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STEJNOPIS N 7212014
NZ 6912014

Notářský zápis
sepsaný ďne 3.4.2014 (třetího dubna roku dva tisíce čtmáct) mnou, Mgr.Petrem
Wernerem, notářem se sídlem v Ustí nad Labem, notářská kancelář v Ustí nad Labem,
Ústí nad Labem-centrum, lJ NádľaŽí 78212, PSČ 400 01, na místě samém, tj. vsídle
obchodní společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. v zasedací
místnosti umístěné Ve dľuhém nadzemním podlaži v budově na adrese Pľaha,
Jungmannova 745124, PSČ 110 00, na žádost obchodní společnosti CARTHAMUS a.s.

se sídlem Pľaha 1, Vodičkova774l25,PsČ 110 00, identifikační číslo (IČo): Ż7062970,
zapsané v obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
8269 (dale též jen jako společnost), obsahující osvědčení dle $ 80a notářského řádu,

tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a
osvědčení obsahu:----

ľozhodnutí mimořádné valné hľomady obchodní společnosti

CARTHAMUS a.s.

se sídlem Pľaha 1, Vodičkova71412$ PSč 110 00

identiÍikační číslo 1rČo;: 2706297 0

zapsané v obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8269

přijaých v pľůběhu jejího jednání, kteĺé se konalo 3.4.2014 (třetího dubna ľoku dva
tisíce čtmáct) od 16.00 hodin v sídle obchodní společnosti Kocián Šolc Balaštík,
advokátní kancelář, s.ľ.o. V zasedací místnosti umístěné ve druhém nadzemním podlaží
v budově na adrese Praha, Jungmannova745l24, PSČ 110 00 (dále jen valnáhĺomada).-

I.

1) Na zálkladé mně předložených listin v ľámci přípľavy této valné hromady a na
záů<|adě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji nÍže uvedené formality a
pľávní jednání orgánu obchodní společnosti souvĺsející s přijetím předmětných
ľozho dnutí: ___-----_---

a) Existenci obchodní společnosti CARTHAMUS a.S. jsem ověřil z výpisu
z veřejného rejstříku (obchodního rejstříku) vedeného Městským soudem v Praze,
oddĺl B, vložka8269 vyhotoveného dne 3'4.2014 zákonem definovaným
poskytovatelem ověřeného qýstupu z obchodního rejstříku, o ĺěmž předseda
představenstva PhDr. Jindřich Beznoska, ĺar. 2'6.1965, bytem (pobyem a zfuoveřl i
bydlištěm) Pľaha 6, Dejvice, Kafkova 586113, jehož totožnost jsem ověřil dle
platného úředního pľůkazu (byla mi jako notáři prokáztlna), prohlásil, že obsahuje
aktuální stav údajů o obchodní společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku,
vyjma údaje o foľmě akcií (od LI.20I4 v souladu s ustanovením $ 2 odst. 1 zźlkona
č' I34l20I3 Sb., o někteých opatřeních ke zv,ýšení transparentnosti akciových
společností a o změně dalších zákonů (dále jen ,,Zákon"), došlo ze zákoĺa ke změně
formy akcií společnosti zď<cií na majitele na akcie na jméno, dne 18.3'2014 byly
akcionĺáři předloženy společnosti všechny akcie emitované společností ve formě na
majitele, představenstvo společnosti na svém zasedání dne 18.3.2014 ľozhodlo o ---



stľana druhá

tom, že předloŽené akcie budou akcionďům vyměněny za akcĺe ve formě na jméno

a ztĺovéń k žádosti akcionářů rozhodlo o tom, že týo akcie budou ĺaltazeĺy
hľomadnými akciemi a týo také byly akcionářům vydany) s tím, že tato změna

zatim nebyla do obchodního rej stříku zapsána.-- -

Dále předseda představenstva PhDľ. Jindřich Beznoska shora uvedený pľohlásil, že:_

o by1 představenstvem spoleěnosti ve smyslu ust. $ 422 odst.I zći<oĺa č,.90l20I2

SĹ.,_o obchodních spoĺečnostech a dľužstvech (dáLętéž jen,,zákoĺ o obchodních

korpoľacích") a článku 12 odst. 2. stanov pověřen ŕizením valné hľomady do

doby zvolení předsedy valné hľomady,--

o funkční období členů představenstva společnosti zapsaých v obchodním

ľejstříku i nadále ttvá,--------

o funkční období členů dozoľčí ľady společnosti zapsaných v obchodním rejstříku

i ĺadáIe trvá,---'---'

