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PROTESTY
u plRrru ĚruÉnrctouÁŘervt
rul vnlruÉHnouRoĚ společuosrl

IES MORAVIA REAL A.S.

xoNRHÉ DNE 7.4.2022 oD 9:00 HoD

(dále téŽ jen ,,valná hromada" či''VH")

Společnost:

IES MORAVIA REAL a.s.,

lČo: zog 39 881

se sídlem ostruŽnická 32516,779 00 o|omouc
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě' oddíl B, vloŽka2816
(dále jen'SpoIečnost'')

Akcionář:

IES REAL & CONSULTING spol. s r.o.

lČo: 607 04 080

se sídlem 8. května 504125, 779 00 olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v ostravě, oddÍl C, vloŽka 9500
(dále jen

',Akcionář")

jako vlastnÍk:
42 ks kmenových akciíSpolečnostiznějícÍchna jméno, kaŽdá
majÍcíoznačeníB 000055 _ 000096

o jmenovité rroonáte 1 ooo

oo0 Kč,
'

zastoupen dle plné moci:
Mgr. et Mgr. Petrem Krpcem, advokátem
e . ČnK fi556, se sídlem Karlovo náměstí 2BBl17 , Nové Město, 120 00 Praha 2

ev.

JEDNoTLNÉ PRoTESTY

1)

Svolání VH

odůvodnění:
Pozvánka na VH ze den 28'2'2022 (dále téŽ jen ,,Pozvánka na VH") byla za SpoleČnost podepsána
panem Lukášem Kyselým a paní Alenou Nevimovou, kteří uvedli, Že tak učinili z titulu členů
představenstva Společnosti.

NicméněnavalnéhromaděSpolečnosti konané dne8.12.2021 (dáletéŽjen ,,vH12l2o21") bylornimo

jiné pod bodem 10. rozhodnuto o odvolání vŠech členůpředstavenstva Společnosti ke dni 8.12.2021, a
to z důvodu poruŠováníjejich povinností při výkonu funkce' Ke dni 28.2.2022 proto SpoleČnost neměla
platně zvoleného Žádného Člena představenstva, a proto ani nemohlo dojít k platnému právnímu jednání
v podobě vyhotovení Pozvánky na VH a jejímu uveřejnění a zaslání v souladu s pravidly ustanovení $
406 z'o.k. a stanov Společnosti.

Akcionář na toto zásadní pochybení při svoláníVH i pro její konání upozorňoval Společnostvýzvouze
dne 8.3.2022, nicméně neobdrŽel Žádnou reakci.
Pro úplnost Akcionář uvádÍ, že otázkaplatnosti rozhodnutíč.1o VH 12l2o21nebyla k dneŠnímudni ani
napadena žádným návrhem na vyslovení jeho neplatnosti ve smyslu ustanovení $ 42B a násl. z.o.k.
fiediným návrhem na vyslovení neplatnosti k VH 1212021je podání akcionáře evidované u Krajského
soudu v ostravě _ pobočka olomouc pod sp. zn' 23 Cm2612022 ze dne 8.3-2022, které však nenapadá
platnost odvolání všech členůpředstavenstva Spo|ečnosti dle rozhodnutí č. 10 VH 1212021). A proto se

soudu Českérepubliky ze dne
Uplatní práVní závěry formulované kupříkladu v rozhodnutí NejvyŠŠího
23' B' 2018' sp. zn. 29 Cdo 452512016, a to sice, Že ,,Nebude-li neplatnost usnesení valné hromady
vyslovena, bude toto usnesení povaŽováno za platné, byt' by bylo stiŽeno vadami odůvodňujícími
vyslovení jeho neplatnosti." Jinými slovy, Žádný akcionář Společnosti nepodal v prekluzivnÍ lhůtě 3
měsÍců, tj. do 8.3.2022,Žádný návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutíČ. 10 VH 1212021o odvolání
vŠech členůpředstavenstva SpoleČnosti ke dni B.12.2021' a proto je toto rozhodnutí platné.
K důkazu:

1)

2)

