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Obchodní společnost 
SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13882, se sídlem 
Tovární 605, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, IČ: 64610560 jako hlavní akcionář (dále také jen 
„Hlavní akcionář“)

obchodní společnosti
HYDROSYSTEM project a.s.

se sídlem tř. Kosmonautů 1103/6a, 779 00 Olomouc, IČ: 45192367, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 397 (dále také jen „Společnost“),

v souladu s ustanovením § 390 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(dále také jen „ZOK“)

oznamuje uplatnění práva na dorovnání dle ust. § 390 odst. 1  ZOK

Hlavní akcionář Společnosti ve smyslu ust. § 390 odst. 2 ZOK oznamuje, že dne 14. 9. 2015 u něj 
uplatnil bývalý vlastník účastnických cenných papírů – kmenových akcií Společnosti jako menšinový 
akcionář právo na dorovnání dle ust. § 390 odst. 1 ZOK. 

Valná hromada Společnosti konaná dne 11. 6. 2015 určila, že Hlavní akcionář je výlučným vlastníkem 
43 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě, znějících na jméno, o jmenovité 
hodnotě jedné akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), (ISIN: CZ0008467784), s nimiž je 
s každou spojen jeden (1) hlas a 42451 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě, 
znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 
(ISIN: CZ0008467776), s nimiž je s každou spojeno pět (5) hlasů, (dále společně také jen „Akcie“), 
přičemž souhrnná jmenovitá hodnota Akcií ve výši 42.459.600,- Kč představuje celkový podíl ve výši 
98,662948 % (dále také jen „98,66%“) na základním kapitálu Společnosti ve výši 43.035.000,- Kč a 
současně je s Akciemi spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 98,66 %.

Valná hromada Společnosti konaná dne 11. 6. 2015 rozhodla a schválila ve smyslu ust. § 375 a násl. 
ZOK přechod vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům - kmenovým akciím 
Společnosti, které jsou ve vlastnictví menšinových akcionářů, na osobu Hlavního akcionáře. 
Vlastnické právo menšinových akcionářů ke kmenovým akciím Společnosti přešlo na osobu Hlavního 
akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení valné hromady 
Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 385 odst. 1 ZOK a podle ust. § 384 ZOK, a to 
dne 17. 8. 2015.
  
Valná hromada Společnosti konaná dne 11. 6. 2015 určila výši peněžního protiplnění, které poskytl 
Hlavní akcionář menšinovým akcionářům Společnosti, příp. zástavním věřitelům (dále také jen
„Oprávněné osoby”) za kmenové akcie Společnosti,  na částku 235,60 Kč (slovy: dvě stě třicet pět 
korun českých šedesát haléřů) za každou kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě, znějící 
na jméno, o jmenovité hodnotě 200,- Kč a na částku 1.177,80 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto 
sedmdesát sedm korun českých osmdesát haléřů) za každou kmenovou akcii cílové společnosti 
v zaknihované podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. 

V Hranicích dne 18. září 2015

Jednatelé SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.




