
Zápis

o průběhu valné hromady
společnosti lEs 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, vložka2816
ldále jen Společnosť/

Akcionáři společnosti :

1/ lng. Ivan Kyselý, dat. nar. 17'září 1958, bytem Horní náměstí 28518,77900 olomouc;
akcloňář, vlastník 2 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě'í00.000'-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 504125,779 oo
olomouc, lČ: 607 04 o8o, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v ostravě, oddíl C'
vloŽka 95oo, jednající Michalem Slavíkem, jednatelem; akcionář, vlastník 42 kusů
kmenových akcií č.: A 000055-000096, na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
1 .ooo.ooo,-Kč/kus, hodnota akcií celkem: 42'000.000,-Kč, počet hlasů: 420.

3/ MUDr. Mgr. Ivan Langer, dat. nar.: 1. ledna '1967, bytem 8. května 5O4l?,5,779 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, počet hlasů:
10.

4/ společnost Gomanold, a.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,
jednající Mgr. Markem Galvasem' členem představenstva; akcionář, vlastník 39 kusů
kmenovýchát<cii e.: B ooo177-ooo215, na jméno vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě
1.ooo'ooo,-Kč/kus, hodnota akcií celkem: 39.000.000,-Kč, počet hlasů: 390.

Přítomní akcionáři společnosti
tvoří přílohu tohoto zápisu.

uvedeni v listině přítomných na valné hromadě, která

Valná hromada (dáIe jen Vfí) společnosti lES MORAV|A REAL a.s. je schopná usnášení,
kdyŽ na dnešní VH jsóu přítomni akcionáři s váhou 2.152 hlasů, coŽ představuje 99.537o

všóch hlasů, a VH íe teoy z hlediska počtu hlasů akcionářů přítomných na VH způsobilá
přijímat rozhodnutí.

Za účasti:

5/ JUDr. Tomáš Klimek, Ph.D', advokát, se sídlem Novosadský dvůr 76516, 779 00

olomouc, ČA6 ev'e. 3366, jako osoba s akcionářem lng. lvanem Kyselým dle ust. s 399

si'-l'?.'"?['n. Petr Krpec, advokát, se sídlem MK Legal - advokátní. kancelář, Karlovo
name]stí 288I|7,120 oo Praha - Nové Město, ČnK ev.č. 17556,jako společnosti lES REAL
& CONSULTING spol. s r.o.
7/ Mgr. Petr Maier' advokát, se sídlem Karlovo náměstí 288117,120 00 Praha - Nové

Městó, Čnr ev.č' 12644,jako zmocněnec společnosti Gomanold, a.s.

JSOU



8/ Alena Nevimová, členka představenstva, bytem ostruŽnická 32618,779 00 olomouc.
9/ Petra Nevimová, předseda dozorčí rady, Horní náměstí 28518,779 0o olomouc.
10/ Milan Pospíšei, kandidát na člena a předsedu představenstva, bytem: Šumperk'
Evaldova č'p. 1888/'11, PsČ 787 01
11I Petr Smital, kandidát na člena představenstva, bytem Padělky 728, 78344 Náměšt' na
Hané

Místo konání valné hromady: v notářské kanceláři Mgr' Pavla Hutáka, notáře, v olomouci,
Riegrova 15.

Doba konání: zaháiení valné hromadv v 9:00 hod dne 07.04.2022

Proqram:

1. Zahď1ení valné hromady, ověřeníjejí usnášeníschopnosti, rozhodný den k účasti na valné
hromadě.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy' zapisovatele, ověřovatele, osobu pověřenou
sčítáním hlasů).
3. odvolánívšech členů představenstva společnosti ke dni konání valné hromady.
4. Volba ělenů představenstva společnosti ke dni konání valné hromady.'
5. odvolánívšech ělenů dozorčí rady společnosti ke dni konánívalné hromady.
6. Volba členů dozorěí rady společnosti ke dni konánívalné hromady.
7 ' Závěr

