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v Česk}ch Budějovicích, dne dvacátéhošestého

ěervna roku dvoutisícíhosedmnáctého (26.06.2017), na žádost akciové společnosti
KoČÍholding a.s., §e sídlem písek, K Lipám 132, PSČ3g7 01, lČ ZaMgO2S, zapsarié
v obchodním rejstříku vedeném Krajslcým soudem v Českých Budějovicích, oddfl B,
vložka 2133, obsahujícíosvědčení dle §77 a § 80a notářského řádu, tj. osvědčeníprůběhu
ěásti valné hromady a osvědčení požadovaných formalit a právních jednaní spoleěnosti či

jejích orgánů a osvědčeníobsahu

-----rozhodnutí

valné hromady společnosti KOČÍholding a.s.

v pruběhu jednaní valné hromady společnosti KOČÍholding a.s., konané dne
dvacátéhošestého ěervna roku dvoutisícíhosedmnáctého od 10.00 hodin v kanceláň notiáře
Mgr. Roberta Prochazky v Českých Budějovicícho na adrese ČeskéBudějovice, Piaristická
22l8,PsC 370 01.

přijatých

Za pwéz Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a

na
zakladě mé přítomnosti při jejím jednrání osvědčuji nížeuvedené formality a právní jednaní
orgránů spoleěnosti souvisejícís přijetím předmětných rozhodnutí:
a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z vložky ě. 2133, oddílu B obchodního
rejsříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, vydaného Mgr. Robertem
Prochazkou, notařem v Českých Budějovicích, dne 26.06.2017, pod číslemrejstffku
ověřených v/stupů z informaěních systémůveřejné správy Y 28912017, o kterém
přítomný člen představenstva spoleěnosti Ing. Tomáš Koěí, nar. 25.01.1982, bytem Písek,
Budějovické Předměstí, Karla Čapka 2625, PSČ 397 01, prohlásil, že obsahuje aktuální
stav údajůo společnosti, zapisovaných do obchodního rejstříku
b) Působnost valné hromady spoleěnosti k přijetí předmětných rozhodnutí vyplývá
zpříslušných ustanovení stanov společnosti v jejich aktuálním znéníke dni 16.06.2074,
o kterém člen představenstva společnosti Ing. Tomáš Koěí prohlásil, že jde o platné znént
stanov spoleěnosti. ----------c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:
z citovaného rnýpisu z obchodního rejstříku ze dne 26.06.20t7,
z citovaného úplnéhoznění stanov společnosti ke dni 16.06.2014,
ze seznamu akcionářů vedeného spoleěností vydaného k datu poslední změny, tj.
k26.01.20I7,potwzetého členem představenstva společnosti Ing. Tomášem Kočím.
z listiny přítomných akcionařů účastnícíchse valné hromady, do kíerése v pruběhu

-

-

prezence zapsali akcionáň spoleěnosti přítomní na valné hromadě, resp. jejich
zmocněnci
z prohlášení akcionáfu, resp. jejich zmocněnců o tom, že souhlasí s tím, aby se valná
hromada konala i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro její svolání,
z mého osobního zjištění.

;trana druhá
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§a aíkladě shora uvedených předložených dokladů, shora popsaných skutečností a prohlášení
sem ověřil, že na valné hromadě jsou přítomni osobně, popř. prostřednictvím zmocněnce na

plné moci akcionaři, kteří celkem vlastní třicetpět akcií společnosti o jmenovité
rodnotě každéakcie 100.000,- Kč (slovy jednostotisío korun českýoh), dvacetšest akcií
;polečnosti o jmenovité hodnotě každéakcie 10.000,- Kč (slovy desettisíg korun ěeských),
ednostotři akcií společnosti o jmenovité hodnotě každéakcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc
<orun čes§ých) a dvěstěpadesátdva akcií společnosti o jmenovité hodnotě každéakcie 100,(č (slovy jednosto korun českých), tedy akcie, se kterými je spojeno celkem 38882 hlasů na
zrákladě

