Návrh likvidátora společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci
Tento dokument obsahuje návrh likvidátora společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci,
IČO: 00411850, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 53 (dále jen
„Společnost“), předkládaný valné hromadě společnosti konané dne 24. září 2014
ve velkém kongresovém sále Hotelu Olšanka na adrese Praha 3 – Žižkov, Táboritská 23 (dále jen
„valná hromada“)
k bodu 5

Schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení
likvidačního zůstatku.

Likvidátor Společnosti navrhuje, aby valná hromada Společnosti přijala následující usnesení týkající
se schválení zprávy likvidátora o průběhu likvidace a schválení návrhu na rozdělení likvidačního
zůstatku:
I.

Valná hromada schvaluje zprávu likvidátora o průběhu likvidace ve znění, v jakém byla
předložena valné hromadě likvidátorem Společnosti.

II.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti dle
podmínek tohoto usnesení v celkové výši ke dni tohoto usnesení 177 492 600,60 Kč mezi
akcionáře Společnosti s výjimkou společnosti GE MONEY CZECH HOLDING
COMPANY, společnosti založené a existující podle práva státu Delaware, Spojené státy
americké (dále jen „GEMCHC“), která dne 27. 6. 2014 uzavřela se Společností dohodu o
vzdání se podílu na likvidačním zůstatku, ve které se GEMCHC jako akcionář
Společnosti vzdala práva na podíl na likvidačním zůstatku připadající na tyto akcie:
A.

956 ks listinných kmenových akcí Společnosti na jméno, každá o jmenovité
hodnotě 100 000 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 95 600 000 Kč), ISIN
CS0008000147, sériová čísla (včetně) 558 až 562, 581, 583 až 584, 1511 až 1515,
2120 až 2123, 2423 až 2444, 2486 až 2500, 2829 až 2848, 3410 až 3411, 3739 až
3742, 4490 až 5019, 5291 až 5295, 5646 až 5650, 5762 až 5766, 6063 až 6072, 6344
až 6363, 6444, 6773, 6782 až 6784, 6916 až 6958, 7439 až 7441, 8058 až 8067,
8621, 9015 až 9025, 9130 až 9179, 9256 až 9258, 9362 až 9364, 9386 až 9397, 9423
až 9425, 9725, 10006 až 10007, 10033 až 10044, 10163 až 10182, 10193 až 10202,
10255, 10386 až 10391, 10487 až 10491, 10499, 10960 až 10989, 11096 až 11102,
11104 až 11113, 11409, 11411 až 11428, 11579 až 11584, 11711 až 11712, 12101 až
12104, 12758, 12763, 13105 až 13107, 13196, 13406 až 13407, 13771 až 13778,
14135, 14270 až 14271, 14296 až 14297, nahrazené hromadnou listinou na jméno
série A, č. 10940, vydanou dne 30. 1. 2014, o celkové jmenovité hodnotě 95 600
000 Kč (dále jen „Akcie A“);

B.

251 ks listinných kmenových akcí Společnosti na jméno, každá o jmenovité
hodnotě 50 000 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 12 550 000 Kč), ISIN
CZ0008021342, sériová čísla (včetně) 158 až 227, 376 až 435, 444 až 483, 495 až
564, 664 až 665, 833 až 834, 881 až 885, 962 až 963, nahrazené hromadnou
listinou na jméno série B, č. 10940, vydanou dne 30. 1. 2014, o celkové jmenovité
hodnotě 12 550 000 Kč (dále jen „Akcie B“);

C.

71 359 listinných kmenových akcí Společnosti na jméno (před 1. 1. 2014 na
majitele), každá o jmenovité hodnotě 220 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 15
698 980 Kč), sériová čísla (včetně) 5329 až 9568, 11277 až 11316, 17813 až 18692,
34018 až 100216, nahrazené hromadnou listinou na jméno série C, č. 10940,
vydanou dne 15. 5. 2014, o celkové jmenovité hodnotě 15 698 980 Kč (dále jen
„Akcie C“);

D.

6 158 970 ks zaknihovaných kmenových akcí Společnosti na majitele, každá o
jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 615 897 000 Kč), ISIN
CZ0008026408 (dále jen „Akcie D“); a

E.

1 000 000 ks zaknihovaných kmenových akcí Společnosti na jméno, každá o
jmenovité hodnotě 100 Kč (tj. o celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 Kč), ISIN
CZ0008040151 (dále jen „Akcie E“);
(Akcie A, Akcie B, Akcie C, Akcie D a Akcie E dále společně jen „Vybrané
akcie“)

v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií (tj. akcií akcionářů
Společnosti s výjimkou GEMCHC) ke splacené jmenovité hodnotě všech akcií
Společnosti (s výjimkou Vybraných akcií), tj.:

III.

