
OPĚTOVNÉ OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ ZÁKLADNHO KAPITÁLU A VÝZVA PRO 

VĚŘITELE 

 
Statutární ředitel obchodní společnosti  

TESLA ELMI, a.s. 

IČ: 46346864, se sídlem: Purkyňova 3095/99c, Královo Pole, 612 00 Brno, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 749 

(dále také jen „Společnost“) 

 

tímto na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu přijatého dne 

26. 6. 2020 a v souladu s ust. § 518 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) činí následující oznámení: 

 

1) Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti: 

Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. přijala dne 26. 6. 2020 následující usnesení:  

 „Valná hromada společnosti TESLA ELMI, a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti 

tak, že:  

- Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 36.966.312,- Kč (slovy: třicet šest milionů devět 

set šedesát šest tisíc tři sta dvanáct korun českých), tedy z částky 38.994.000,- Kč (slovy: třicet 

osm milionů devět set devadesát čtyři tisíc korun českých) na částku 2.027.688,- (slovy: dva 

miliony dvacet sedm tisíc šest set osmdesát osm korun českých),    

- Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií 

společnosti o částku 948,- Kč, tedy z částky 1.000,- Kč na částku 52,- Kč,   

- Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je: 1. Úhrada ztráty společnosti vykázaná v 

uplynulých letech (za roky: do roku 2005, 2009-2011, 2014-2018, 2019), 2. optimalizace 

struktury vlastního kapitálu, kdy dojde k přesunu části vlastních zdrojů ze základního kapitálu 

do ostatních kapitálových fondů, a nová struktura kapitálu mj. umožní vytvořit dostatečnou 

rezervu k předpokládaným opravným položkám k materiálu na skladě a v případě jeho vyřazení, 

k nárůstu ostatních provozních nákladů,    

- Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 36.966.312,- Kč (slovy: třicet šest 

milionů devět set šedesát šest tisíc tři sta dvanáct korun českých) bude z části ve výši 

16.840.484,62 Kč převedena do ostatních kapitálových fondů a z části ve výši 20.125.827,38 Kč 

bude použita na úhradu ztráty uplynulých let (za roky: do roku 2005, 2009-2011, 2014-2018, 

2019),  - Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede 

evidenci zaknihovaných cenných papírů,   

- Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů,   

- V souladu se snížením základního kapitálu společnosti nebude akcionářům poskytnuto žádné 

plnění.“   

2) Výzva pro věřitele:  

V souvislosti se snížením základního kapitálu vyzývá tímto Společnost podle ust. § 518 odst. 1 a 3 ZOK 

věřitele Společnosti, jejichž pohledávky vůči Společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí 

valné hromady, aby přihlásili své pohledávky do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi toto oznámení o snížení 

základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku 

(OV) s požadavkem, aby splnění jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku doručení této výzvy nebo 

v okamžiku druhého zveřejnění této výzvy v OV splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo 

uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení, jestliže se v důsledku snížení základního 

kapitálu Společnosti zhorší dobytnost jejich pohledávek.  



Statutární ředitel společnosti TESLA ELMI, a.s. v této souvislosti uvádí, že v důsledku snížení 

základního kapitálu Společnosti nedojde ke snížení ekonomické výkonnosti Společnosti, a tedy se ani  

nezhorší dobytnost pohledávek za Společností.  

 

3) Usnesení valné hromady společnosti TESLA ELMI, a.s. o snížení základního kapitálu bylo 

zapsáno do obchodního rejstříku dne 26. 6. 2020. 

Statutární ředitel TESLA ELMI, a.s. 


