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IES MORAVIA REAL a.s.
OstruŽnická 325/6
779 O0 Olomouc
k ruká m před stavensÍva společnosÍi

Žádost kvallfikovaných akcionářů o zaiazenízáležitostí na program valné hromady

VáŽení,
obracíme se na Vás jako vlastníci akciÍ vydaných VašíspoleěnostÍ, lES MoMVlA REAL a.s., lČo. 268
39 B81, se sídlem ostruŽnická 325t6,779 oo olomouc, zapsané v oR u KS v ostravě pod sp. zn. B
2816 (dále jen ,,Spoleěnosť'), a to akcií Óíslo B oo0055 - 000096 a B 000177 - 000215. Vlastnictví
předmětných akcil bylo osvědčeno mj' i na valné hromadě Společnosti konané dne 8.12'2021, azak]ádá
naše postavení kvalifikovaných akcionářů Společnosti ve smyslu ustanovení $ 365 zákona č' 90Ea12
Sb., o obchodních společnostech a druŽstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále jen ,,z.o.k."l.
Jako akcionářŮm Společnosti nám byla doručena pozvánka na valnou hromadu Spolelnosti svolanou
odvolanými Členy představenstva Společnosti, panem Lukášem Kyselým a panÍ Alenou Nevidomou na
den 7 .4.2022 (dále jen ,,"VH 412022") s následujícím programem:
Zahájenlvalné hromady, ověřen í jej í usnášen íschopnosti.
Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele, osobu pověřenou sčítáním

1'
2.

hlasŮ).

3.

4.
5.

6.
7.

odvolání všech členůpředstavensWa společnosti ke dni konání valné hromady.
Volba členůpředstavenstva společnosti ke dni konání valné hromady'
odvoláni všech členůpředstavenstva společnosti ke dni konání valné hromady"
Volba členůdozorěÍ rady spo|elnosti ke dni konánívalné hromady.
Závér.

V návaznosti na odvolánÍ členůpředstavensfua z jejich funkcí na valné hromadě Společnosti konané
dne 8',l2.2O21 (dá1e jen ,vH 12t2a21") jsme jako akcionáři Spoleěnosti všechny bývalé Óleny
představenstva SpoteÓnosti opakovaně vyzývali, aby za Spoleěnost neěinili Žádná právnÍ jednání,
nezastupovaliji a vyvodili veškeré právní důsledky odvoláníz jejich funkcí. Bývalé členy představenstva
Společnosti jsme rovněŽ výzvou ze dne 8'3'2022 upozornili na to, Že vH 4l2o22 by se dle našeho
názorus ohledem na jejich odvolání z funkcí neměla konat a její svolání je nutné považovatza neplatné'
S ohledem na to, Že jsme na Žádnou z našich rnýzev neobdrŽeli ze strany odvolaných ělenů
představenstva Společnosti odpověď, jsme nuceni k tomu činit dalšíkroky k ochraně našich
akcionářských práv.
Pokud bývalí členovépředstavenstva trvají na tom, aby se vH 412022 konala a navrhovaný program
jejího jednání je v zájmu Spoleěnosti i jejích akcionářů, je nejprve nutné zhojit nedostatky vH 12t2o21'
Tímto tedy bývalé členy představenstva opakovaně vyzýváme k tomu, aby bez zbytečného odkladu
odstranili právnívady svoIánívH 4t2o22, a dále i k poskytnutí součinnosti přivyhotovení zápisu z VH
12l2o21 (v podrobnostech odkazujeme na naše předchozí vý^ty, i naši výzvu k poskytnutí součinnosti
ve věci vH 12t2a21ze dne 25.1.2022). K poskytnutítéto součinnosti, zjednání právníjistoty ivyhotovení
řádného zápisu jsme z našístrany rovněŽ ochotni poskytnout veškerou součinnost.

