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Představenstvo společnosti LINDE VÍTKOVICE a. s., sídlem U Koupaliště 1570/10, 
Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO 451 93 088, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíle B., vložka 321, uveřejňuje poprvé rozhodnutí valné 
hromady o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 30. 6. 2014. Toto rozhodnutí bylo 
zapsáno do obchodního rejstříku dne 10. 7. 2014.  
 
 
Valná hromada přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu takto: 
 
1. Základní kapitál společnosti se snižuje o dalších 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů 
korun českých). Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu takto: (i) 
z oběhu budou na základě návrhu smlouvy úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář 
společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00, Ostrava, IČO 
551 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., 
vložka 302, a to 5 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o 
jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč, série H, čísla akcií 1 - 5; (ii) z oběhu budou na základě 
návrhu smlouvy úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost AGA 
AKTIEBOLAG, se sídlem Lidingö, Švédsko, a to 5 ks kmenových akcií znějících na jméno, 
v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč, série H, čísla akcií 9 - 13; 
s tím, že navrhovaná výše úplaty za jednu akcii odpovídá její jmenovité hodnotě. 
 
2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu 
k majetku a obchodním aktivitám společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající 
snížení základního kapitálu akcionářům společnosti. 
 
3. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům 
společnosti. Na základě žádosti akcionáře může být částka vyplacena na místo v českých 
korunách v eurech, přičemž pro přepočet bude použit denní kurs České národní banky ke dni 
předcházejícímu dni výplaty.  
 
4. Návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionářům ve lhůtě 1 měsíce 
od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu s tím, že smlouva bude uzavřena 
nejpozději do 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu a akcie 
budou předány společnosti ve lhůtě 1 měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do 
obchodního rejstříku a v téže lhůtě bude akcionáři vyplacena kupní cena za úplatný převod 
akcií. 
 
   
Současně se tímto vyzývají věřitelé, aby přihlásili své pohledávky k zajištění ve lhůtě 90 dnů 
ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého 
zveřejnění shora uvedeného rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.   
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