
 
 

 
 

 

VÍTKOVICE HOLDING zvýšily základní kapitál  

se svolením soudu, navýšení je platné  

 
V Ostravě 21. června 2010 – Skupina KKCG záměrně uvádí v omyl obchodní partnery 

společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., i veřejnost, když tvrdí, že došlo k protiprávnímu 

navýšení kapitálu. Tvrzení, že „Jan Světlík záměrně zneužil situace, kdy je zabráněn výkon 

akcionářských práv ke 45 procentům akcií Vítkovice Holding, které jsou stále v soudní 

úschově“, je lživé. Akcionářská práva ke zmíněným akciím pravomocně náleží, a to podle 

rozhodnutí rozhodčího soudu i dalšími opakovanými soudními verdikty, Janu Světlíkovi. 

Ten tedy jako fyzická osoba drží 45 procent akcií VÍTKOVICE HOLDING, a.s., a 

společnost VTK GROUP, a.s., kontroluje 50 procent akcií. To je v součtu 95 procent akcií. 

Takto je kapitál rozdělen i po navýšení. 

Akcionářská práva využívají ti, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů. Žaloba Davida Berana 

na to, aby byl zapsán do seznamu akcionářů, byla pravomocně zamítnuta a v odůvodnění bylo 

jasně konstatováno, že akcionářem je Jan Světlík. KKCG se nemohla platně dohodnout 

s Davidem Beranem na převodu práv a nároků souvisejících se 45 procenty akcií, protože David 

Beran akcie nevlastní. 

Krajský soud v  Ostravě pravomocně povolil (4. 6.) zvýšení základního kapitálu společnosti 

VÍTKOVICE HOLDING, a. s., a současně (17. 6.) zamítl žalobu na vyslovení neplatnosti valné 

hromady, která o navýšení rozhodla. Společnost VÍTKOVICE HOLDING tak v těchto dnech 

zvýšila základní kapitál ze 63 na 252 milionu korun. Zvýšení základního kapitálu je pravomocně 

zapsáno v obchodním rejstříku.  

Nové akcie upsali dosavadní akcionáři společnosti, kterými jsou: společnost VTK GROUP a. s., 

Ing. Jan Světlík a RYEFORD LIMITED. Na jednu dosavadní akcii společnosti byl akcionář 

společnosti oprávněn v prvním kole s využitím přednostního práva upsat 3 kusy nových akcií 

stejné jmenovité hodnoty, jako má dosavadní akcie, na základě níž akcionář přednostní právo 

využívá. Všechny nové akcie v celkové hodnotě 189 milionů korun, což byla maximální 

přípustná částka navrhovaného zvýšení kapitálu, upsali výše zmínění dosavadní akcionáři 

společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 

Všichni akcionáři převzali nově emitované akcie společnosti a tím struktura akcionářů 

VÍTKOVICE HOLDING zůstává nezměněna: VTK GROUP (50%), Ing. Jan Světlík (45%) a 

RYEFORD LIMITED (5%). Tato struktura je k dnešnímu dni stabilní a společnost nebyla 

požádána o zápis jakéhokoli nového subjektu do seznamu akcionářů. 
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