Sepsaný dne 07'04 '2022 v notářské kanceláři Mgr. Pavla Hutáka, notáře, v olomouci,
Riegrova 15, za přítomnosti 99,53% akcionářů společnosti lES MORAVIA REAL a.s.:

zápis o průběhu valné hroma

Za prvé:
t zanaiení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti, rozhodný den k účasti na
valné hromadě'

a) Na zasedání VH se dostavil lng. lvan Kyselý, bytem Horní náměstí 28518, 779 0o
ólomouc; akcionář, vlastník 2 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč č.: B
000055_000056, a 216 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč ó': A
ooooo1-oooo54, A oooog7-ooo't76, hodnota akcií celkem. 134.200.000,-Kč, počet hlasů:
1.342. Společně se s ním dostavil JUDr. Tomáš Klimek, Ph.D., advokát' se sídlem
Novosadský dvůr 765t6,77g oo olomouc, ČAK ev.č. 3366, jako osoba dle ust. s 399 odst. 2)

ZOK.

Na zasedání VH se dostavil Mgr' et Mgr. Petr Krpec, advokát, Čnr ev.č. 17556, ktený

předloŽil plnou moc od akcionáře MUDr. Mgr. lvana Langera, vlastníka 1 kusu kmenové
akcie č.: B ooo2't6, na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, a plnou

moc od akcionáře lES REAL & coNsULTlNG spol. s r.o., vlastníka 42 kusů kmenových
akcií č.: A 000055-000096, na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč.

Na zasedání VH se dostavil Mgr. Petr Maier, advokát, ČAK ev'č. 12644, kteý předloŽil plnou

moc od akcionáře Gomanold, a.s., vlastník 39 kusů kmenových akcií č.: B 000177-oo0215,
na jméno vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.0o0,-Kč a Mgr. Marek Galvas,
členem představenstva Gomanold, a.s.



b) lng. lvan Kyselý prohlašuje, Že VH byla svolána na základě jeho Žádosti ze dne 21'2'2022
představenstvem společnosti lEs MORAV|A REAL' a.s'. na základě usnesení ze dne
23'2.2022 pozvánkou ze dne 28.2'2022. Pozvánka byla uveřejněna na internetových
stránkách Společnosti více neŽ 30 dnů přede dnem konáníVH'

Dále prohlásil, Že VH je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná. Dále uvedl, Že
všem akcionářům byla pozvánka na VH zaslána v souladu se stanovami Společnosti
doporučenou poŠtou dne '1 .3.2022 a také prostřednictvím datových schránek.

lng. lvan Kyselý sdělil, Že společnosti lES MORAV|A REAL, a.s. byla doručena Žádost
kvalifikovaných akcionářů o zařazení záleŽitostí na program valné hromady ze dne
21 .3.2022, přičemŽ se jednalo o zařazení těchto bodů programu:

. Projednání aktuálního stavu Společnosti a rozhodnutí o provedeníjeho ocenění.

. Projednání hospodaření a správy Společnosti a rozhodnutí o přijetí případných
souvisejících opatření.
. Projednání veškeých právních jednání uěiněných za Společnost (uěiněných
Společností) od 8.12'2021 ke dni konání valné hromady a rozhodnutí o přijetí případných
souvisejících opatření'
. Projednání veškeých dluhů Spoleěnosti, zejména těch vůči ovládající osobě
SpolečnosÍi a jím ovládanému podnikatelskému seskupení, a to- včetně dluhopisů
emitovaných Společností.

K této Žádosti lng. lvan Kyselý sdělil, Že představenstvo společnosti lEs MoRnÝln nERt,
a.s. na svém zasedání dne 28.3.2022 přijalo usnesení, dle kterého nevyhovělo této Žádosti a

odmítlo ji z důvodu, Že navrhované nové body nepatří do působnosti valné hromady ani dle
ZoKani dle stanov společnosti.

