
OZNÁMENÍ  VÝSLEDKU

ROZHODOVÁNÍ

ORGÁNU  SPOLEČNOSTI

FORMOU  PER ROLLAM
SPOtEČNOST

(dále jen,,Společnost")

OZNÁMENÍVÝSlEDKU ROZHODOVÁNÍVALNÉ HROMADY spoíečxosn  FORMOU PER ROLLAM

Váženi akcionáíi,
v souladu s aktuálním zněmm stanov Společnosti může být působnost valné hromady nalvazena rozhodováním akcionáíů mimo valnou hromadu formou per rollam ve

smyslu E3 418 a následujících zákona č 90/2012 Sb, o obchodních společnostech a družstvech, ve zněni pozdějšich píedpisů (dále jen,,ZOK") Dne 5.1 2023 byl všem
akcionářům Společnosti vedeným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 29 12 2022, rozeslán návíh íozhodnutí  valné hromady foímou peí íollam (dále len
,,Návrh"), přičemž Ihůta pro doíučení  vyjádřeni  jednotlivých  akcionáíů k Návíhu byla stanovena na 1912023  - 24:00 SEČ

Výsledkem výše uvedeného hlasování le pí5etí následujících/ho íozhodnutí'

ROZHODNUTÍ
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2023-01-19-A
Schválerí  smlouvy  o započtení  dle  (121 odst'.  3 Zákona  č. 90/2012

Sb. o obchodrích  společnostech  a družstvech
Valná  hromada
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VaÍ;'á"hromada Společnosti  schvaluje  smlouvu  o započtení  dle % 21 odst.-3  Zákona  č. 90/2012  Sb. o obchodních  společnostech  a

družstvech  mezi  Ing. Ivetou  Ječmík  Skuherskou,  bytem  Metylovice  č.p. 262, PSČ: 739 49, dat.  nar.  1S.2.1964  a Společností  ve zněrí

předloženém  obhospodaíovatelem  a indivíduálním  statutárním  orgánem  Společnosti  - společncstíAVANT  investiční  společnost,  a.s.

[ mI!J.S7.Ď.'.:7. :' , . 2 - "ít'.  .  . - _WW____-"'-_-"-'l-----"-'-'-_"ffl_H_-ffi '-""[oJ.m_  'T_'7_TJĎ+:'!f:a-}»-:=":

ig.  oi.  2023 Zakladatelské  akcie

Nadpolovíčrí  většina  hlasů  všech

akcionářů  vlastnících  zakladatelské

akcie

>50.000  hlasů  všech  akcionářů

vlastnících  zakladatelské  akcie
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Zakladatelské  akcie 100.OOO IOO.OOO IOO.OOO

V Praze dne 19.1.2023
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Ing. Pavel  Hoffman,  zmocneny  zastupce  člena  představenstva  AVANT

Invesílční  společnosí,  a.s.

Rozdělovmk: Akcionáři  dle seznamu  akcionářů  k rozhodnému  dni 29.12.2022


