Zpráva představenstva Optimal-Energy.cz, a.s. k vyloučení přednostního
práva na upsání akcií určená k předložení na valné hromadě konané dne
10. října 2020
Podle § 484 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. má každý akcionář má přednostní právo upsat část nových
akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním
kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady.
Podle § 488 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. lze přednostní právo vyloučit nebo omezit jen v důležitém
zájmu společnosti, a jestliže má valná hromada rozhodnout o vyloučení nebo omezení přednostního
práva akcionářů, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede
důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva a odůvodní navržený emisní kurs, způsob jeho
určení či pověření představenstva určit emisní kurs akcií.
Přednostní právo akcionářů má být vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, kterým je vstup nových
akcionářů na základě kariérního plánu a akcionářského řádu společnosti. Tento krok je pro další činnost
společnosti zásadní. Společnost byla vybudována na filozofii rozvoje a růstu jednotlivých
spolupracovníků a jedním z vrcholů tohoto rozvoje je právě možné zapojení spolupracovníků
splňujících náročné kvalifikační předpoklady do akcionářských struktur společnosti.
Stávající spolupracovníci společnosti mají být akcionářským programem motivováni. Každý
spolupracovník – energetický poradce, dostává za svoji činnost odměnu ve formě provizí. Cílem
akcionářského programu, který má umožnit přístup novým akcionářům do společnosti je motivace
spolupracovníků nejen provizní odměnou, ale také příjmem ve formě prioritních dividend. Zvýší se tím
jejich zájem na rozvoji a ekonomickém růstu společnosti, protože jejich příjmy budou odvislé nejen od
vlastních výkonů, ale i od výkonů všech ostatních spolupracovníků.
Zvýšení základního kapitálu emisí nových akcií umožní investovat takto obdržené prostředky do dalšího
rozvoje společnosti.
Podle názoru představenstva není vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů na upsání
nových akcií v rozporu se zájmy společnosti jako celku ani v rozporu se zájmy majoritních či minoritních
akcionářů. Vstup nových akcionářů z řad vlastních spolupracovníků povede k rozvoji a růstu
společnosti.
Podle představenstva není vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů na upsání nových akcií
v rozporu s dobrými mravy ani pravidly poctivého obchodního styku.
Vyloučení přednostního práva se bude týkat všech akcionářů.
Odůvodnění navrhovaného emisního kurzu:
Emisní kurs upisovaných akcií bude činit nejméně 100% jmenovité hodnoty emitovaných akcií.
V programu valné hromady je navrženo pověření představenstva určením emisního kurzu.
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