
PROHLÁŠENÍ O ZÁMĚRU
stát se akcionářem nově zakládané akciové společnosti

(dále „Společnost“)

Já, níže podepsaný

jméno a příjmení: _________________________________________________________

nar. dne : _________________________________________________________

trvale bytem: _________________________________________________________

tímto prohlašuji, že

mám  zájem  stát  se  zakladatelem  a  akcionářem  Společnosti  nově  zakládané  za  účelem
vybudování a provozování _______ _______ pivovaru v Chomutově

obchodní  firma: _________________________________________________________

sídlo: _________________________________________________________ 

základní kapitál: 3.000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých)

jmenovitá hodnota jedné akcie: 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých)

 společenstevní poměry: 
• počet akcionářů bude uzavřený
• společnost bude založena bez veřejné nabídky akcií
• budou vydány pouze kmenové akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva 
• budou vydány pouze akcie na jméno
• převoditelnost akcií bude omezena stanovami 
• počet akcií vlastněných jedním akcionářem bude omezen na 1 až 3 ks akcie

a prohlašuji dále, že

• mám v úmyslu upsat __ ks akcií v celkové jmenovité hodnotě _________ Kč,
• zavazuji  se  složit  částku  plně  odpovídající  celkové  jmenovité  hodnotě  akcií,  které

mám v úmyslu upsat, tj.  částku _____,- Kč, na zvláštní účet advokátní úschovy na
základě písemné Smlouvy o advokátní úschově, 

• Smlouvu o advokátní úschově, jejíž vzorový text je zveřejněn na stránkách ________,
uzavírám  s advokátem,  jímž  je  Mgr.  Ing.  Pavel  Musil,  advokát  se  sídlem
v Chomutově,  Škroupova  1325,  PSČ:  43001,  IČO:  66253161  při  podpisu  tohoto
Prohlášení, jehož jedno podepsané vyhotovení zároveň advokátovi předávám,

• zavazuji  se  zúčastnit,  ať  již  osobně  nebo  v  zastoupení  zmocněncem  na  základě
písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, jednání před notářem v Chomutově
o založení Společnosti, a beru na vědomí, že před termínem pro založení Společnosti
musí budoucí zakladatelé Společnosti složit do advokátní úschovy částku odpovídající
nejméně 100% základního kapitálu společnosti.

• zavazuji se učinit rozhodnutí o založení společnosti,  rozhodnout o schválení stanov
Společnosti  a o  volbě jejích orgánů,  tj.  hlasovat  o  těchto záležitostech a  uzavřít  a



podepsat zakladatelskou smlouvu o založení Společnosti ve formě notářského zápisu
obsahující mj. stanovy Společnosti, jejichž vzor je uveden na stránkách ___________,

• zavazuji se poskytnout další potřebnou součinnost, která po mně, jakožto zakladateli
Společnosti, bude v budoucnu důvodně požadována v souvislosti se založením a/nebo
vznikem Společnosti.

Na  důkaz  správnosti  a  pravdivosti  tohoto  prohlášení,  jakož  i  vážnosti  vůle  v něm
projevené, připojuji níže svůj vlastnoruční podpis. 

V ____________________, dne _______________

__________________________________________


