
oznámení o možnosti vfkonu pŤedkupního práva k upisování akcií

Valná hromada společnosti AVE a.s.' se sídlem Praha 5, Pod BarvíŤkol 617 47 ,PSČ 15000, lČ oososo+t
(dále jen Společnost) schválila, že zák|adní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním novych akcíí, bez
veňejné nabídky akcií. Částka, o kterou se základní kapitál zvyšuje, činí 15.000.000,- Kč (slovy patnáct
milion korun česh!'ch), z ptivodní částky 3.000.000,. Kč (slovy tŤi miliony korun česk ch) na částku
18.000.000,. Kč (slovy osmnáct milion korun česhfch), pÍiěemŽ upisování akcíi nad ani pod tuto
částku se nepŤipouští.

Zvyšeni základniho kapitálu bude provedeno upsáním 7.500 (slovy sedmi tisíc pět set) kus kmenovych
akcií znějicích na jméno. Jmenovitá hodnota kaŽďé akcie činí 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun
českych). Akcie nebudou zaknihované. Na jednu dosavadní akcii lze upsat 5 novych akcií ve jmenovité
hodnotě 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun česlc!.ch) s tím, Že akcíe lze upisovatpouze celé. S vyržitím
pŤednostního práva lze upsat všech 7.500 (slovy: sedm tisíc pět set) kus kmenov.ich akcií znějícíchna
jméno. Emisní kurs se rormá jmenovité hodnotě akcií.

Cel;i emisní kurs akcií bude splacen na ríčet Společnosti č. 514125200112700 ve lh tě vžďy jednoho
měsíce ode dne uzavŤení Smlouvy.oupsání akcií, která bude naltrazovat listinu upisovatel .

Místem pro vykonání pňednostního práva v prvním kole upisování akcií je sídlo Společnosti v pracovní
dny od 9:00 hodin do 18:00 hodin. AkcionáŤi mohou vykonat své pňednostní právo v sídle Společnosti
ve lh tě dvou tydn s tím' že pwnim dnem této lhrity je páty den ode dne zveŤejnění informace o
pŤednostním právu na webu Společnosti (* ) a v obchodním věstníku. Nejpozději v den
zveŤejnění informace o pŤednostním právu na webu Spoleěnosti bude akcionáŤŮm stejná informace
zaslánatéžzpilsobem, jaky stanoví stanovy Společnosti pro svolání valné hromady (zas|árum informace
na adresu uvedenou V seznamu akcionáŤŮ, nebo na emailovou adresu, kÍerou akcionáŤ Společnosti
oznámíI).

Všechny akcie, které nebudou upsany v rámci uplatnění pŤednostního práva, budou upsány (upisování
v druhém kole) pŤedem určenym zát1emcem, akcionáŤem panem Ing. JiŤím Drbolrlavem' nar. 14,7 .1949,
bytem Pod Kesnerkou 2821l31, Smíchov, 150 00 Praha 5, a to ve Smlouvě o upsání akcii, která bude
uzavŤena v sídle Společnosti ve lhťltě jednoho tydne, kdy prvním dnem je dvacáty (20.) den ode dne
zveŤejnění informace o pŤednostním právu na webu Společnosti. Emisní kurs akcií upisovanj,ch
v druhém kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs akcií upisovanych v druhém kole je pan
Ing. JiŤí Drbohlav povinen splatit v penězích na riěet Společnosti č. 514t25200tl2700, a to nejpozději
do čtrnácti dnri ode dne uzavÍení Smlouvy o upsání akcií.
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