Zápis z valné hromady společnosti konané dne 8.12.2021
Návrh na vyslovení neplatnosti valné hromady společnosti konané dne 8.12'2021 vedený
z Krajského soudu v ostravě _ pobočka olomouc, sp. zn. 23 Cm 26/2022

Protest:
Akcionář z výŠeuvedených důvodůvznáŠíprotest proti způsobu svolánÍ VH, nebot' nebyla dodrŽena
pravidla právních předpisů ani stanov Společnosti pro její svolání, kdyŽ VH svolaly osoby' které k tomu
nejsou oprávněny (viz podrobněji výŠe).Tento stav povaŽuje Akcionář i za rozporný s dobrými mravy,
nebot'dle názoru Akcionáře se jedná jen o dalŠÍprojev výkonu rozhodného vlivu lng. lvana Kyselého,
ovládající osoby Společnosti, který ignoruje pravidla právních předpisů a prostřednictvím osob, které
s ním jednají ve shodě, respektive, které dlouhodobě kontroluje, nadále prosazuje ve společnosti
výlučně své zájmy, má proti ostatnÍm akcionářům Společnosti zjevnou informačnívýhodu, Společnost
proto nezacházÍ se všemi akcionáŤi za rovných podmínek a ostatní akcionáři jsou tak bezdůvodně
znevýhodňováni, a předevŠímjsou pak nedůvodně poruŠována a omezována jejich akcionářská práva.

2|

K bodu 3' programu VH - Projednání aktuálního stavu majetku Společnosti a ro4hodnutí o
.
provedeníjeho ocenění.

3)

K bodu 4. programu VH - Projednání hospodaření a správy Spoleěnosti, a rozhodnutí o
přijetí případných souvisejících opatření.

<

4|

K bodu 5. programu VH - Projednání veškených právních jednání učiněných za Společnost
(učiněných Společností)od 8.12.2021 ke dni konání valné hromady, a rozhodnutí o přijetí
případných souvisejících opatření.

Protest:

5)

K bodu 6. programu VH - Projednání veškených dluhů Společnosti, zejména těch vůči
ovládající osobě Společnostl a jím ovládanému podnikatelskému seskupení, a to včetně
dluhopisů emitovaných Společností.

Protest:
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6)

K bodu 7' programu VH
valné hromady.

- odvolání všech členůpředstavenstva spoIečnosti ke dni konání

Protest:
Akcionář opakuje protest (včetně jeho odůvodnění) dle bodu 1) těchto Protestů (VH nebyla svolána
oprávněnými osobami), a dále také uvádí:

G-tes- fulrrÝ^P\ :

,..\
t{r,i*<
Lr-.,(---

ílr?t-á/'*"

#ryPŤ*-czaÝ,:!*1fu*..'''4..''&.''*'**'''
u!
V-!,f2.
.....t......

\w
\ilk6

*;ťq*
\

7|

I

Íť'A

n

€ ňýo-{ |
#

.'/

tp%

a.r?\

6Í

K bodu 8. programu VH
hromady.

-

Volba členůpředstavenstva spoIečnosti ke dni konání valné

Protest:
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8)

K bodu 9. programu VH
valné hromady.

- odvolání všech členůpředstavenstva společnosti ke dni konání

Protest:
Akcionář opakuje protest (včetně jeho odůvodnění) dle bodu 1) těchto Protestů (VH nebyla svolána
oprávněnými osobami), a dále také uvádí:

9)

K bodu 10' programu VH _ VoIba členůdozorčírady spo|eěnosti ke dni konání valné
hromady.

Protest:
Akcionář opakuje protest (včetně jeho odůvodněnÍ) dle bodu

1)

těchto Protestů

nebyla svolána

oprávněnými osobami), a dále také uvádí:
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PotvrzenÍ o převzetÍtohoto soupisu protestů:

Přebírajícíosoba:

Jméno:

/kn^

{r}avjrwov at

Podpis:

Funkce (titul pro převzetí):

}av''arúk

V Olomouci dne 7 .4.2022

v.z. IES REAL & CONSULTING spol. s r.o.
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