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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka B 7676

Datum vzniku a zápisu: 12. září 2014
Spisová značka: B 7676 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: AtomTrace a.s.
Sídlo: Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno
Identifikační číslo: 033 96 916
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární ředitel:

statutární ředitel:
  GEORG HOTAR, dat. nar. 21. dubna 1975

8143 Stallikon, Räbacher 7, Švýcarská konfederace
Den vzniku funkce: 25. března 2019

Počet členů: 1
Způsob jednání: Společnost zastupuje navenek statutární ředitel.

Správní rada:
Člen správní rady:

  ANASTASIA HOTAR, dat. nar. 17. dubna 1989
Na Folimance 2118/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 19. října 2018
Den vzniku členství: 19. října 2018

člen správní rady:
  Ing. DAVID PECHA, dat. nar. 16. dubna 1971

Návršní 2030/8, Krč, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 25. března 2019

Předseda správní
rady:

  GEORG HOTAR, dat. nar. 21. dubna 1975
8143 Stallikon, Räbacher 7, Švýcarská konfederace
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2018
Den vzniku členství: 3. února 2017

Počet členů: 3
Prokura:

Mgr. JAN PROČEK, dat. nar. 5. srpna 1976
Peckova 941/4, 787 01 Šumperk
Prokurista je oprávněn samostatně činit veškerá právní jednání, k nimž dochází 
při provozu
obchodního závodu, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista 
se za společnost
podepisuje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. 
V prokuře není
zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovité věci.

Akcie:
4 340 000 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1,-
Kč

Základní kapitál: 4 340 000,- Kč
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Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:

V důsledku přeměny došlo ke změně právní formy společnosti AtomTrace s.r.o. 
na akciovou společnost AtomTrace a.s., tj. z právní formy "společnost s ručením 
omezeným" na novou právní formu "akciová společnost".
Valná hromada společnosti konaná dne 14.9.2020 rozhodla o zvýšení 
základního kapitálu společnosti takto:
Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů (Zákon o obchodních korporacích), a 
s Článkem 6. odst. 6.2. písm. (b) stanov Společnosti rozhoduje o zvýšení 
základního kapitálu Společnosti takto:
a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu
V souladu s ustanovením § 474 a následující Zákona o obchodních korporacích 
se plně splacený základní kapitál Společnosti ve výši 2.170.000 Kč (slovy: dva 
miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) zvyšuje o částku 2.170.000 Kč 
(slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých). Základní kapitál 
společnosti se tak zvyšuje z částky 2.170.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto 
sedmdesát tisíc korun českých) na částku 4.340.000 Kč (slovy: čtyři miliony tři 
sta čtyřicet tisíc korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad nebo pod 
navrhovanou částku.
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou 
splaceny výhradně peněžitými vklady.
Počet nově upisovaných akcií společnosti bude 2.170.000 (slovy: dva miliony 
jedno sto sedmdesát tisíc) kusů kmenových akcií ve formě na majitele, v 
zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna 
česká (Nové akcie). Emisní kurs každé Nové akcie Společnosti bude 8 Kč (slovy: 
osm korun českých). Emisní ážio každé Nové akcie činí 7 Kč (slovy: sedm korun 
českých), přičemž emisní ážio připadající na celkový počet Nových akcií bude 
nejvýše 15.190.000 Kč (slovy: patnáct milionů jedno sto devadesát tisíc korun 
českých). Není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady.
Nové akcie Společnosti nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 
až § 483 Zákona o obchodních korporacích.
Nové akcie mohou být upsány za využití přednostního práva na upisování akcií 
tak i bez využití přednostního práva pro upisování akcií, a to za dále uvedených 
podmínek.
b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií
Akcionáři Společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke 
zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu 
Společnosti.
Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný 
akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole, v 
souladu s ustanovením § 484 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a 
Článkem 24.2. stanov Společnosti.
S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou 
týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení správní rady o možnosti 
upsat akcie s využitím přednostního práva. Správní rada Společnosti je povinna 
oznámit akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 
Zákona o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným 
bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Za 
doručení oznámení se považuje zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku a 
uveřejnění na internetových stránkách Společnosti.
Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo Společnosti na 
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adrese Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, a to v obvyklou dobu, kterou 
je každý všední den od 9:00 do 15:00 hod.
Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna 
česká) je možno upsat 1 (slovy: jednu) Novou akcii o jmenovité hodnotě 1 Kč 
(slovy: jedna koruna česká). Akcie lze upisovat pouze celé.
S využitím přednostního práva lze upsat celkem 2.170.000 (slovy: dva miliony 
jedno sto sedmdesát tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité 
hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) každá ve formě na majitele v 
zaknihované podobě.
Emisní kurs Nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 8 Kč 
(slovy: osm korun českých) za jednu Novou akcii. Emisní ážio každé z Nových 
akcií upisovaných s využitím přednostního práva bude činit 7 Kč (slovy: sedm 
korun českých). Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva 
spojená s dosavadními akciemi Společnosti.
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením 
§ 485 odst. 1 písm. d) Zákona o obchodních korporacích den, kdy toto 
přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé, tj. den 15.9.2020.
Emisní kurs upsaných Nových akcií s využitím přednostního práva musí být 
splacen v plné výši do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne upsání Nových akcií s 
využitím přednostního práva, a to na bankovní účet Společnosti č. ú. 
8053733079/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.
Připouští se možnost započtení pohledávek akcionářů vůči Společnosti proti 
pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s 
využitím přednostního práva, a to následovně:
Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Georga Hotara, 
datum narození 21.4.1975, bytem 8143 Stallikon, Räbacher 7, Švýcarská 
konfederace (Georg Hotar), v celkové výši 10.000 CHF (slovy: deset tisíc 
švýcarských franků) vůči Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 
8.10.2019 uzavřené mezi panem Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a 
Společností, jakožto vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení 
emisního kursu Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva 
akcionářem Společnosti, panem Georgem Hotarem, přičemž pohledávka pana 
Georga Hotara bude převedena na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB ke 
dni započtení vzájemných pohledávek.
Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Georga Hotara, v 
celkové výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) vůči Společnosti 
vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 6.11.2019 uzavřené mezi panem 
Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, 
proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných 
s využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem Georgem 
Hotarem.
Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Georga Hotara, v 
celkové výši 800.000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) vůči Společnosti 
vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 8.11.2019 uzavřené mezi panem 
Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, 
proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných 
s využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem Georgem 
Hotarem.
Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Georga Hotara, v 
celkové výši 10.000 CHF (slovy: deset tisíc švýcarských franků) vůči Společnosti 
vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 17.12.2019 uzavřené mezi panem 
Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, 
proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných 
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s využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem Georgem 
Hotarem, přičemž pohledávka pana Georga Hotara bude převedena na české 
koruny podle aktuálního kurzu ČNB ke dni započtení vzájemných pohledávek.
Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Georga Hotara, v 
celkové výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) vůči Společnosti 
vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 1.1.2020 uzavřené mezi panem 
Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, 
proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných 
s využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem Georgem 
Hotarem.
Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Georga Hotara, v 
