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Výzva k uplatnění přednostního práva k úpisu akcií
Notice to exercise priority right to subscribe for shares

Vážený akcionáři | Dear Shareholder:

valná hromada společnosti společnosti Geewa a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 366/84, Praha 8 - Karlín,
PSČ 186 00, IČO: 25617036, (dále jen „Společnost“), na jednání dne 21. listopadu 2016 v sídle společnosti,
rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 1,340.080,-Kč úpisem 134.008 ks listinných akcií na
jméno (preferenčních akcií typu B) každá o jmenovité hodnotě 10,-Kč a připuštění možnosti započtení
pohledávek akcionářů za Společností proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu a
související změně stanov Společnosti a schválení návrhů smluv o započtení.
The General Meeting of Geewa a.s., with its registered office at Sokolovská 366/84, Prague 8 - Karlín, PSČ
186 00, Identification Number: 25617036, (hereinafter the “Company”), which taken place on 21
November 2016 in registered office of the Company, decided about increase the share capital of the
Company by CZK 1,340,080 subscribing for 134,008 pcs of certificated shares (preferred shares of type B),
each with a nominal value of CZK 10 and admitted the possibility of offsetting claims against the
Company shareholders at the Company's claims for the repayment of the issue price and related
amendment to the Articles of the Company and approved drafts set-off agreements.

Zvýšení bude realizováno tak, že společnost vydá:
- sto třicet čtyři tisíc osm (134.008) kusů kmenových akcií typu B na jméno o jmenovité hodnotě každé z
těchto akcií 10,-Kč (slovy: deset Kč). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Akcie budou
cennými papíry na řad.
The increase will be executed so that the company will issue:
- one hundred thirty-four thousand and eight (134,008) ordinary shares B shares with a nominal value of
each of these shares CZK 10 (ten CZK). The newly issued shares will not be quoted (registered). Shares are
securities in the series.
S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi typu B společnosti dle
článku VI., odst. 5. stanov společnosti, tzn. s každou akcií je na každých 10,-Kč jmenovité hodnoty akcie
spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě; celkový počet hlasů ve společnosti bude po zvýšení činit
533653 hlasů.
The newly issued shares will carry the same rights as the existing shares B of Company in accordance with
Article VI., Para. 5 Articles of Association, ie. every share for every 10 CZK of the nominal value of shares
linked to one vote at the General Meeting; the total number of votes in the company will be increasing over
533,653 votes.
Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
The subscription of shares over the amount of the proposed increase of share capital is not permitted.
Pravidla pro zvýšení s využitím přednostního práva:
a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení
základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti,
b) místem pro vykonání přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Geewa a.s., se sídlem Praha 8,
Sokolovská 366/84, IČO: 25617036, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;
c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí jeden měsíc od data, kdy bude akcionáři doručena informace
o možnosti k výkonu přednostního práva představenstvem společnosti způsobem stanoveným stanovami
pro svolání valné hromady; o termínu odeslání (zveřejnění) této informace rozhodne představenstvo;
d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen v uvedené informaci o
přednostním právu;
e) každý dosavadní akcionář má předností právo upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,Kč, 134008/399645 nových akcií typu B společnosti o jmenovité hodnotě 10,-Kč, přičemž lze upisovat pouze
celé akcie;
f) k určení výše emisního kursu včetně emisního ážia nových akcií typu B upisovaných s využitím
přednostního práva bylo pověřeno představenstvo; minimální výše emisního kursu musí odpovídat
minimálně nominální hodnotě upisovaných akcií, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými
v listinné podobě a budou znít na jméno;
g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení
základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání.
Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 1,340.080,-Kč,
(slovy: jeden milión tři sta čtyřicet tisíc osmdesát Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití
přednostního práva a upisování akcií bude účinné.
Rules to increase with the use of priority right:
a) each existing shareholder has a priority right to subscribe to new shares of the company subscribed to
increase registered capital to the extent of his share in the company capital,
b) a place to perform priority right is the registered office of the Company Geewa a.s., registered office in
Prague 8, Sokolovská 366/84, ID: 25617036, during working days from 10.00 hours to 17.00 hours
c) deadline for the execution of priority right shall be one month from the date when shareholders will be
delivered information on how to exercise the priority rights by the Board of Directors manner prescribed by