Zástupce akcionáře lng. lvana Kyselého , JUDr. Tomáš Klimek, Ph.D. vznesl protest' Že

společnost lEs REAL & coNSULTlNG spol. s r.o. porušuje ust. $ 54 zák. c.37l2o21 sb.,
nebot' nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného skutečného majitele, a proto nesmí
vykonávat hlasovací práva při rozhodování nejvyššího orgánu, a proto tímto protestem

napadá veškerá hlasovánítohoto akcionáře na valné hromadě.

Zástupce akcionáře lES REAL & coNSULTlNG spol. s r.o., Mgr. at Mgr. Petr Krpec, vznesl
protest, přičemŽ odkázal na bod 1. protestu a na protest na straně 6 jako další upřesnění
protestů.

Zástupce akcionáře Gomanold' a.s., Mgr. Petr Maier, vznesl protest, přičemŽ odkázal na bod
'1. protestu a na protest na straně 6 jako další upřesnění protestů.

c) lng' lvan Kyselý omluvil z účasti na dnešní valné hromadě člena představenstva, Lukáše
Kyseiého, z důvodu jeho pracovního zaneprázdnění a neuvolněnÍ ze strany zaměstnavatele
a členy dozorčí rady Jaroslavu Novotníkovou z důvodu jejího pracovního zaneprázdnění a
neuvoinění ze strany zaměstnavatele a Veroniku Uvízlovou z důvodu mateřské či

rodičovské dovolené'

Za druhé:
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele, osoby pověřené
sčítáním hlasů).



lng. lvan Kyselý přednesl návrh, aby byl zvolen předsedou valné hromady lng. |van Kyselý,
jako zapisovatel Alena Nevimová, jako ověřovatelé zápisu JUDr. Tomáš Klimek, Ph.D. a
Petra Nevimová, jako osoba pověřená sčítáním hlasů lng, lvan Kyselý. Rozhodný den pro

účast na valné hromadě není stanoven.

Návrh usnesení č.1
VH volí za předsedu VH a osobu pověřenou sčítáním hlasů lng' lvana Kyselého.
Výsledek hlasování:
Pro: 1.342 hlasů
Proti: 810 hlasů
ZdrŽel se: 0

Návrh usnesení č.2
VH volí Alenu Nevimovou jako zapisovatele.
Výsledek hlasování:
Pro: 1.342 hlasů
Proti: 810 hlasů
Zdžel se: 0

Návrh usnesení č.3
VH volí JUDr' Tomáše Klimka, Ph.D. jako ověřovatele zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 1.342 hlasů
Proti: 810 hlasů
Zdžel se: 0

Návrh usnesení č.4
VH volí Petru Nevimovou jako ověřovatele zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 1.342 hlasů
Proti: 810 hlasů
ZdrŽel se. 0

Rozhodný počet hlasů pro jeho přiietí je 1082 hlasy. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn
z ustanovéní $ 415 zOK, kteý stanovÍ, že' ,,VH rozhoduje většinou hlasŮ přítomných
akcionářŮ, ledaŽe tento zákon nebo stanovy vyŽadují jinou většinu'" Stanovy společnosti
nevyŽadují vyšší počet hlasů.

Po provedeném hlasování konstatoval předseda VH, Že návrh byl schválen většinou hlasů
přítomných akcionářů dle čl. 1'1 odstavec 8. stanov společnosti.

ZatÍetí:
g. odvolaní všech členů představenstva společnosti ke dni konání valné hromady.

Předseda valné hromady a většinový akcionář navrhl změnit obsazení představenstva za
účelem zvýšení efektivnosti řízení společnosti. Po diskusi dále navrhl, aby va|ná hromada
přijala toto usnesení:



Valná hromada společnosti k dnešnímu
představenstva společnosti.

Výsledek hlasování:
Pro. 1.342 hlasů
Proti: 810 hlasů
Zdžel se: 0

dni odvolává z funkce všechny stávající členy

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 1082 hlasy. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn
z ustanovení $ 415 zoK, kteý stanoví, že'. ,,VH rozhoduje většinou hlasŮ přítomných
akcionářŮ, tedáže tento zákon nebo stanovy vyŽadují jinou většinu'" Stanovy společnosti
nevyŽadují vyšší počet hlasů.