Bez ohledu na to, Že vH 4t2o22je dle naŠeho důvodnéhonázoru svolána neplatně a neměla by se
vůbec konat, jsme nuceni hájit svá akcionářská práva, nebot'osoby považujícíse stále za členy orgánů
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společnosti s platně trvajícífunkcí, i ovládajicí CIsoba Spoleěnosti, pan lng" lvan Kyselý, činízávďné
i k poškozovánízájmů
kioky, kteýmije do těchtó našich p!.áV prďiprávně zasahováno a mťJŽe docházet
$polečnosti.
Proto jsrne tímto nuoeni z opatrnosti vyuŽít nášeho práva kvalifikovanýeh akcionářů ve smyslu
o nárni níŽe popsané
ustancvení $ 369 a násl' z.o'k", a tímto Žádáme o rozšířeníprogramu VF{ 4i2022
body a záležitosti:
provedení jeho
Pnojednání stavu ma.ietku Společnosti, zejrnéna nemovitostí a rozhodnutí o
oeenóní (déle téŽ jen ,,bod A")"

1"

2'

Projednání l"rospódaření

a správy

spoleěnosti

a

rozhodnutí o pťípadnýchsouvisejícíeh

opatření (dále téžjen ,,bod B'i'
od
Projednání veškeýeh právních jednání uČiněných za Společnost {uČiněných $polečností}

3"

8.12'202Í ke dni konání valné hromady, a rozhodnutí o pňjetí případných souvisejícíeh
opatření idále téŽ jen "bod G"}.
a
Projednání veškeých dlirhů $polečnosti, zejn"réna těch vůčiovládajícíosobě Společností

4'

a to včetně dluhopisů enritovaných Spoiečností
!ím ovládanému podnikatelsktámu seskupení,
(dále téŽ jen "bod Ú"}.

popis jednotlivých bodů a záleŽitostí'
Podle zákonrrých poŽadavků $ 369 z.o.k" připojujeme i podrobnějšÍ
jeji*řr odůvodnění i návrhů k hlasování na Vl_| 412022"
Ng_tí-rhpqanÝ" h_o'd.

&"Rře4u" v.H '{€o!-2;

ozriačerrí&oďu:
- Frojednáni stavu majetku $polečnosti, zejména nenrovitostí a rozhodnutí o provedení jeho
oeeměnÍ.
cVáyrťl ersnesemí

'

přijetí apatření
Valnél hramada pro'jednala aktuátní stav najetku sBoíečnosÍia razhodla o
Ir proveďení jeha ocenění"

sďej'voďgrěmí:
N'!a

vysloven souhias
\i}d 1il?am býa projednána hodnota majetku Spo$ečnrosti a rovněŽ byl

Gomanold, a.s. Za tírn účelemse
s ceeněnínr nemrovitostíjecním z akcionářů Společnosti, společrrostí
potřebné informace' coŽ však i přes písemné
společnost zavázala posxytnout akelonáři Gomanold, a.s.
ze dne 14.12.202'! a 26'1 '2a22'
Žádosti do dneŠníhcdne ner.lčlnila, vlz ernailová komunlkaee
které nám byly slibeny, a to:
Tírntc tedy Společnost opakovaně Žádáme o poskytnutí dokumentů,
jejiehŽ podkladě jsou nernovitosti uŽívány ďalšími
ná.lemní smlouvy, li obdobné srnlouvy, na
osobam!,
srnlouvy $kajicí se zajlŠtěníprovoztJ nemovitostí'
půdoryóy nernovitostí, jsou-li k dispozici, s nimi.
daišírozhoáne ti'tiny á dokumený $kajícísestavu nemovitostía hospodařeni

'Í.
2.
3'
4''

i'r.

il

i;,
1.

