
Příloha č.1
IES MORAVIA REAL a's.

se sídlem ostruŽnická 32516,779 00 olomouc,
lČ: 268 39 881,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vložka 2816

sEzNAM AKcIoNÁŘŮ

společnosti lEs MORAV|A REAL a.s., se sídlem ostruŽnická 32516, 77g oo olomouc, lČ.

z'oa sg 881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B,

vloŽka 2816, vedený v souladu s ust' $ 264 a násl. zákona č.9012012 Sb. v platném znění,
která vydala 2 kusý kmenových akcÍ na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě

1oo.ooó,-Kč/akcie a 216 kusů kmenových akcií na jméno vlistinné podobě ve jmenovité

hodnotě 1.ooo.ooo,-Kč/akcie, celkem 218 kusů. KníŽe uvedenému dni má společnost lES
MORAV|A REAL a's. tyto akcionáře:

1/ lng. lvan Kysetý, dat. nar. 17'září 1958, bytem Horní náměstí 28518,77900 olomouc;

akcioňář, vtastník Ž t<usů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,_Kč č.: B 000055-

000056, a 216 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč č.: A 000001_

oooo54, A oooo97-ooo176, hodnota akcií celkem'" 134.200.000,-Kč, počet hlasů: 1.342.

2/ společnost lES REAL & coNsULTlNG spol. s r.o., se sídlem 8. května 5o4t25,77g oo

olomouc, lČ: 607 04 o8o, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném KS vostravě, oddíl C,

vloŽka 95oo, jednající Michalem Slavíkem, jednatelem; akcionář, vlastník 42 kusů

kmenových at<iii e.: A 000055-000096, na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě

1.ooo.oÓo,-Kč/kus, hodnota akcií celkem: 42.000.000,-Kč, počet hlasů: 420.

3/ MUDr' Mgr. lvan Langer, dat. nar.: 1' ledna 1967, bytem 8. května 504125,779 00

olomouc; akóionář, vlastník 1 kusu kmenové akcie č.: B 000216, na jméno v listinné podobě

ve jmenovité hodnotě 1.ooo.ooo,-Kč/kus, hodnota akcií celkem: 1.000.000,-Kč, pocet hlasů:

10.

*4/spotečnostGomanold,á.S.' se sídlem Sokolovská 7oot113a, Karlín, 186 oo Praha 8' lČ:
-:' 27g 31 536, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vloŽka 12162,

fi'dnající Mgr. Markem Galvasem, cienem představenstva; akcionář, vlastník 39 kusů
'kmenbvých}rcii 

č.: B ooo177-ooo215, na jméno vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě

1.ooo.oÓo,-Kč/kus, hodnota akcií celkem: 39.000.000,-Kč, počet hlasů. 390.

Potvrzuji, Že tento seznam akcionářů je platný ke dni 06-04.2022'

V Olomouci, dne 06.04.2022


