
Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva věřitelům 

 

Představenstvo společnosti 

Zetor Havlíčkův Brod, a.s.,  

se sídlem v Brně, Trnkova 3060/111, IČO: 262 95 628, zapsané v Obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 3792, 

(dále jenom Společnost) 

I. oznamuje, že jediný akcionář Společnosti – společnost ZETOR TRACTORS a.s., se 

sídlem Brně, Trnkova 3060/111, IČ: 269 21 782 v působnosti valné hromady rozhodl 

ve formě veřejné listiny – notářského zápisu sepsaného Mgr. Pavlem 

Vavříčkem, notářem v Brně, dne 14.2.2017 o snížení základního kapitálu 

společnosti o částku 59.924.000,- Kč z původní výše základního kapitálu 

142.000.000,- Kč na částku 82.076.000,- Kč. Snížení základního kapitálu se provádí 

za účelem optimalizace základního kapitálu společnosti vzhledem k ukončení výroby 

v roce 2015 a za účelem výplaty vlastních zdrojů společnosti akcionářům společnosti. 

Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty veškerých 

akcií o částku 211.000,- Kč, tj. na 289.000,- Kč. Lhůta k předložení akcií za účelem 

vyznačení změny činí 1 měsíc ode dne zápisu nové výše základního kapitálu 

(snížení) do obchodního rejstříku. Částka odpovídající sníženému základnímu 

kapitálu bude použita na úhradu pohledávek Společnosti vůči akcionáři – ZETOR 

TRACTORS a.s. započtením a ve zbytku bude vyplacena akcionáři, a to do 5 let ode 

dne zápisu snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.  

 

II. Věřitelé společnosti se tímto vyzývají, aby u Společnosti přihlásili své pohledávky ve 

lhůtě do 90 dnů od druhého zveřejnění tohoto oznámení nebo doručení této výzvy. 

Věřitelé mohou přihlásit své pohledávky a požadovat, aby pohledávky, které nebyly 

v okamžiku doručení výzvy nebo druhého zveřejnění výzvy splatné, byly uspokojeny 

nebo přiměřeným způsobem zajištěny nebo aby byla uzavřena dohoda o jiném 

řešení. Nárok věřitele na uspokojení/zajištění/jiné řešení nevznikne, pokud se 

snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností nezhorší.  V 

souladu s § 518 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, společnost 

prohlašuje, že se dobytnost pohledávek snížením základního kapitálu nezhorší. 
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předseda představenstva 

Zetor Havlíčkův Brod, a. s.  
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místopředseda představenstva 
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