
Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva věřitelům  
 
Společnost Firstinvest holding, a.s., IČ 485 33 696, se sídlem Hlubčická 147/8, Pod 
Bezručovým vrchem, Krnov 794 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
Ostrava, Oddíl B , vložka 847 (dále jen „Společnost“), oznamuje, že řádná valná hromada 
Společnosti, která se konala dne 29. června 2021 od 08:30 hod. v Bruntále, přijala rozhodnutí 
o snížení základního kapitálu Společnosti takto:  
 
„Valná hromada schvaluje návrh na snížení základního kapitálu společnosti Firstinvest holding, a.s. o 
celkovou částku 23.355.504,-Kč, slovy: dvacet tři milionů tři sta padesát pět tisíc pět set čtyři korun 
českých, a to ze stávajících 101.207.184,-Kč na nových 77.851.680,-Kč, s těmito náležitostmi: 
 
a) Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu 
Důvodem je vysoká finanční hotovost na účtech společnosti, přičemž účelem záměru snížení základního 
kapitálu společnosti je vyplacení části finančních prostředků akcionářům. 
b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu 
Snížení jmenovité hodnoty každé akcie o 144,-Kč, slovy: sto čtyřicet čtyři korun českých, z 624,-Kč Kč na 
480,-Kč spojené s výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve výši 480,-
Kč ve smyslu § 525 zákona o obchodních korporacích. Počet akcií na jméno v listinné podobě ve 
jmenovité hodnotě 480,-Kč bude po snížení základního kapitálu 162 191 ks. 
c) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 
Bude vyplacena akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení 
základního kapitálu ve lhůtě do tří (3) měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního 
rejstříku. 
d) Lhůta k předložení akcií k výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou 
Do tří (3) měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.“ 

 
Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu Společnosti bylo zapsáno do 
obchodního rejstříku dne 30.08.2021. Tímto dnem se usnesení valné hromady stalo účinným 
vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.  
 
Věřitelé Společnosti, jejichž pohledávky vůči Společnosti vznikly přede dnem 30.08.2021 (tj. 
přede dnem zápisu usnesení o snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního 
rejstříku), se tímto v souladu s ustanovením § 518 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, vyzývají, aby své pohledávky přihlásili do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení 
o snížení základního kapitálu, jinak ve lhůtě do 90 dnů od druhého zveřejnění oznámení o 
snížení základního kapitálu v Obchodním věstníku u Společnosti, přičemž tito Věřitelé 
Společnosti mohou do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, 
jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění informace podle odstavce 2 požadovat, aby splnění 
jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku doručení výzvy nebo v okamžiku druhého 
zveřejnění splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla 
uzavřena dohoda o jiném řešení; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu 
dobytnost pohledávek za společností.  
 
V souladu s § 518 zákona o obchodních korporacích Společnost prohlašuje, že se dobytnost 
pohledávek snížením základního kapitálu Společnosti nezhorší.  
 

Jiří Čajan, předseda představenstva Společnosti 