lalné hromadě z celkového počtu hlasů 38882, tedy 100% všech hlasů akcionařůo které lze na
,ralné hromadě vykonat,když v souladu s ustanovením članku ,,4. výše základního kapitálu a
Ůcie", odst. 4.3. stanov spoleěnosti vjejich platném znéní,se počet hlasů vztahuje ke
menovilim hodnotám akcií tak, že jmenovitá hodnota akcie: 100.000,_ Kč - odpovídá počtu
rlasŮ na valné hromadě 1000, jmenovita hodnota akcie: 10.000,- Kč - odpovídá počtu hlasů
ra valné hromadě 100, jmenovitá hodnota akcie: 1.000,- Kě - odpovídá počfu hlasů na valné
romadě 10 a jmenovitá hodnota akcie: l00,- Kč - odpovídá počtu hlasů navalné hromadě 1.
Yalná hromada je tedy dle prohlášení člena představenstva společnosti Ing. Tomáše Kočíhoa
r souladu s ustanovením článku ,,6. Valná hromadď', odst. 6.2. stanov společnosti v platném
měnÍ, schopná usnášení. Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady osvědčuji, že
ročet akcionařů přítomných na valné hromadě se po celou dobu jednaní valné hromady
tezměnil.

t) ZpŮsobilost valné hromady k přijetí předmětných roáodnutí byla rovněž potvrzena

lrohliášením předsedy valné hromady Ing. Tomáše Koěího, nat. 25.01.1982, bytem Písek,
}udějovické předměstí, Karla Čapka 2625, PSČ 397 01, jehož osobní totožnost mi byla
tokŽzátnaplatným úředním průkazem, ktery byl do funkce předsedy valné hromady zvolen v
ámci projednaní 2. bodu pořadu valné hromady. Proti shora uvedenému prohlášenípředsedy
lalné hromady nebyl vznesen žádný protest.

Ya áktadě shora uvedených zjištěníprohlašuji, že formatity a právní jednání, k nimž
ryly spoleČnost nebo její orgány povinny před přijetím následujícího usnesení valné
lromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. __-_

Ze druhé: Na základě své přítomnosti při jednaní dále osvěděuji, že valná hromada po
rojednrání 2. bodu pořadu jednání projednala k bodu pořadu č. 3 - sníženízakladního
rapitilu - usnesení následujícího obsahu:

YaInó hromada společnosti KOiČÍholding a,s. rozhoduje o sníženízókladního kapitdlu
rpokČnosti z čóstky 3.888,200,- Kč (třimilionyosmsetosmdesátosmtisícdvěstě korun českých)
Částku 453.600 Kě,- (slouy čtyřistapadesúuřitisícšestset korun českých) na čdstku
J.131.600,- Kč (řimilionyětyřistatřicetčtyřitisícšestset korun českýcll), típlatným vzetím
tkcií z oběhu na zdkladě ndvrhu s tím, že čdstka odpovídajícísníženízdkladního kapitólu
bude zlúčtovdnana účetostatních kapitálouýchfonďů.

l
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?i*Iadní kapitúl bude sníženúplatným vzetím akcií z oběhu na zdklqdě ndvrhu a to
o lEvnou, shora uvedenou čtístka,tj. čdstku 453.600 Kč,- (slouy čtyřistapaďesóttřitisíc

řrsaet korun ěeských),
Dtvoďem pro sníženízákladního kapitálu je řešení stúvajícíekonomické situace společnosti
a uyřďení akciondřské struktury spoleěnosti
yýše úplaty za vzet{ oběhu akcií v roz§ahu jmenovitých
z
hodnot uvedených shora, tedy
ahcií o jmenovité hodnotě celkem 453.600 Kč,- (slouy čtyřistapadesdttřitisícšestset korun
Čalcfch) Činícelkem ěástku 1.954.640,- Kč (slouy: jedenmiliondevětsetpadesótčtyřitisíc
šsaeftUřicet korun čes kých).
Akciondř je povinen předložit listinné akcie společnosti do třiceti dnů, ode dne túčinnosti
usnesení o sníŽenízákladního kapitálu, tedy ode ďne zdpisu uýše uíkladníhokapitúlu ďo
obchodního rejstříku.

.---------

O

shora uvedeném návrhu usnesení valné hromady bylo hlasováno zdvižením ruky.
Rl4Pa"Y počet hlasů pro přijetí uvedeného usnesení, který byl zjištěn z ustanovení článku
Valná hromadď', odst. 6.8. stanov spoleěnosti v platném zrĚÚ a příslušných ustanovení
zákona o obchodních korporacích, jsou dvě třetiny htasů akcionářů přítoúých na valné

,,6.

|P

Přijetí usnesení hlasovali akcionáři společnosti disponujícícelkem 38882 hlasy, tj.100%

hlpp ur:ionařů přítomných na valné hromadě a součaině iOO"tohlasů všech akciónářů, když
nikdo nehlasoval proti anikdo se hlasování nezdtžel.
Výsledek hlasování jsem zjistil pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva
nebyly vzneseny žádnéprotesty.
Výše uvedené usnesení bylo valnou hromadou přijato.