the Articles of Association for convening the General Meeting; on the date of delivering (publishing) of
information decided by the Board
d) beginning of the period for execution of the shareholders priority rights will be announced in the said
information;
e) each existing shareholder has priority right to subscribe for one existing share with a nominal value of CZK
10,- 134008/399645 new shares in B with a nominal value of CZK, while shareholder can only subscribe for
whole shares
f) determining the amount of the issue price and the premium of the new shares subscribed B using priority
rights shall be entrusted to the Board; minimum amount of the issue price must correspond to at least the
nominal value of the subscribed shares, all shares will be ordinary shares, issued in registered form would be
issued on the name
g) the preferential right attached to shares is transferable separately from the decision of the General
Meeting to increase the registered capital. Priority right expire the deadline for his execution. If using
preferential rights will be subscribed for shares with a total nominal value of 1,340,080 CZK (in words: one
million three hundred forty thousand and eighty CZK), subscribe for shares without preferential rights will be
not held and subscription of shares will be effective.
V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než
1,340.080,-Kč, (slovy: jeden milión tři sta čtyřicet tisíc osmdesát Kč), bude část akcií, které nebyly upsány
s využitím přednostního práva, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsány akcie
o celkové jmenovité hodnotě 1,340.080,-Kč, (slovy: jeden milión tři sta čtyřicet tisíc osmdesát Kč)
nabídnuty určitým zájemcům, a to:
In case that the shares of total face value lower than 1,340.080,- CZK (one million three hundred forty
thousand eighty Czech crowns) will be subscribed with the application of the pre-emptive right, the part of
the shares, which haven’t been subscribed with the application of the pre-emptive right, in such a face
value, the shares to be subscribed of the total amount of the 1,340.080,-CZK (one million three hundred
forty thousand eighty Czech crowns) after its subscription, will be offer to the certain applicants, namely:
- společnosti KKCG Investments A.G., které budou nabídnuty (která upíše) 91.022 (devadesát jeden tisíc
dvacet dva ) kusů kmenových akcií typu B na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 10,- Kč (slovy:
deset Kč)
- the company KKCG Investments A.G. which subscribes the shares 91.022 (ninetyonetousandtwentytwo)
pieces of ordinary shares type B registered of face value of each of these shares 10,-CZK (ten Czech crowns)
společnosti
MCI.
Private
Ventures
Fundusz
Inwestycyjny
Zamkniety
(s podfondem MCI.TechVentures 1.0), které budou nabídnuty (která upíše) 42.986 (čtyřicet dva tisíc devět
set osmdesát šest) kusů kmenových akcií typu B na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 10,-Kč
(slovy: deset Kč)
- the company MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (s podfondem MCI.TechVentures
1.0), which subscribes the shares 42.986 (fourtytwoninehoundredeightysix) pieces of ordinary shares type B
registered of face value of each of these shares 10,-CZK (ten Czech crowns)
tzn., které upíší tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu.
ie. which subscribes all of these shares in its entirety by this manner.
Pokud budou některé akcie již upsány akcionáři s využitím přednostního práva, potom se nabídka určitým
zájemcům poměrně zkrátí o již upsané akcie.
When any shares would be already subscribed by the pre-emptive right of the shareholders, the offer would
be comparatively shortened by the already subscribed shares than.

Lhůta pro uplatnění přednostního práva začíná běžet 1. prosince 2016.
Beginning of the period for execution of the shareholders priority right is December 1, 2016.

S úctou | Yours sincerely

Představenstvo | Board of Directors of
Geewa a.s.

Miloš Endrle
Předseda představenstva |
Chairman of the Board of Directors

Petr Přibyl
Člen představenstva |
Member of the Board of Directors