programu Vl"{ 4l2a?.2 budou up|atňovat svá
Akcionáři předern upozorňují, Že k tornuto bodu rozšířeného
z.o.k., tj" Žádat v této věci podrob',né
akcionářská práva na vysvětlení dle ustanovení $ 357 a násl'
mateniálů, atd., a žáda1í, ab'y,!irn tyto
inforrnace, předloŽení oásx".B*l-' rozhodnýeh dgkumentů, listin,
inforn:aee a listiny byly na VH 412022 poskytnuty'
Nayrh-ess-fiÝ*b""o_4 ffi

t,

tl

iii

ppřaďu

Vb-{

4/?Q??l

Qznačeni badu:
_ Fnojednání !:ospod*ření
opatřeních'

a

správy Spolelnosti

a

nozhodnutí

o

případnýeh souvisejících

2''5
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Návrh usnesení
- Valná hromada projednala hospodaření a správu Spo/ečnosÍ, a rozhodla o přijetÍ přÍpadných
souvisejících opatřenÍ.
odťtvodněnÍ:
Na VH 12t2o21jsme jakoŽto akcionáři Společnosti uplatniliŽádosti o informace ýkajÍcÍse hospodaření
a správy Společnosti, především jejiho úěetnictví a aktuální ekonomické situace' a za tlm ÚČelem jsme
si od Spoleěnosti vyŽádali zaslánÍ nÍŽe uvedených dokumentů. Ačkoliv Společnost níŽe uvedené
dokumenty přislíbita dodat, do dnešního dne tak neučinila' a to ani přes písemné výzvy zaslané
Společnosti emailem dne 14'12'2021 a 26.1.2022.
Akcionářitímto Společnost opakovaně vyzývají k dodání následujícÍch dokumentů:
1. veškeých smluv uzavřených mezi Společností a jejími dceřinými spoleěnostmi;
veškeých smluv uzavřených mezi dceřinými společnostmi navzájem;
veškeých ostatních smluv uzavřených mezi Společnostía/nebo dceřinými společnostmi na
jedné straně, a spoleČnostmi ze skupiny ovládané a kontrolované panem lng. lvanem Kyselým,
předsedou představenstva na straně druhé (především se jedná o spoleěnosti BPS-Prastav,
s.r.o., lES REcYcLlNG, a.s., FlNNGAsoNN s.r.o., a další)-zejména nájemních smluv, smluv

2'
3'

4.
5.
6.

o dílo, apod';

veškeých smluv o výkonu funkce či o poskytnutíjakéhokoli plněnl členůmorgánů Společnosti;
veškeých zápisů z valných hromad Společnosti, které nejsou dostupné ve sbÍrce listin oR;
veškeých zápisŮ ze zasedání představenstva a dozorčírady konaných od 't .1'2014;

Jak jiŽ bylo akcionáři sděleno na VH 12l2o21, existuje celá řada právních a smluvních vztahů, o ktených
nemají akcionáři Žádné podrobnějŠíinformace, a které souěasně vyvolávají pochybnosti o tom, zda jsou
vhodné a výhodné pro Společnost, nebo naopak, zda z nich majíjednostranný prospěch jen obchodní

spoleČnostize skupiny pana lng' lvana Kyselého, ovládající osoby Společnosti.

Projednání aktuálnÍ stavu hospodaření a správy Spoleěnosti navrhují akcionáři také v přímé návaznosti
na průběh a výsledky vH 12t2o21, kde jim nebyly ze strany členůorgánů Společnosti předloŽeny ani
sděleny poŽadované informace, a na které současně byly projednány a rozhodnuý závaŽné otázky
týkajícíse odvolání vŠechllenů orgánů Společnostiz důvodu porušování jejich povinností při řádném
výkonu funkce. Aktuálně panuje právní nejistota o trvání jejich funkcí, která je však vyvolána a
udrŽována především těmito ěleny orgánů a ovládající osobou Společnosti, lng. lvanem Kyselým (kteý
dle dostupných informací vykonává na tyto Členy orgánů rozhodný vliv, respektive jednajÍ ve shodě).
Stav ovládaní ze strany lng. lvana Kyselého, i to, Že v této souvislosti nejsou řádně plněny veŠkeré
právní povinnosti, a naopak dochází k jejich porušování i protiprávnímu zasahování do akcionářských
práv, byly stvrzena jiŽ i usnesením Krajského soudu v ostravě * pobočka olornouc ze dne 22.2'2022,
ě.j' 1 Nc 745212020-60.