celkové výši 200.000 EUR (slovy: dvě stě tisíc euro) vůči Společnosti vzniklé z 
titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 31.1.2020 uzavřené mezi panem Georgem 
Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, proti 
pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s 
využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem Georgem Hotarem, 
přičemž pohledávka pana Georga Hotara bude převedena na české koruny 
podle aktuálního kurzu ČNB ke dni započtení vzájemných pohledávek.
Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Georga Hotara, v 
celkové výši 35.000 CHF (slovy: třicet pět tisíc švýcarských franků) vůči 
Společnosti vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 22.5.2020 uzavřené mezi 
panem Georgem Hotarem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto 
vydlužitelem, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových 
akcií upsaných s využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem 
Georgem Hotarem, přičemž pohledávka pana Georga Hotara bude převedena 
na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB ke dni započtení vzájemných 
pohledávek.
Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, Mgr. Jana Pročka, datum 
narození 5.8.1976, bytem Peckova 941/4, 787 01 Šumperk (Jan Proček), v 
celkové výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) vůči Společnosti 
vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 6.4.2020 uzavřené mezi panem 
Janem Pročkem, jakožto zapůjčitelem, a Společností, jakožto vydlužitelem, proti 
pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s 
využitím přednostního práva akcionářem Společnosti, panem Janem Pročkem.
Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 Zákona o 
obchodních korporacích, schvaluje návrh dohody o započtení vzájemných 
pohledávek, uzavírané mezi Společností a akcionářem Společnosti, panem 
Georgem Hotarem, který je přílohou tohoto rozhodnutí valné hromady.
Návrh dohody o započtení bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a 
celkového emisního kursu bude akcionáři Společnosti, panu Georgu Hotarovi, 
doručen bez zbytečného odkladu po oznámení o přednostním právu k úpisu 
Nových akcií.
Dohoda o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke 
splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva a 
podpisy smluvních stran či jejich zástupců musí být úředně ověřeny.
Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 Zákona o 
obchodních korporacích, schvaluje návrh dohody o započtení vzájemných 
pohledávek, uzavírané mezi Společností a akcionářem Společnosti, panem 
Janem Pročkem, který je přílohou tohoto rozhodnutí valné hromady.
Návrh dohody o započtení bez uvedení počtu kusů upisovaných akcií a 
celkového emisního kursu bude akcionáři Společnosti, panu Janu Pročkovi, 
doručen bez zbytečného odkladu po oznámení o přednostním právu k úpisu 
Nových akcií.
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Dohoda o započtení musí být uzavřena a účinná nejpozději do konce lhůty ke 
splacení emisního kursu Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva a 
podpisy smluvních stran či jejich zástupců musí být úředně ověřeny.
Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou 
všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost 
Solar Power to the People Coöperatief U.A., se sídlem Barbara Strozzilaan 201, 
1083HN Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo: 51462354, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou Nizozemska 
(Určený zájemce).
Nové akcie Společnosti nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle § 
480 až § 483 Zákona o obchodních korporacích, ani dohodou akcionářů ve 
smyslu ustanovení § 491 Zákona o obchodních korporacích.
c. Úpis akcií bez využití přednostního práva
Bez využití přednostního práva budou upsány Nové akcie nebo jejich část, 
ohledně nichž se akcionáři Společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále 
akcie, ohledně nichž akcionáři Společnosti nevyužijí svého přednostního práva, a 
to za podmínek pro využití přednostního práva na úpis akcií uvedených pod 
písmenem b. výše.
Všechny Nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v 
předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Určenému zájemci. 
Emisní kurs Nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 8 Kč 
(slovy: osm korun českých) za jednu Novou akcii. Emisní ážio každé z Nových 
akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude činit 7 Kč (slovy: sedm 
korun českých).
Nové akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle 
Společnosti na adrese Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, v obvyklou 
dobu, kterou je každý všední den od 9:00 do 15:00 hod., a to ve lhůtě 1 (slovy: 
jednoho) měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií předem Určenému 
zájemci, čímž bude začátek lhůty předem Určenému zájemci oznámen.
Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné 
formě uzavřena mezi předem Určeným zájemcem a Společností, s úředně 
ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 
Zákona o obchodních korporacích.
Emisní kurs akcií upsaných předem Určeným zájemcem bez využití 
přednostního práva musí být splacen v plné výši do 10 (slovy: deseti) dnů ode 
dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet Společnosti č. ú. 
8053733079/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.
d. Účinky zvýšení základního kapitálu
Nebudou-li postupem a ve lhůtách uvedených výše upsány Nové akcie, ať již s 
využitím přednostního práva nebo bez využití přednostního práva, jejichž 
jmenovitá hodnota dosáhne požadovaného zvýšení základního kapitálu, tj. o 
částku ve výši 2.170.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun 
českých), usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a 
vkladová povinnost zaniká.
Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 
odst. 1 Zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše 
základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez 
zbytečného odkladu po splacení alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných 
Nových akcií včetně emisního ážia.
Valná hromada společnosti konaná dne 14.9.2020 rozhodla o pověření správní 
rady takto:
Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 
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Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, pověřuje správní radu, aby za 
podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami 
společnosti, zvýšila základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným 
zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou 
nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního 
kapitálu v době pověření, tj. nejvýše o 1.085.000 Kč (slovy: jeden milion 
osmdesát pět tisíc korun českých). Při zvýšení základního kapitálu společnosti 
rozhodnutím správní rady na základě tohoto pověření, lze emisní kurs akcií 
splácet jak peněžitě, tak i nepeněžitými vklady. Pověření správní rady v souladu 
se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti nahrazuje 
rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určuje, že budou 
vydávány kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 
1 Kč (slovy: jedna koruna česká). O ocenění nepeněžitého vkladu rozhodne 
správní rada společnosti na základě posudku znalce. Správní rada může v rámci 
tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka 
zvýšení stanovený limit. Pověření se uděluje na dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne, 
kdy se valná hromada na pověření usnesla.
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