Po provedeném hlasování konstatoval předseda VH, Že návrh na odvolání všech ělenů
představenstva byl schválen většinou hlasů přítomných akcionářů dle čl. 11 odstavec 8.

stanov Společnosti schválen.

Zástupce akcionáře lEs REAL & coNsULTlNG spol. s |.o., Mgr. at Mgr. Petr Krpec, vznesl
protest, přičemŽ odkázal na bod 6. protestu.

Zástupce akcionáře Gomanold, a.s., Mgr. Petr Maier, vznesl protest, přičemŽ odkázal na bod

6. protestu

Za čtvÉé:
+. voloa členů představenstva společnosti ke dni konání valné hromady.

S ohledem na bod 3. programu předseda VH navrhl po diskusi , aby bylo přijato usnesení
č.1:

Valná hromada společnosti volí k dnešnímu dni do funkce člena představenstva společnosti
tuto osobu:

Milana Pospíška, dat. nar.: 6.5.'1967, bytem: Šumperk, Evaldova č.p. 1888i 11' PsČ 787 01'

Pro: 1.342 hlasů
Proti: 810 hlasů
Zdžel se: 0

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 1082 hlasy' Rozhodný počet hlasů byl zjištěn
z ustanovéni 5 +t 5 ZoK, který stanoví, Že: ,,VH rozhoduje většinou hlasŮ přítomných

akcionářŮ, teďaže tento zákon nebo stanovy vyŽadují jinou většinu." Stanovy společnosti
nevyŽadují vyšší počet hlasů.

Po provedeném hlasování konstatoval předseda VH, Že návrh na volbu člena
předštavenstva, Milana PospÍška, byl většinou hlasů přítomných akcionářů dle čl. 11

odstavec 8. stanov Společnosti schválen.
Zástupce akcionáře lEs nrnl & coNsULTlNG spol. s r.o., Mgr. at Mgr. Petr Krpec, vznesl
protest, přičemŽ odkázal na bod 7. protestu.



Zástupce akcionáře Gomanold, a's., Mgr. Petr Maier, vznesl protest, přičemŽ odkázal na bod
7. protestu.

S ohledem na bod 3. programu předseda VH navrhl po diskusi, aby bylo přijato usnesení
č.2.

Valná hromada společnosti volí k dnešnímu dni do funkce člena představenstva společnosti
tuto osobu:

Petra Smitala, dat' nar.: 10.08.1964, bytem Padělky 728,78344 Náměšt' na Hané

Pro: 1.342 hlasů
Proti: 810 hlasů
Zdžel se: 0

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je í082 hlasy. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn
z ustanovení $ 415 zOK, kteý stanovi, Že'' ,,VH rozhoduje většinou hlasŮ přítomných
akcionářŮ, ledaŽe tento zákon nebo stanovy vyŽadují jinou většinu." Stanovy společnosti
nevyŽadují vyšší počet hlasů.

Po provedeném hlasování konstatoval předseda VH, Že návrh na volbu člena
představenstva, Petra Smitala, byl většinou hlasů přítomných akcionářů dle čl. 11 odstavec
8. stanov Společnosti schválen.

Zástupce akcionáře lES REAL & coNsULTlNG spol. s r.o., Mgr. at Mgr. Petr Krpec, vznesl
protest, přičemŽ odkázal na bod 7. protestu.

Zástupce akcionáře Gomanold, a.s., Mgr. Petr Maier, vznesl protest, přičemŽ odkázal na bod
7. protestu.

S ohledem na bod 3. programu předseda VH navrhl po diskusi, aby bylo přijato usnesení
č.3:

Valná hromada společnosti volí k dnešnímu dni do funkce člena představenstva společnosti
tuto osobu:

Petru Nevimovou, dat. nar.: 26.11'1978, bytem: Horní náměstí 28518, olomouc.