o stanovy společnosti ze dne I'6.2011 (obsažené v notářském zápisu Liběnou

Pemicovou, notářkou v Brně pod spis. zn. N 39312011 a NZ 35612011) jsou

posledním a p|atným zněním stanov společnosti (dáIetéžjen jako stanovy),---_--

. se všemi akciemi společnosti (společnost emitovala pouze kmenové akcie ve

formě na jméno) je spojeno hlasovací právo a žádný akcionář není ve smyslu

ust. $ 4Ż6 zákona o obchodních koľporacich omezen vykonávat své hlasovací

pľávo spojené s akcií společnosti

o emisní kurs všech akcií byl plně sp1ace11'--------_--

o předloŽený seznam akcionářů se shoduje Se seznamem akcionářů ke dni konání

valné hľomady i ke dni vyhotovení a osobnímu předání pozvánky na valnou

hĺomadu a 
""rru^ 

všech akcionářů ľesp' jeho předloŽený vypis obsahuje

aktuální stav zapisovaných údajů o akciích a akcionářích spoleěnosti a žádnoll
jinou osobou neĹyto a není uplatňován zápis zméĺy do seznamu akcionářů nebo

prokazovano, že zápis v seznamu akcionařťl neodpovídá skutečnosti,-------------_

. valná hĺomada byla svolana představenstvem společnosti jako řádná ve smyslu

ust. $ 367 zákona o obchodních korpoľacích na žádost akcionáře

PhDľ' Jindřicha Beznosky shoľa uvedeného - ze dne 1.4.Ż0l4, ktery společnosti

doložil naplnění podmínky dle ust' $ 367 odst. I zákona o obchodních

kolpoľacích,------ -----

o konání valné hľomady bylo představenstvem společnosti uveřejněno na zttklaďě

předložené pozvánky, kteľá byla osobně předána akcionářům uvedeným v
pľedlozeném výpise ze seznamu všech akcionářů společnosti (resp. jejich

statutáľním oľgánům) dne 1.4.2OI4 dle ust. $ 406 odst. 1 zákona o obchodních
korpoľacích' - - - - -- - - - --

o pozváĺka na valnou hromadu obsahuje údaje uvedené v ust. $ 407 odst. 1

zákona o obchodních koľporacích, --------

o s konáním valné hľomady byli seznámeni členové představenstva při pľojednání

obsahu pozvánky a dozoľčí radě bylo konání valné hľomady oznámeno,

o společnost neobdľžeIa ve lhůtě nejméně 5 (pět) pracovních dní před konaním
valné hĺomady k návľhům, jež jsou uvedeny v pozvánce na valnou hĺomadu,

Žádný písemný (a ani jiný) návĺh či pľotinávrh akcionáře ve smyslu
ust' $ 361zákona o obchodních koľpoľacích,--------
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o žádný z akcionářů spoleěnosti neuplatni| żádný návrh postupem dle ust. $ 363

ztĺkoĺa o obchodních koľpoľacích, -_---_--

o s ohledem na skutečnost, že pozvállka na valnou hĺomadu sice byla osobně

předána akcionařům, avšak ńestalo se tak nejméně 15 (patnáct) dnů před

Ĺonáním v veň že pozvćnlka na valno

uveřejněna hĺomady na inteľnetoých
ve smyslu obchodních korporacích,

nejméňě 15 (patnácQ dnů před konáním valné hĺomady, koná se z důvodu

opatrnosti ,ruňa hromada jaĹo řádná současně též po dohodě všech akcionářů

společnosti, kteří dostatečně prokázali své opĺávnění jednat a hlasovat na valné

hľomadě a kteří se dne 3.4.żOI4 vzdali svého právana včasné svolání valné

hĺomady společnosti a způsob jejího svolání stanovený ve smyslu ust. $ 406

zákoĺa o obchodních kórporacích, tj. nepožadovali po společnosti dodrŽení

způsobu a lhůtě uveřejnění-pozvźĺĺlky na řádnou valnou hľomadu s tím, Že pořad

3óananĺ valné hĺomuay u,'a. uľčen postupem dle ust. s 408 odst. 3. zákona o

obchodních korpoľacích,-----------

. valné hĺomady sę úěastnili všichni akcionáři s akciemi na jméno vydanými

společností, kteľé představují IOO% (edno sto pľocent) základního kapitálu

společnosti, ato'.