Akcionáři předem upozorňují, Že k tomuto bodu rozŠířenéhoprogramu VH 412022 budou uplatňovat svá
akcionářská práva na vysvětlení dle ustanovení $ 357 a násl' z'o.k., t1. žádat v této věci podrobné
informace, předloŽení veškeých rozhodných dokumentů, listin, materiálů, atd', a Žáda1í' aby jim tyto
informace a listiny byly na VH 412022 poskytnuty.

N-avrh ova nÝ".b-od

9 po řadu

VH*4120 22:

označeníbodu:

-

Projednání veškeých právních jednání učiněných za Společnost (učiněných SpoleÓností) od
8'12.2021 ke dni konání valné hromady, a rozhodnutí o přijetí případných souvisejících

opatřenÍ.
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Návrh usnesení

-

Valná hromada projednala veškerá právní jednání učiněných za Společnost (uěiněných
Spoleěností) od 8.12'2Q21 ke dni konání valné hromady, a rozhodla o přijetí případných
souvisejícÍchopatření.

odďtvodnění:
Jak akcionáň opakovaně upozorňují, na VH 1212021 byli ze svých funkcí odvolánÍ všichni členové
orgánů SpoleČnosti , a to z důvodu jqich závaŽného porušování povinností při řádném výkonu funkce'
Proto zde od8'12.2021 dle názoru akcionářů nejsou Žádné osoby, které by za SpoleČnost mohliz titulu
funkce členůstratutárního orgánů jednat.

Akcionáři tedy navrhují, aby valná hromada projednala tu skutečnost, kdo za Spoleěnost od 8.12.2021
právně jedná, zastupuje ji, zavazuiiji, atd., a z jakého právního titulu tak činí'SouČasně s tím navrhuji,
aby valné hromadě byl předloŽen podrobný soupis veškeých právních jednání uČiněných za Společnost
(učiněných Spoleěností) v tomto období, a to zejména informace o tom, jaká právní jednání byla
učiněna, vůčikomu (kontrahent, smluvní strana, třetí osoba, apod.), a co bylo obsahem tohoto jednání
(předevŠím,nikoli výlučně informace

o zaloŽení závazkť,l Spoleěnosti, jejich právním titulu'

rnýši,

splatnosti, ÚroČení, zajiŠtění,apod.).

Akcionáři předem upozorňují, Že k tomuto bodu rozšÍřenéhoprogramu VH 412022 budou uplatňovat svá
akcionářská práVa na vysvětlení dle ustanovení $ 357 a násl. z.o.k., tj. Žádat v této věci podrobné
informace, předloŽení veškeých rozhodných dokumentů, listin' materiálŮ, atd., a Žádqí, aby jim ýto
informace a listiny byly na vH 4l2o22 poskýnuý.

NavrlrovanÝ

b*od D po řadu_VH*414E2;

označení bodu:

-

Projednání veškeých dluhů SpoleÓnosti, zejména těch vůčiovládajicí osobě Společnosti a jím
ovládanému podníkatelskémuseskupení, a to vletně dluhopisů emitovaných Spoleěností.

Návrh usnesení
Vatná hromada projednata veškerédtuhy Společnosti, zejména těch vŮči ovládajÍcÍ osobě

-

SpolečnosÚ, aiim oitádanému podnikatetskému seskupeni a to včetnédluhopisťl emitovaných
Spo/ečnosÍí'