Za třetiz Na zakladě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná

Projednání 3. bodu pořadu jednání projednala k bodu pořadu ó. 4
- usnesení nasledujícího obsahu:

-

hromada po
změna stanov spoleěnosti

Valnd hromada spoleěnosti KOČÍholding o.s. rozhoduje o změně stanov společnosti
v Člónku ,r8. Přeďstavenstvo", odst, 8,5,, jehož stávající znění se nahrazuje tímto nouým
utěním:
Představenstvo zasedá nejméně jednou za šest měsíců. Zasedání představenstva svolává
Předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v nížuvede místo,
datum, dobu zasedání a pořad jeho jednaní. Pozvánka musí být doručena nejméně pět
dnŮ před konáním zasedarrí a spolu s ní i podklady, které mají b}t předstávenstvem
Projednany. Hrozili nebezpečíz prodlení, lze tuto lhůtu zkíátit v nezbytně nutrrém
rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedéni představenstva bez
zbytečného odkladu na žádost jatehótotiv člena představenstva nebo na žádost dozorěi
rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečnéhoodkladu, muže jej
svolatjakýkoliv člen představenstva nebo dozorčíraďa spoleěnosti. ----------Představenstvo se můžeusnášet i mimo zasedénío pokud s tím souhlasí všichni členové
Představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasovaní
s vytŽitím technic§ých prostředků. Hlasujícíčlenovése pak považujíza přítomné
osoby.
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O shora uvedeném náwhu usnesení u.?1"é hromady bylo hlasováno zdvižením ruky.
Rr"]T
9'ý PoČet hlasŮ Pro piijetí uvedeného usnesení, to"* byl zjištěn urtuoou.ní článku
,,6, Valná hromadď', odst. 6.8. stanov spoleěnosti uptutre. Áe^" prirr"s"Ych
"
ustanovení
zékona o obchodn':h
jsou dvě třetiny'hŇ ak"i;;áňi-pxi"r""y"r, na valné
^Tr:rcích,
!roma{ě, tj. počet hlasů 25922. _____:_-__--Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři společnosti disponující
celkem 38882 hlasy, tj. I00%
hP'} *:':nářŮPřítomných na valné hromadě a současně Íooy"hlasůvšech
akciontffi, když
g!9o nehlasoval proti a nikdo se hlasovéninezdňel.
-..----Výsledek hlasovtání jsem zjistil pozorováním hlasujících. proti
qfkonu hlasovacího práva
vzneseny žádnéprotěsty. -:- - - -- - - - - - _
T_bylv
Výše uvedené usnesení bylo valnou hromadou přijato.
Za

ětvrtéz Na zrákladě své přítomnosti při jednání dále
osvěděuji, že valná hromada po
j,ednání projednala i uoau pořadu č. 5
- volba ělena dozorčírady _
:::*9ť,i;^T.1l,P,:_řiŤ"

Valn!
lYmgda sPoleČnosti KoČÍholding as. volí čIenem dozorčíraely Luboše polóka,
nar, 16,04,!962, bYtem Protivín, Luční^27&PSČ 3gs
Il, resp. jej potvrŽuje, jakožto člena
ďozorěí radY jmenovaného dne 01.03.2017 postupem
dIL u§r. § 454 aíkona o obchodních
korPoracích a v souladu s usl člúnku
D6prči
radau,
,,7.
odst ř.S, snno,v společnosíL

O

shora uvedeném návrhu usnesení u.ť"éhromady bylo hlasováno
zdvižením ruky.
Pro Přijetí uvedeného usneseni, který byl zjištěn z ustanovení článku
,,6, Valná hromada", oóst. 6.7. shnov společnosti prutoeí* zneii,:.
n"Jpor"vičnívětšina
"
9q+z.
|lasůakciontffi přítomných na valné hromadě, tj. počeiŇÁt
Pro Přijetí usnesení hlasovali akcionáři spoleenósii oispo"ujici
celkem 38882 hlasy, ti. l00%
hlasŮ akcionářŮ Přítomnýchnavalné hromadě u roueánJ'iooyohlasů
vsecrr atcionařů, když
nehlasoval Proti a nikdo se hlasování o změně stanov
společnost inezdržel.
ťH"
Výsledek hlasovánÍ, jsem zjistil pozorováním hlasujicicrr.
Proti qýkonu hlasovacího práva
vzneseny žádnéprotěsf. _:_----______
l:lyry
Výše uvedené usnesení bylo valnou hromadou přijato.

