
 

 

Oznámení rozhodnutí o snížení základního kapitálu a výzva věřitelům 
 

 
Představenstvo společnosti 
LYCKEBY AMYLEX, a.s. 
se sídlem Strakonická 946,  341 01  Horažďovice 
IČ  49790340 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B,  vložka 387 
(dále jen „Společnost“) 

 
v souladu s ust. § 7 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., ZOK, tímto uveřejňuje usnesení valné 
hromady  Společnosti ze dne 07.09.2016, kterým bylo rozhodnuto o snížení základního 
kapitálu Společnosti a které bylo zapsáno  do obchodního rejstříku dne 13.09.2016: 
 
 
1. důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je optimalizace ukazatelů 

v rámci skupiny LYCKEBY  
 

2. základní kapitál se z částky 167.100.000,-- Kč (slovy: jedno sto šedesát sedm miliónů 
jedno sto tisíc korun českých) se snižuje o částku 100.260.000,-- Kč (slovy: jedno sto 
miliónů dvě stě šedesát tisíc korun českých) na částku 66.840.000,-- Kč (slovy: šedesát 
šest miliónů osm set čtyřicet tisíc korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty akcií, 
když 1 každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 400,-- Kč (slovy: čtyři sta korun 
českých)  

 
3. částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 100.260.000,-- Kč (slovy: jedno 

sto miliónů dvě stě šedesát tisíc korun českých) bude převedena do ostatních 
kapitálových fondů a nedojde k jakékoliv výplatě peněžních prostředků  

 
4. lhůta pro předložení akcií společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší 

jmenovitou hodnotou činí 30 (slovy: třicet) dní od účinnosti snížení základního kapitálu  
 

V souvislosti se snížením základního kapitálu Společnosti tímto představenstvo Společnosti 
vyzývá věřitele Společnosti, aby přihlásili své pohledávky vůči Společnosti vzniklé před 
okamžikem přijetí rozhodnutí o rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu, a 
to do 90ti dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90ti 
dnů od druhého zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku. Věřitelé mohou 
požadovat, aby splnění jejich pohledávek, které nebylo v okamžiku doručení oznámení nebo  
v okamžiku druhého zveřejnění tohoto oznámení splatné, bylo přiměřeným způsobem 
zajištěno nebo uspokojeno a nebo byla uzavřena dohoda o jiném  řešení; to neplatí nezhorší-
li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za Společností.   

 
LYCKEBY AMYLEX, a.s. 
představenstvo Společnosti 

 
  