odůvodněnÍ:
Akcionáři navrhuji podrobné projednání dluhů zaloŽených mezi SpolečnostÍ a/nebo jejími dceřinými
jím
společnostmi na jedné straně, a ovládající osobou Společnosti, lng. lvanem Kyselým ďnebo
jiné
ovládaným podnikatelským seskupenÍm na straně druhé. Tento návrh předkládají mimo
(přiéemŽ
v návaznosti na zásadní nesrovnalosti týkajícíse zprávy o vztazích Společnosti za rok 2022
odkazuji na svůj návrh na přezkum této zprávy, o kterém bylo rozhodnuto usnesením Krajského soudu
v gstravě - pobočka olomouc ze dne 22.2.2a22, č.j. 1 Nc 745212020$0, kdyŽ tento návrh i předmětné
usneseníje v plném rozsahu dostupné Společnosti i vŠem jejlm akcionářům).
Ačkoliv akcionáři na VH 12t2o21 uplatnili také Žádosti o informace týkajícíse hospodaření a dluhů
Společnosti, které jim Spoleěnost přislíbila dodat, do dnešnÍho dne poŽadované dokumený ani
lnformace neobdrŽeli. Pro úplnost akcionáři dodávají, že nejvyššímdluhem Společnostijsou dluhopisy
emitované Spoleěností dne 28'12.2012 v celkové výši jistiny 200 000 000 Kč, pod lslN ě.
czooo35o8517, které ze 10a % upsal pan lng. lvan Kyselý, ovládající osoba Společnosti. Akcionáři
nedisponují téměř Žádnými informacemi ani k tomuto dluhu Společnosti.
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Akcionáři tímto tedy opakovaně Společnost vyzývďý k zaslání či předloŽení následujících dokumentů:
emisních podmínek pro dluhopisy emitované SpolečnostÍ(obsahující podmínky emise
objem, splatnost, úročenía podmínky splacení, zajištění' atd.);
veškeých smluv o Úvěru či zápůjěce uzavřených mezi SpolečnostÍainebo jejími dcerami na
jedné straně, a panem lng' lvanem Kyselým a/nebo společnostmi zjím ovládaného
podnikatelského seskupení na straně druhé'

1'
2'

-

Akcionáři předem upozorňují, Že k tomuto bodu rozŠířenéhoprogramu VH 412022 budou uplatňovat svá
akcionářská práva na vysvětlení dle ustanovení $ 357 a násl. z.o.k., tj. Žádat v této věci podrobné
informace, předloŽení veškeých rozhodných dokumentů, listin, materiálů, atd., a Žáda1í, aby jim tyto
informace a listíny byly na vH 412022 poskytnuý.

Výše uvedené navrhované body programu vH 412022 navrhujeme v souladu s pravidlem $ 369 z'o.k'
zařadit na program tak, aby výsledný pořad VH 412022 byl následujÍcí:
1.

2.

Zahá1enj va né h romady, ověřen
l

í jej

í u snáŠen ísch opn osti.

Volba orgánŮ valné hromady (předsedy' zapisovatele, ověřovatele, osobu pověřenou sčÍtánlm
hlasů)'

3.
4.
5.

Proiednání aFÍuálního stavu maietku Spo_lečnosti a rozhodnutí o provedení ieho ocenění'
Proiednání hospodaření ".a gpráw S_polečnosti. a ro4hocnutí o přiietí příBadnÝch
souviselících opatření.
Proiednání vcškerÚch práyních ig4nání učiněnÚch za Společngst {učioěnÝeh Společností}
od 8.'tz.zq31 ke dni konání valné hromadY., a rozhodnutí o přiietí ořípadnÝch so1viseiíeíq.h-

oealřeni

ProJqdnání'veškerÝch dtuhů Soolečnosti. zclména těch vúčiovládaiíciosohě Spo|eč.nosti
a iím ovtádanému podnikalelskému seskunení'
Spoleěností'
7.
Ódvoláni všech členůpředstavenstva společnosti ke dni konánívalné hromady.
8. Volba ělenů představenstva spoleěnosti ke dni konánívalné hromady.
9.
odvolání všech ělenů představenstva společnosti ke dni konánívalné hromady.
Volba
10.
ČlenŮ dozorčírady společnosti ke dni konánÍvalné hromady'
6.

11. Závér.

očekáváme řádné vyřízenínašÍŽádostiv souladu s obecně závaznými právními předpisy.