R:4:FýroČet hlasŮ

Na základě shora uvedených zjiŠtěníp_roh]ašuji, že předmětná
rozhodnutí byla valnou
a zpŮsob při;uti i Óbsah ,r*"..oi jsou v souladu s právním řádem
}]:::_*:.n_:_'li3

Za

Pátéz Na záktadě své Přítomnosti při jednání dále osvědčuji, ve smyslu
ust. § 77
notářského řádu, Že v1l1á hromada po projednání
5. bodu pořadu jeananip.Ó;.arrau k bodu
pořadu ě. 6 - schválení účetnízávě:rky
- usnesení následujícího obsahu:

Y:?i lymada společnosti rOČÍnoUing a.s. schvaluje účetníuívěrku společnosti za rok
2016, Valnd hromada schvaluje ndvrh
|ředrtoreorio ,o použitíuýsledku hospodaření
y::::_:!1:::"k 20!6,.: :o,tak, že zisk ve výši I.02I.2s0;-- Kč tii, pritit na úhradu
neuhrazené ardty z minulých let.
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O

shora uvedeném náwhu usnesení va_ln§ hr9mady bylo hlasováno zdvižením
ruky.
|_. rrijai rrsnesení hlasovali akcionaři společnosti disponujici celkem is8si-},ru, y, tj. I00ÓÁ
hlPP *:r:nářŮ Přítomných na valné hromadě a souěáně iOOy"hlasů všech ut"io"ar.i, tJyz
1|9" nehlasoval Proti a nikdo se hlasování o změně stanov společnostinezúž|sl.
Výše uvedené usnesení bylo valnou hromadou přijato.

Za Š§'té:Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, ve smyslu ust. 77
§
notářského řádq že
hromada po p.Ó3ear,ání 6. bodu pořadu jóánání pio;earratu k Ěodu
"ť1á
pořadu é- 7 - schválení účetnízávérky uinesení následujícího
-

obsahu:

U3kalro\aaa sPoleČnosti KOČÍhoWtng a,s, schvaluje ujši odměn členůpředstavenstva
a
dozorď rady tak, že odměna člena přeilstavensna ďnt ž.ooor- kě (sloal
dvatisíce korun
česhých) zl měsíc a odměna členi dozorčírady činí1.000,- Kč
&loui jedentisíc korun
Česhých) zl mbíc a to PoČínajednem 0t.07.2017-(prvního července
Avairsíce sedmndct).

--

O shora uvedeném návrhu usnesení valné.hromady bylo hlasováno zdviženimruky. pro
přijetí
usnesení hlasovali akcionaři společnosti disponujíóí celkem 38882
hlasy, tj. 100% hlasů
ak9iontířŮ_Přítomných na valné hromadě a.oŮčasng l}}%hlasů všech
ur..Íonár;1, když nikdo
nehlasoval proti a nikdo se hlasování o změně stanov spoleěnosti nezdtžel.
Výše uvedené usnesení bylo valnou hromadou přijaio.

P;hora uvedených l:lh:d""tích_a jednaní valné hromady spoleěnosti Kočíholding a.s.
bYl sePsan tento notářs§f zápis, který byl předsedou vahe hromady přečten
abez.rýtrua
schválen.
--__--__---_:--_:__--___-_ _______:__]__:___:_/______

#w:|

notář v Českých Budějovicích
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OsvědČuji" Že tento dne dvacátéhošestéhočervna roku dvoutisícíhosedmnáctého(26.06.2017)
vYhotorený stejnopis notářského zápisu, souhlasí doslovně s notářským zápisem zatoženfi

ve sbírce listin kanceláře Mgr. Roberta Procházky, notáře
NZ25u20l7. --------

u

Č"slir"t Budějovicích, pod

Ů*ll
Mgr. Robert Procházka

notář v Českých Budějovicích

;

