
Vy'zva
k uplatnění přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií

společnosti ALTAMIRA a.s., se sídlem Praha 4 - Písnice, Na Okruhu 488/27, PSČ 142 00,
IČ: 619 75 869, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v

oddílu B, vl. 17364

Valná hromada společnosti ALTAMIRA a.s., která se konala dne 7.102021, rozhodla o zvýšení
zak'ladního kapitálu společnosti o částku 4.000.000,- Kč, tedy na čas'tku ve výši 8.000.000,- Kč
(slovy: osm milionů korun českých).

Na zvýšení základního kapitálu bude upsan'o 200 (slovy: dvěstě ) kusů akcii o jmenovité hodnotě
jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých), přičemž všechny nové vydávané akcie
budou kmenovými akciemi ve formě na jméno s neomezenou převoditelností a budou vydan'y v
listinné podobě (dále ijen „Akcie“).

Akcionáři společnosti ALTAMIRA a.s. mají přednostní právo upsat Akcie upisované ke zvýšení
zak'ladního kapital'u, a to v rozsahujejich podílu na základním kapitálu společnosti, tj.:

— akcionář Věra Vile'mova' ma' přednostní pra'vo upsat 20 ks Akcíí o jmenovité hodnotě
20,000,—- Kč představující nový vklad v hodnotě 400.000,-- Kč (slovy: čtyřistatisíc korun
českých),

— akcionář Miroslava Brezniaková ma' přednostní právo upsat 180 ks Akcíí o jmenovité
hodnotě 20.000,-- Kč představující nový vklad v hodnotě 3.600,000,-- Kč (slovy:
třimilionyšestsettisíc korun českých).

Emisní kurz Akcíí činí 20.000,- Kč zajednu akcii. Emisní az'řio u každé nově upisované Akcie činí
0_ Celkem tedy emisní kurz 200 kusů Akcíí, každá o jmenovité hodnotě 20.000; Kč, činí
4.000.000,- Kč.

Lhůta pro vykonan'í přednostního práva stávajících akcionářů k u'pisu Akcíí činí l5 dnu" a počíná
běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude stávajícím akCiona'řům doručeno toto oznámení o
mozn“ost1 upsat akCie s využitím přednostního práva.

Místem pro upsan'í je kancelar" společnosti nacházející se v obchodním domě Permon Havířov na
adrese Dlouhá třída 1228/44c, 736 01 Havířov — Podlesí, Akcie lze upisovat v místě upisovan'í v
pracovních dnech vždy od 9.00 do 15.00 hodin po předchozí telefonické domluvě.

Emisní kurz upsaných Akcíí bude splacen peněžitým vkladem. Akcionáři splatí 100 % emísního
kurzu jím upsaných nových Akcíí ve lhůtě do 15 dnů od úpisu akcií na bankovní účet společnosti
vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. 2220017399/0800.

Tato výzva k u'pisu Akcíí je zaslan'a všem akcionar"ům na jejich adresy uvedené v seznamu
akc1onářů a současně Je společností zveřejněna na internetových stran'kách www.odpermoncz

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo
uplatněno poprvé.
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V Havířově dne 13.10.2021