V Praze dne21.3.2022

S pozdravem

IES REAL &
lEs
&!Éryn*lING spol.E r.o.
lEs MORAV|A REAL
spófeěnosti
akcionář

a.s.
v.z. Mgr. et Mgr. Petr Krpec, advokát dle plné moci

akcionář spolelnosti lEs MORAV|A REAL a.s.
v.z. Mgr. Petr Maier, advokát dle plné moci

Přílohy: plná moc (2x)
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1\ *u mrr)
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.

advokát

čAE 2644,

lČ:. 72015306,

l

D datové sch rá nky: 2gggybu

2, Xarlovo nám.288h7,Psč

uo00

PLI{A MOC
Gomanold, a.o.
tČo,iig gi seo, se sidlem Sokotovská 7hol113p.,l(arlln, 186 fi) Praha 8, zapsaná v obchodnlm rejstřlku

vedeném Městským soudem v Praze, oddílB, vložú<a12162
za nlŽ|edná Mgr. tt|arek Galvas, člen přďstavenstva
(dále jen Žmocnlbl')

jako vlastnÍk 39 ks kmenovýďr akcil znějiclch na jméno, kďdá o jmerro/lé hďnolě

B 0ooí77 _ 0002t5'

í 000

0(X)

Kč' majlcl označenl

a to akcilvydaných spolďnosll:

lEs MoRAvn ŘelL ac.' lČo:268 39 88í, se sldlem ostnÉnicM 32518,779 00 olornarc. zapsané
u-ooot'oont' reistř1ku vedeném Krajským soudem v ostravě, oddil B, vloŽka 28í6 (dále jen lako 'spolďnoot")
tímb
ev. č. lAK

(dále jen.Zmocněnac')

k tomu' aby jej zastupoval ve

_

'fnocňu|e

Mgr. Petra llalera, advoltáta
12844, se sldlem lGrloro náměstl 2w17, Nové Měsb, 120 00 Praha2

všeďl věceeh jako ekcionálb Spolďnosti, a lo zqiména, aby:

Zmocnjtele zastupoml na všech valných hromadách Společnosti kon4Íc_n od ďamžiku udělenl bhoto
zmocněnl a: oo ietro zániku' a ěinil ira nic{r i v sowislost s ntni veškeÉp'ÉvnÍ_Jedn{níl úkony' a to
Zmocnitele na těďrto valnýďr hromadách hlasorral, pbblra! a pÉdával veškeré
předevšlm, aw
vzňaseljarerofv podnáý, námitky a piipomínky včelně prole9tu proti-Js{émukdiv uenE8ěn!

Á

itsemno*i,
íJietoriu valné hroňady spotecnosil,

_
_

-upl9t{ova!.ve!k9ť

.nflty

_9

pbbÍral a
!ád9*i'-.q{adoval si,

plÍloh' i
dalšídokumonlace
imoeplsovar áplsy z vákÉ hromady spolďrrgti yÓ$ně- lejich
'veškeré
bowi'ggjicl s rcňan]m valnýďr hrowrad a se záleŽltostmi zařazenými n? l6is polď;. veškeÉakcionarsca prava a oprávněnl Zmocnitele jako akcionáb ve Spoleěnoďi, a to na valné
"iionďal
hromadě Spolďnostii mlrno nl;
je Zmocnitel
činil za Zňocnitele jako akcioná}b Společnosti veškeÉdalšl právnl jednfuÍ' ke kterým
oprávněn;

jednánl' která uzná
Zmocrrěnec je v rámci svého výše uvedenáho zínocÍlěnl opÉvněn člnil jakákoliv dalšÍ právnl
povinnostl
pÉv
zmocniteb;
pťosezovánÍ
a
a
za vhodná aÚčelná k ochraně
je Zmocnitelem
to vše ltehdy, |e_ti podle právnich předr'sů zapotřeblailáštnl plnémoci, prĚemŽ toto zmocněnl
jďnánl
právnlů
jednotlivých
a
Úkonů
prováděnlm
Jirých
lbeoÉecnéá nevyceipavá se
uoeleno

Éió

Zmocněncem.

