ŘEHÁKOVÁ, dat. nar. 26. července 1979

Tylova 490/35, 400 04 Trmice
Den vzniku členství: 18. října 2018

Počet členů: 3
Akcie:

2 550 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
27,47Kč

Základní kapitál: 70 048 500,- Kč
Splaceno: 69 256 744,18Kč

Ostatní skutečnosti:
1. Základní kapitál se zvyšuje o částku 18.665.865,-Kč (slovy: osmnáct miliónů 
šest set šedesát pět tisíc osm set šedesát pět korun českých), resp. dle přepočtu 
středového kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce 
předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.05.2014 (l EUR = 27,470 Kč) o 
679.500,-  (slovy: šest sedmdesát devět  tisíc pět set eur), ze současné výše 
41.457.724,- Kč slovy: čtyřicet jedna milionu čtyři sta padesát sedm tisíc sedm 
set dvacet čtyři korun českých), resp. dle přepočtu středového kurzu České 
národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 
31.05.2014 (l EUR = 27,470 Kč) ze současné výše  1.509.200,-  (slovy jeden 
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milion pět set devět tisíc dvě stě eur)  na částku 60.123.589,-- Kč (slovy: šedesát 
milionů sto dvacet tři tisíc pět set osmdesát devět korun českých), resp. dle 
přepočtu středového kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce 
předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.05.2014 (l EUR = 27,470 Kč) na částku 
2.188.700,-  (slovy dva milióny sto osmdesát osm tisíc sedm set eur). 

2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se 
nepřipouští.

3. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability společnosti, získání 
finančních prostředků na její činnost.

4. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 679.500 (slovy: šest sedmdesát 
devět  tisíc pět set)  kusů nových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 27,47 
Kč (slovy: dvacet sedm korun českých čtyřicet sedm haléřů), resp. dle přepočtu 
středového kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce 
předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.05.2014 (l EUR = 27,470 Kč) ve 
jmenovité hodnotě jedné akcie 1,-  (slovy: jedno euro), všechny akcie budou 
kmenové, budou vydány v listinné podobě a budou znít na jméno.  Emisní kurz 
akcie s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva se rovná její 
jmenovité hodnotě 27,47 Kč (slovy: dvacet sedm korun českých čtyřicet sedm 
haléřů), resp. dle přepočtu středového kurzu České národní banky k poslednímu 
dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.05.2014 (l EUR = 27,470 
Kč) jmenovité hodnotě 1,-  (slovy: jedno euro).

5. Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti, 
Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2. Lhůta pro vykonání 
přednostního práva úpisu činí 15 (slovy: patnáct) dnů a začne běžet následující 
den po dni, kdy představenstvo oznámí písemně na adresu akcionáře informaci 
o přednostním právu. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen na 
webových stránkách společnosti www.degirans.com. Představenstvo zašle 
akcionáři informaci o přednostním právu nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů po zápisu 
usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

6. Upsání nových akcií bude provedeno v souladu se stanovami společnosti, tj. s 
využitím přednostního práva stávajících akcionářů na upsání nových akcií v 
poměru, v jakém se podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti.

7. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto 
přednostní právo mohlo být akcionáři vykonáno poprvé.

8. Upisovatel je povinen splatit 1/3 (slovy: jednu třetinu) emisního kurzu 
upsaných akcií nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu, další 1/3 (slovy: 
jednu třetinu) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 90 (slovy: devadesáti) 
dnů od úpisu, další 1/3 (slovy: jednu třetinu) emisního kurzu upsaných akcií 
nejpozději do 130 (slovy: sto třiceti) dnů od úpisu, a to na zvláštní účet vedený u 
Raiffeisenbank a.s., číslo účtu  8231405001/5500.

9. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou 
nabídnuty předem vybranému zájemci společnosti PERFECT TEAM s.r.o., IČ: 
24670383, se sídlem Praha 5 - Košíře, Musílkova 172/58, PSČ 150 00, za 
stejných podmínek. Lhůta pro upsání nových akcií předem vybraným zájemcem 
počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné nabídky upsat nové akcie, 
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které nebyly upsány s využitím přednostního práva, a činí 30 (slovy: třicet) dní. 
Místem pro provedení úpisu předem vybraným zájemcem sídlo společnosti 
Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, a to v pracovní dny v 
době od 10.00 hod. do 12.00 hod. Předem vybraný zájemce je povinen splatit 
celý emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě 120 (slovy: stodvacet) dní ode dne 
jejich upsání, na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank a.s., číslo účtu  
8231405001/5500.
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti DEGIRANS 
SE upsáním nových akcií v tomto rozsahu: 
1. Základní kapitál se zvyšuje o 9.924.911,-- Kč (slovy: devět milionů devět set 
dvacet čtyři tisíc devět set jedenáct korun českých), resp. dle přepočtu 
středového kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce 
předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.05.2014 (l EUR = 27,470 Kč) o 
361.300,- EUR (slovy: tři sta šedesát jedna tisíc tři sta eur), ze současné výše 60 
123 589,- Kč,-- Kč (slovy: šedesát milionů sto dvacet tři tisíc pět set osmdesát 
devět  korun českých), reps. dle přepočtu středového kurzu České národní banky 
k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.05.2014 (l 
EUR = 27,470 Kč) ze současné výše 2 188 700,- EUR (slovy: dva miliony sto 
osmdesát osm tisíc sedm set eur) na 70.048.500,-- Kč (slovy: sedmdesát miliónů 
čtyřicet osm tisíc pět set korun českých), resp. dle přepočtu středového kurzu 
České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, 
tj. k 31.05.2014 (l EUR = 27,470 Kč) na částku 2.550.000,- EUR (slovy: dva 
milióny pět set padesát tisíc eur). 
2. Upisování akcií pod či nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 
se nepřipouští. Upsání akcií neprobíhá na základě veřejné nabídky. 
3. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků na 
činnost společnosti. 
 4. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 361.300 ks (slovy: tři sta 
šedesát jedna tisíc tři sta kusů)  nových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 
27,47 Kč (slovy: dvacet sem korun českých čtyřicet sedm haléřů), resp. dle 
přepočtu středového kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce 
předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.05.2014 (l EUR = 27,470 Kč) ve 
jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- EUR (slovy: jedno euro), všechny akcie budou 
kmenové, budou vydány v listinné podobě a budou znít na jméno.  Emisní kurz 
akcie s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva se rovná její 
jmenovité hodnotě 27,47 Kč (slovy: dvacet sem korun českých čtyřicet sedm 
haléřů), resp. dle přepočtu středového kurzu České národní banky k poslednímu 
dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31.05.2014 (l EUR = 27,470 
Kč) jmenovité hodnotě 1,- EUR (slovy: jedno euro). 
 5. Místem pro vykonání přednostního práva úpisu je sídlo společnosti, 
Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7. Lhůta pro vykonání 
přednostního práva úpisu činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a začne běžet následující 
den po dni, kdy představenstvo oznámí písemně na adresu akcionářů informaci 
o přednostním právu. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen na 
webových stránkách společnosti www.degirans.com. Představenstvo zašle 
akcionáři informaci o přednostním právu nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů po zápisu 
usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku
6. Upsání nových akcií bude provedeno v souladu se stanovami společnosti, tj. s 
využitím přednostního práva stávajících akcionářů na upsání nových akcií v 
poměru, v jakém se podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti. 
7. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto 
přednostní právo mohlo být akcionáři vykonáno poprvé. 
8. Upisovatel je povinen splatit 1/3 (slovy: jednu třetinu) emisního kurzu 
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upsaných akcií nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu, další 1/3 (slovy: 
jednu třetinu) emisního kurzu upsaných akcií do 90 (slovy: devadesáti) dnů od 
úpisu, další 1/3 (slovy: jednu třetinu) emisního kurzu upsaných akcií do 130 
(slovy: stotřicetii) dnů od úpisu, a to na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank 
a.s., číslo účtu  8231405036/5500. 
9. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou 
nabídnuty předem vybranému zájemci PERFECT TEAM s.r.o., IČ: 24670383, se 
sídlem Argentinská 286/38 Praha 7, 170 00, za stejných podmínek. Lhůta pro 
upsání nových akcií předem vybraným zájemcem počíná běžet dnem 
následujícím po doručení písemné nabídky upsat nové akcie, které nebyly 
upsány s využitím přednostního práva, a činí 30 (slovy: třicet) dní. Místem pro 
provedení úpisu předem vybraným zájemcem sídlo společnosti Argentinská 
286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7., a to v pracovní dny v době od 10.00 hod. 
do 12.00 hod. Předem vybraný zájemce je povinen splatit celý emisní kurs jím 
upsaných akcií ve lhůtě 120 (slovy: stodvacet) dní ode dne jejich upsání, na 
zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank a.s., číslo účtu  8231405036/5500.
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