
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 
(„POZVÁNKA“) 

 
společnosti 

 
Millenium Technologies a.s. 

 
IČO: 613 25 732 

se sídlem Národní 39/364, 110 00 Praha 1 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15863  

(dále jen „Společnost“) 
 
 
Představenstvo Společnosti svolává v souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech („ZOK“), na den 6. 4. 2021 od 10:00 hodin řádnou valnou 
hromadu, která se bude konat na adrese Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 – Vinohrady („VH“).  
 
VH je svolávána na základě žádosti akcionáře, společnosti Solar city s.r.o , IČO: 285 23 148, se sídlem 
Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze pod sz. zn. C 147811, („SC“). Uvedená žádost byla učiněna v souladu s 
ustanovením § 366 ZOK a bylo jí uplatněno právo SC, coby kvalifikovaného akcionáře požadovat 
svolání VH za účelem projednání jím navržených otázek, jak je uvedeno v písemné žádosti SC, která 
tvoří přílohu č. 1 této Pozvánky. 
 
Pořad jednání: 
1.  Zahájení; 
2.  Ověření usnášeníschopnosti VH; 
3.  Volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora; 
4.  Rozhodnutí o navýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií; 
5.  Závěr valné hromady 
 
Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání a jeho zdůvodnění: 
 
SC navrhuje přijetí usnesení VH o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií 
Společnosti ve smyslu ust. § 474 a násl. ZOK. Společnost se nachází v situaci, kdy již pro tento rok 
potřebuje další finanční zdroje pro zajištění provozu, plnění obchodního plánu a stanovených cílů. 
Z tohoto důvodu SC navrhuje, aby VH Společnosti přijala následující usnesení: 
 
Valná hromada společnosti Millenium Technologies a.s., IČO: 613 25 732, se sídlem Národní 39/364, 
110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
15863 („Společnost“), schvaluje navýšení základního kapitálu Společnosti formou úpisu nových akcií 
ve smyslu ust. § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), a to následovně: 

a) Základní kapitál Společnosti bude zvýšen až o částku 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů 
korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního 
kapitálu se nepřipouští, Společnost připouští úpis akcií v hodnotě nižší než je výše stanovená 
maximální hodnota úpisu; 

b) Společnost emituje 120 kusů akcií na jméno v listinné podobě, které mají charakter 
kmenových akcií s hlasovacími právy, každou o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno 
sto tisíc korun českých); 



c) Přednostní právo akcionářů Společnosti na úpis poměrné části nově upisovaných akcií ve 
smyslu ust. § 484 ZOK musí být uplatněno v sídle Společnosti nejpozději do 2 týdnů od přijetí 
tohoto usnesení valnou hromadou Společnosti; 

d) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 ZOK. 
e) Na jednu dosavadní akcii připadá přednostní právo na úpis 0,6 nově upisovaných akcií s tím, 

že upisovat lze pouze celé akcie; 
f) S odkazem na bod a) výše tohoto usnesení valná hromada Společnosti rozhodla, že akcie 

neupsané na základě přednostního práva akcionářů v prvním kole nebudou upsány, tedy že se 
připouští úpis akcií pod stanovenou hranici úpisu dle bodu a) výše tohoto usnesení; 

g) Emisní kurs (který je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií) nově upisovaných akcií musí 
být splacen na bankovní účet Společnosti č. 2575270297/0100 vedený u Komerční banka, a.s., 
a to nejpozději do 8 týdnů od schválení tohoto usnesení valné hromady Společnosti. 

                                                                                             
 
Tato pozvánka na VH je rovněž uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.mltech.cz . 
 
 
V Praze dne 24. 2. 2021 
 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
Millenium Technologies a.s.     Millenium Technologies a.s. 
Ing. Marek Lang      Josef Grischa Kahlen 
člen představenstva      člen představenstva 
 
 
 
 
Přílohy: 
Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady Společnosti 
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