i
i

i

jednánl za7saenitelezeJména _ .
Tuto ptnou moc uděluje Zmocrritel v rczsahu práv a povlnno"u l I pÉvnímu
zákona o obďrodnlch korponaclch
zákonlku,
obclrodního
zákoniku,
oooiďoutného ďneoó uunnono oběanskďto
řádu, správnlhoiádu. soudnlho
;bč";!iffi ;*dnit'o radu' zákorgozvláštnlch řlzenlďr soudnlďr' exekučního
pibdpisů,
právnlďr
které zakládajÍ či
práce,
dašlďr
veškcých
i
moí"ó'áuňňo, resmitro řádu a zákonlku
pl1znávajl Zmcniteli práva a povinnosti"

samostatně

rozsahu
Zmocrrěnec je oprávněn udělit substitučnl plnou moc jirÉosobě, a P v9 ďiJnón'!čipouz.e ěá$.gqnqm
nich
z
l,aŽďý
aby
s
tlm,
souhlasÍ
Zmocnitd
více,
pokud
zástúpců
ustanovÍ
si
š"énó i'ocnění, a
lqdnal

V Praze

dne?'i2'2021

Wšg uvedené..ryp'ffi eni Ímto piljlmám.
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" a. t... t r... l..

Mgr. Petr Ílaler, advcil<át

il!*''
'h,/il

...1........:...'.....1...Y1............:..........
r' Gormnold' a.g.
Mgr. Marek Galvas,, čbn píbdstavanstva

PRoHLÁŠErtÍo pruvosTl lloDPIsU NA r,rsrnvĚ nrspps.wÉ auvoxÁruna
Běžrléčísloknihy oprohlášenícb o pravosti podpisu 0t744g t

{l^dF pa"psaný Mgr. Bc l&rel KumžíbadvoM!

lffi

l2a2l

t

c

se síďem Karlovo náměstí 28t/I7, Nové Město,
Praha 2, zapsaný v seznamu advokátů vďoném Českou aavoLetni
9a
ev. ě. 17352
prohlašuji' žetuto listinu pfude mnou vlasfuioručně ve 2 lyhotove,lrích podcpsal: r - -

120

1'

MarekGalves,

to"';ď*o

dat. nar. t7.04.l9?s,-byteur Běly*PažouÚové č.p. ffillí'rBrno624fil,

totožnost jsem zjistil z

oP 20326191 rydanéhoČeskou repubfkou.

jehož

Pďepsaný advokát tQto p_lrollášením o pravosti.podpisu nepotwzuje správnost
ani pravdivost údajů
uvedených v této listině' ani její soulad s prevnmi preapisy' '

Y Praze,dae7.l2.2D2l

ďu*'''Ť

ů čÍrbosÉdčcníČllXl
E trar, "--3

Q*., ,r,#
Mgr. Bc. Karel KunžílqadvolrÍt

T

I

.

"

'

advo!át

tltgÍ. ď mg]. Petr KrPeo'

šěim'"ř ja"ďátů verlcnsrr ČAKzapsan pod

ev' č' 17550

FUAnoc
rs

,Es REAL & collsuLÍlNo lPol'

.
'

r''i!t"i
-_r _-LA_A.- xl-rB}lrrraJa4ň
v obďroŮllm
Qatll}u vedrnérn Ktqfikým
' soryzs, 779 00 olomouc, lop'aÍÉ
|Co, ooz 04 060, rc sronm a]íóňd
eoudem v oslreyě. oddll c, vloll€ 95m
zanE ioďrá Mlďral Slavlk, jednatel

.
.
'
.

10m000 Kě, m{ícl označenl
jdro v|st1tk 42 ks kmercvýďl al(cll zrtjlclďl ne jméÍp.ltddá o FncnorÍércfiotě

'

(tÉle|gl.amcnlt9l')

B 000ÍE5 -íl00@B'

g lo ekdl rydanýď společÍ'ostl;

lEs illonAvlA RE^L á.t.,

řb'

'_.řriii"'"td.ne*-rorký'ň;úc'11

vbgrav'e. ooon B,

ev. ě'

tffiarrotnlulc

ilgr. cr ilrr. Prtn l(rpcg' advotútt^ _
2
cAK 17556, se:tňm l!?lpP nám$lí28til17. NoÉMó$b. í20 00 Prah8
(dále jon
'zmocněnecJ

k tomu, aby jej zaslupolal vc

všeÓ věc€ch

!by:
J6ko alrclonáh SpoletrrostÍ, 8 to zciméne'

mmffijmffi

tstékopv podÍ!ěry,

.