ď obchodní společnost ROTERM spol. s r.o' se sídlem Vođičkova 7t4l25, Nové

Město, 110 00 Pľaha l, identifikační číslo GČ)|251756II, zapsaĺtl

v obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vloŽka 212824 (dále též jen jako společnost RoTERM spol. s ľ.o.) s 33

(třiceti třemi) kusy kmenových akcií na jméno vydaných spoleěností

vlistinné podobě o jmenovité hodnotě 1'000.000,- Kč (jeden milion korun

českých) Řaždá, tj' ákciemi o celkové jmenovité hodnotě 33.000.000,- Kč
(třicát tŕi miliony korun českých), z toho 31 kusů naLlrazených hľomadnou

akcií číslo 05, -------_-

b/ PhDľ. Jindřich Beznoska s 33 (třiceti třemi) kusy kmenovych akcií na jméno

vydaných společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000'000'- Kč
(edenmilión korun ěeskýĄ kažďá, tj. akciemi o celkové jmenovité hodnotě

33.000.000,- Kč (třicet tř-i miliony koľun česĘch), ĺallrazeĺých hľomadnými

akciemi číslo 01 a03, ----'--

c/ obchodní společnost KoMAXo, s.ľ.o. se sídlem Kolín IV, Jateční 854,

psČ zso oz, identiťrkační číslo GČ\25740784, zapsaná v obchodním

rejstříku veáeném Městským soudem v Ptaze, oddíl C, vložka 65964 (dále

téŁ jen jako společnost KoMAXo, s'ľ'o.) s24 (dvaceti čtyřmi) kusy

kmenovyôn atcĺĺ na jméno vydanych společností v listinné podobě o

jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (eden milion koľun českých) každá,

i.1. akciemi o celkové jmenovité hodnotě 24.000.000,- Kč (dvacet čtyľi

miliony korun českých), nahĺazených hľomadnou akcií číslo 02, ---------

d/ JUDľ, Zdęněk Záboj, nar. 4.8.1960, bytem (pobytem a zźlroveň i bydlištěm)

Kolín, KolínVI, Píľkova 151 s9 (devíti) kusy kmenoqfch akcií na jméno

vydaąých společností v listinné podobě o jmenovíté hodnotě 1.000.000'- Kč
(edenmilión koľun českých) kďŻdá' tj. akciemi o celkové jmenovité hodnotě

9.000.000,- Kč (devět milionů koľun českých), ĺahrazeĺých hľomadnou akcií

číslo 04.



b)

c)

stľana čÚrtá

Působnost valné hĺomady k přijetí předmětných ĺozhodnutíbyla zjištěna zělźnku 9.

stanov, z ust. $ 421 ztkonao obchodních korpoľacích a ust. $ 529 zákona č,' 89l20I2
Sb., občanský zákoník (dále téžjen ,'občanský zákoník") a ust. zźkona č,. 16512012

Sb', o podporovaných zdľojích eneľgie ao změně někteých zákonů;_---

Způsobilost valné hľomady k přijetí předmětných ľozhodnutí byla zjišťována z
citovaného qipisu z obchodního ľejstříku, z citovartého znění stanov, z ust, $ 406,

ust. $ 412 a ust. $ 415 zákona o obchodních korpoľacích, zpředložeĺé pozvźłltky ĺa
va|nou hĺomadu, z předloženého vypisu ze seznamu všech akcionařů společnosti

vyhotoveného ke dni konĺíní valné hĺomady, zpÍedložeĺého pľohlášení všech

akcionářů ze dne 3.4.2OI4 o tom, že se vzdávají svého práva na včasné svolání
valné hľomady společnosti a způsob jejího svolání stanovený zákonem o

obchodních koľpoľacích a stanovami, náhledem na internetové stránky společnosti
(http:llcarthamus.czlva1na-hľomadď) dokládající uveřejnění pozvánky na valnou
hľomadu společnosti, zpřed\ožené listiny přítomných na valné hľomadě, do kteľé