Pro: 1.342 hlasů
Proti: 810 hlasů
Zdžel se: 0

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 1082 hIasy. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn
z ustanovení $ 415 zoK, kteý stanovi, Že'' ,,VH rozhoduje většinou hlasŮ přítomných



akcionářŮ, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu." Stanovy společnosti
nevyŽadují vyšší počet hlasů.

Po provedeném hlasování konstatoval předseda VH, že návrh na volbu člena
představenstva, Petry Nevimové, byl většinou hlasů přítomných akcionářů dle čl. 11

odstavec 8. stanov Společnosti schválen.
Zástupce akcionáře lES REAL & coNsULTlNG spol. s r.o', Mgr. at Mgr' Petr Krpec, vznesl
protest' přičemŽ odkázal na bod 7. protestu.

Zástupce akcionáře Gomanold, a.s., Mgr. Petr Maier, vznesl protest, přičemŽ odkázal na bod
7. protestu.

Zapáté'
5. odvolání všech členů dozorčí rady společnosti ke dni konání valné hromady.

Předseda valné hromady a většinový akcionář navrhl změnit obsazení dozorčí rady za
Účelem zvýšení efektivnosti kontrolní činnosti na výkon působnosti představenstva a na
činnost společnosti a dále navrhl po diskusi, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada společnosti k dnešnímu dni odvolává z funkce všechny stávající ěleny
dozorčí rady Společnosti.

Pro: 1.342 hlasů
Proti: 810 hlasŮ
Zdžel se: 0

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 1082 hlasy. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn
z ustanovení $ 415 zoK, který stanoví, Že'. ,,VH rozhoduje většinou hlasŮ přítomných
akcionářŮ, ledaŽe tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu." Stanovy společnosti
nevyŽadují vyšší počet hlasů.

Po provedeném hlasování konstatoval předseda VH, Že návrh na odvolání všech členů
dozorčÍ rady byl většinou hlasů přítomných akcionářů dle čl. 11 odstavec 8. stanov
Společnosti schválen.

Zástupce akcionáře lES REAL & coNSULTlNG spol. s r.o., Mgr. at Mgr. Petr Krpec, vznesl
protest, přičemŽ odkázal na bod 8. protestu

Zástupce akcionáře Gomanold, a.s., Mgr' Petr Maier, vznesl protest, přičemŽ odkázal na bod
8. protestu.

Za šesté:
6. Volba členů dozorčí rady společnosti ke dni konání valné hromady.

S ohledem na bod 5. programu předseda VH po diskusi, navrhl , aby bylo přijato usnesení
č'1:



Valná hromada společnosti volí k dnešnímu dni do funkce clena dozorčí rady společnosti
tuto osobu:

Ing. MiroslavaAudu, dat' nar': 18.7.1957, bytem: Nad Dolin ou4982,760O1 Zlín.

Pro: 1.342 hlasů
Proti: 810 hlasů
ZdrŽel se: 0

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 1082 hlasy. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn
z ustanovení $ 415 zoK, kteý stanoví, že'' ,,VH rozhoduje většinou hlasŮ přítomných
akcionářŮ, ledaŽe tento zákon nebo stanovy vyŽadují jinou většinu'" Stanovy společnosti
nevyŽadují vyšší počet hlasů.

Po provedeném hlasování konstatoval předseda VH, Že návrh na volbu člena dozorčí rady,
lng. Miroslava Audy, byl většinou hlasů přítomných akcionářů dle čl. 11 odstavec 8. stanov
Společnosti schválen.
Zástupce akcionáře lEs REAL & coNSULTlNG spol. s r.o', Mgr. at Mgr. Petr Krpec, vznesl
protest, přičemŽ odkázal na bod 9. protestu.

Zástupce akcionáře Gomanold, a.s., Mgr. Petr Maier, vznesl protest, přičemŽ odkázal na bod
1. protestu.