.
.
.
'
'

vloÚlca 2a16 (rtáb

_

.
.

77^9 oo olomorc, z'pgaÍÉvobcho&lm
Fn 'Spolďttoeo

zog 3g 0E1, se sld]em ostnÉnická 325'6.

záptipatni

vd(oneval"*r1ga

ld(éltopv

hrcmgdy

j's.Íiá*ffi g
ffí"#f"siý"t*Tl'ťH' j'H j'ťffJilf;

"T'Ř;;pňdfiňiý

šilHtri'eH*LHfi
za}bzgďml na

ffiitlifrffi#!!ff$:#ffi
ď'*#
t,'hó
lý.np.qq{ÍvrÉn*gnl

FFh

pol'ad;

e'ťilořňfi';'.i*;

vceure-irctestr

opÉYnlrrl zmosřrEb Fko akcionátb 're spoleěnoEt. e to na valné

- [ffi'i"Šffiť-LTffitSpobsrosti vešk6Íá qil

právnl Jednánl, lre ktcrým ie z'noonitsl opÍávnán;

dalšl pú't{ ptnánl klerá
Zmocněnec Je v rámcl gvtfto vÝšc we!gr*!o zm11{rl gEtvÍ'ěř'.!lÍň Fkáko|iY
k ochraně á ďrosao'/enl práv a povlnmatí zrEcnllgL;

uná ea

"$il|-J-oterne

z\tláětll plné moci. pnčemŽ tol'o mrocrrěnl Je Zmocnltelcm udéleno
lo všE i tehry' iE]l podlo prá/Í'loh pÍedpigÚ zapoftbl
rtton0 ajiď'ďr prwnlctr|etheilZmocrÉncem'
v!€obecÍ!éa
iako

'*uyc"oáďi'JňííříeilňĚaouúcrr

pÉva. povinrrostl a k právnlmu pdrÉnl zá zmoaÍfiBlc zgÍnóm podle
Tuto olnou moc uděluje Zmocnnel v ÍozsetilJ
zátona b obctralnlch korporaclďt občanstého
ooai'on'rrro

á-"i;&ř#;fi úňňřihůffi;ad.'ái*roCIti,.
'jronnil.ilorl, rpravnttro řrldu. gorrdnllro |ÉdutpÉvnlho.
i-,i iínlcr', ii6i.rrcníno
;oudniho íádu. ákona o
pnop*. kĚró zaBád{l d pnaáva|l zí'ocnileli přán a
pna'Í"r'
"iřrr'iiň'ffi^ň ollrcrr
treso'tho íádu a zákonl*u d;:í";s'.eÍýďl
Povlnnosli'

'
.

plrrrr ma jirré mobě. a b vg 3lgjnáD.ě poraa čÓaleřrám rgrahu etÉho
zmocněrrec!r opávněn udělit subďtučttl
gornrg"i 3 tlm, aby tiddý z nbh jednal samostalně'
znocnénl. a pokr.d sl *a"áiiii,iůiřď'l&'-ňo*'nb

.

v

(b..v,.

.

o*.jJ.11.,.::.l

/;
l./

,

....-..[

t (í,ý,(

i....--.:.. ...-, ..,..,.....:..........
Esheei- c coNSuLTlNG rPol' 3 ?o'
Mlďral Slavlk, lo<ttstgl

Výše u\redeÍlézÍÍbměnl ťmto pÍtitmám.

il
$.
'l20 00
s&lio: KsÍlovo námécll 288,í7. hlorré trllgto'

čo:060uz03

oÉ:cŽ8t}10025528
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