(a)

na každou z 13 844 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě
100 000 Kč (tj. s výjimkou Akcií A) připadá podíl na likvidačním zůstatku
0,00307337307569427% odpovídající částce 5 455,00979818997 Kč;

(b)

na každou ze 749 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě
50 000 Kč (tj. s výjimkou Akcií B) připadá podíl na likvidačním zůstatku
0,00153668653784714% odpovídající částce 2 727,50489909499 Kč;

(c)

na každou z 37 041 ks splacených akcií Společnosti na jméno (před 1. 1. 2014 na
majitele) o jmenovité hodnotě 220 Kč (tj. s výjimkou Akcií C) připadá podíl na
likvidačním
zůstatku
0,0000067614207665274%
odpovídající
částce
12,0010215560179 Kč;

(d)

na každou z 2 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě
14 256 Kč připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,000438140065670975%
odpovídající částce 777,666196829961 Kč;

(e)

na každou ze 4 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě
13 200 Kč připadá podíl na likvidačním zůstatku 0,000405685245991644%
odpovídající částce 720,061293361076 Kč;

(f)

na každou z 12 414 430 ks splacených akcií Společnosti na majitele o jmenovité
hodnotě 100 Kč (tj. s výjimkou Akcií D) připadá podíl na likvidačním zůstatku
0,00000307337307569427% odpovídající částce 5,45500979818997 Kč;

(g)

na každou z 5 010 000 ks splacených akcií Společnosti na jméno o jmenovité
hodnotě 100 Kč (tj. s výjimkou Akcií E) připadá podíl na likvidačním zůstatku
0,00000307337307569427% odpovídající částce 5,45500979818997 Kč.

Likvidační zůstatek je na základě mimořádné účetní závěrky Společnosti ke dni 30. 6.
2014 tvořen:
(a)

peněžitou pohledávkou Společnosti za společností GE Money Bank, a.s. na
zaplacení finančních prostředků od GE Money Bank, a.s. ve výši ke dni tohoto
usnesení 239 662 653,60 Kč s tím, že tato část likvidačního zůstatku Společnosti je
snížena o ke dni mimořádné účetní závěrky Společnosti předpokládané náklady
spojené s dokončením likvidace Společnosti ve výši 10 000 000 Kč a případné
daňové a s daněmi související závazky Společnosti ve výši 55 251 730 Kč, které
budou hrazeny Společností jejím věřitelům z prostředků zaplacených GE Money

Bank, a.s. z titulu výše uvedené peněžité pohledávky Společnosti za společností
GE Money Bank, a.s.; a
(b)

krátkodobým finančním majetkem Společnosti ve výši 3 081 677 Kč.

IV.

V případě a v rozsahu, ve kterém nebudou Společností vynaloženy předpokládané
náklady spojené s dokončením likvidace Společnosti a/nebo nevznikne Společnosti
povinnost uhradit předpokládané daňové a související závazky dle bodu III. tohoto
usnesení, bude o takto případně nevynaloženou a/nebo neuhrazenou částku navýšena
celková výše likvidačního zůstatku Společnosti ke dni tohoto usnesení a proporcionálně
budou navýšeny podíly na likvidačním zůstatku připadající na jednotlivé akcie
vyjádřené v korunách českých, jak je stanoveno v bodě II. (a) až (g) tohoto usnesení, a to
dle podílů na likvidačním zůstatku připadajících na jednotlivé akcie vyjádřené v
procentech, jak je stanoveno v bodě II. (a) až (g) tohoto usnesení. Likvidátor bude o
případném zvýšení výše likvidačního zůstatku Společnosti a podílech na likvidačním
zůstatku připadajících na jednotlivé akcie podle tohoto bodu IV. informovat akcionáře
Společnosti před jejich rozdělením ve formě stanovené pro svolání valné hromady
Společnosti.

V.

Likvidátor nezahájí výplatu likvidačního zůstatku dříve než za 3 (tři) měsíce po přijetí
tohoto usnesení, případně po vypořádání veškerých soudních sporů, které by bránily
rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti, a po zaplacení výše uvedené peněžité
pohledávky Společnosti za společností GE Money Bank, a.s.

VI.

Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři za předpokladu
splnění podmínek stanovených tímto usnesením a příslušnými právními předpisy, včetně
povinnosti vrácení listinných akcií Společnosti na výzvu likvidátora nebo zrušení
zaknihovaných akcií Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na návrh
likvidátora. V případě, že akcionář na výzvu a upozornění nevrátí listinné akcie
Společnosti ani v dodatečně určené lhůtě, budou takové listinné akcie prohlášeny za
neplatné a náklady Společnosti na prohlášení akcií za neplatné budou v souladu s
příslušnými právní předpisy započteny proti podílu akcionáře na likvidačním zůstatku.

VII.

Po zahájení výplaty likvidačního zůstatku, bude podíl na likvidačním zůstatku
připadající na akcie Společnosti na jméno vyplacen bezhotovostním převodem na
bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů nebo ve výpisu z evidence
zaknihovaných akcií Společnosti na jméno.

VIII.

V případě zaknihovaných akcií Společnosti na jméno, pro které nebude číslo bankovního
účtu uvedeno ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti, a zaknihovaných
akcií Společnosti na majitele bude podíl na likvidačním zůstatku vyplacen akcionáři
bezhotovostním převodem na bankovní účet specifikovaný v písemném oznámení
akcionáře (podepsaném před osobou pověřenou likvidátorem Společnosti nebo zaslaném
Společnosti s úředně ověřeným podpisem).

IX.

Nebude-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku připadající na zaknihované
akcie Společnosti na jméno nebo na zaknihované akcie Společnosti na majitele
bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře způsobem uvedeným výše v
bodech VII. a VIII., bude podíl na likvidačním zůstatku akcionáři s bydlištěm nebo
sídlem v České republice vyplacen poštovní poukázkou odeslanou akcionáři na jméno,
adresu a další specifikaci vlastníka účtu zaknihovaných cenných papírů.

X.

Nebude-li možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku žádným ze způsobů uvedeným
výše v bodech VII., VIII. a IX., bude podíl na likvidačním zůstatku akcionáři vyplacen
složením do soudní úschovy dle příslušných právních předpisů.

V Praze dne 18. 8. 2014

Likvidátor Společnosti