S ohledem na bod 5. programu předseda VH, k Žádosti akcionářů, navrhl po diskusi, aby
bylo přijato usnesení č.2:

Valná hromada společnosti volí k dnešnímu dni do funkce člena dozorčí rady společnosti
tuto osobu:

Radima Kořínka, dat. nar.: 1.12.1973, bytem: ostruŽinová 14712, Nový Svět,779 00
Olomouc.

Pro: 1'342 hlasů
Proti: 810 hlasů
Zdžd se'.

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 1082 hlasy. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn
z ustanovení $ 415 zoK, ktený stanovi, Že' ,,VH rozhoduje většinou hlasŮ přítomných
akcionářŮ, ledaŽe tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu." Stanovy společnosti
nevyŽadují vyšší počet hlasů.

Po provedeném hlasování konstatoval předseda VH' Že návr'h na volbu člena dozorěí rady,
Radima Kořínka, byl většinou hlasů přítomných akcionářů dle čl. 11 odstavec 8. stanov
Společnosti schválen.

Zástupce akcionáře lEs REAL & coNsULTlNG spol. s r.o., Mgr. at Mgr' Petr Krpec, vznesl
protest, přičemŽ odkázal na bod 9' protestu.

Zástupce akcionáře Gomanold, a.s., Mgr. Petr Maier, vznesl protest, přičemŽ odkázal na bod

9. protestu.



S ohledem na bod 5. programu předseda VH, k Žádosti akcionářů, navrhl po diskusi, aby
bylo přijato usnesení č.3:

Valná hromada společnosti volí k dnešnímu dni do funkce člena dozorčí rady společnosti
tuto osobu:

Pavla Padrnose, dat. nar.: 17.12'1970, bytem: Vinohrads ká3o4t52, gg4 49 ostopovice.

Pro: 1.342 hlasů
Proti: 810 hlasů
Zdžel se: 0

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 1o82 hlasy. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn
z ustanovení $ 415 zoK, kteý stanoví, Že'. ,,VH rozhoduje většinou hlasŮ přítomných
akcionářŮ, tedaŽe tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu." Stanovy společnosti
nevyŽadují vyšší počet hlasů.

Po provedeném hlasování konstatoval předseda VH, Že návrh na volbu člena dozorčí rady,

Pavla Padrnose, byl většinou hlasů přítomných akcionářů dle čl. 11 odstavec 8. stanov
Společnosti schválen.
Zástupce akcionáře lEs REAL & coNSULTlNG spol. s r.o., Mgr. at Mgr. Petr Krpéc, vznesl
protest, přičemŽ odkázal na bod 9. protestu.

Zástupce akcionáře Gomanold' a.s., Mgr' Petr Maier, vznesl protest, přičemž odkázal na bod

9. protestu.

Za sedmé:
I. Laver

Poté předseda VH poděkoval všem přítomným za účast a

předseda VH a osoba pověřená sčítáním hlasů:

ověřovatel zápisu:

ověřovatel zápisu:

10.30 hod.

JUDr. Tomáš Klimek, Ph.D'

Petra'Neviďová

zapisovatel: /'4 2,/ t-?
' Alena Nevimová



Přílohv:
1) seznam akcionářŮ
2) listina přítomných
3) žádost ze dne 21.2.2022 o svolání VH
4) usnesení představenstva o svoláníVH ze dne 23.2.2022
5) pozvánka na VH z internetových stránek Společnosti
6) plná moc Mgr. et Mgr. Petr Krpec, advokát
7) plná moc Mgr. Petr Maier, advokát
8) plná moc JlJDr. Tomáš Kimek, Ph'D', advokát
9) potvrzení o zaslání pozvánek akcionářŮm:

a) MUDr. Mgr. lvan Langer
b) IES REAL & CONSULI/NG spo/. s r.o.
c) Gomanold, a.s.

10) Žádost kvalifikovaných akcionářŮ o zařazení záleŽitostí na program valné hromady ze
dne 21.3.2022
11) usnesení představenstva ze dne 28.3.2022.
12) protesty Gomanold, a.s.
13) protesty IES REAL & CONSULI/NG spo/. s r.o.