byli dle pľohlášení předsedy představenstva PhDr. Jindřicha Beznosky shoľa

uvedeného zapsáni k okamžiku zahźĄeĺí valné hĺomady akcionáři společnosti, kteří
disponují listinnými kmenornými akciemi společnosti vydanými ve formě na jméno,

ato 99 (devadesáti devíti) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1'000'000,- Kč (eden
milion korun česĘch) každá, tj' akciemi o celkové jmenovité hodnotě 99.000.000'-
Kě (devadesát devět milionů koľun českých), coŽ dohľomady představuje ke dni

konaní valné hľomady I00% (edno sto pľocent) zákIadního kapitálu společnosti

zapsaného v obchodním ľejstříku, z prohlášení předsedy představenstva PhDľ.
Jindřicha Beznosky shoľa uvedeného, že osoby, kteľé se jako akcionáři ľesp. jako
jejich zástupci valné hĺomady účastní, dostatečně prokázaly své opľávnění na valné

hľomadě jednat a hlasovat a z mého osobního zjištění, Že shora uvedení akcionáři
byli po celou dobu přijímání předmětnych ľozhodnutí na valné hľomadě přítomni.---

Dle článku 13. odstavce 4. stanov společnosti připadá na kaŽdou akcii o jmenovité

hodnotě 1'000.000,- Kč (eden milion koľun českých) 1 (eden) hlas.--------

Z celkového počtu 99 (devadesáti devíti) moŽných hlasů akcionářů bylo na valné
hĺomadě přítomno 99 (devadesát devět) hlasů. Přítomno na valné hĺomadě tedy bylo
rcO% (edno sto procent) všech možných hlasů, což je více než počet hlasů
vyžađovaý k usnášeníschopnosti valné hĺomady dle článku 13. odstavce 1. stanov

(více než alespoň 80%o zćkladního kapitálu společnosti) a ust. E 4I2 zćlkona o

obchodních korpoľacích' ----------

d) Vatná hromada schválila I00% (edno sto pľocenty) hlasů přítomných akcionářů
společno sti pořad svého j ednání následovně : ------- ------

2. Volba předsedy' zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním
hlasů,

3. Rozhodnutĺ o přeměně všech stávajících akcií společnosti na zaknihované cenné
papľy'

4. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90l20I2 Sb., o obchodních společnostech a
dľužstvech, a o související změně stanov spoleěnosti.
Rozhodnutí o zrušení ľezeľvního fondu Společnosti. -----------
Závět'

e) Způsobilost valné hĺomady k přijetí předmětných ľozhodnutí byla potvrzena
pľohlášením předsedy valné hĺomady PhDľ. Jindřicha Beznosky shora uvedeného---



stranapátźl

(dále jen předseda valné hľomady), jehož totožnost jsem ověřil dle platného

,iĺ.drrĺ]ho piůku",, (byla mi jako kteý byl zvolen do funkie

předsedy valné hĺomady špolu JUDr. Zdeňkem Ztĺbojem,

ävoĺovateli zźn,lsu Jaľoslavem em Míkovcem a osobami

pověřenými sčítáním hlasů (sčitatelé hlasů) Jaľoslavem Zahĺadníč:kem a Jaľoslavem

Míkovcem v ľámci 2. bodu pořadu jednaní valné hľomady a kteří vykonávali týo

své funkce po celou dobu přijímaní předmětnych rozhodnutí valné hĺomady.-_

Předseda valné hĺomady konstatoval, že dle listiny přítomných jsou na valné

hĺomadě přítomni akcionáři' kteří disponují akcięmi společnosti, s nimiŽ je spojeno

hlasovacipľávo (tj. nejsou ve smyslu ust. s 426 zźłkona o obchodních korporacích

omęzeni vykonávat ,uá hlu'ouaci práva spojená s akciemi společnosti) a které

představ ocent) základního kapit o

procent) aževa|náhĺomada je u i
schopná dnutí dle schváleného p y

ve smyslu ělánku g. stanov společnosti a ust' 5 h

korporacích

Pľoti tomuto pľohlášení nebyl vznesen žádĺý pľotest či námitka. Zároveřl neby1

vznesen žćńný protest pľoti ýkonu hlasovacího pľáva osobami přítomnými na

jednaní valné hĺomady.--

Żadĺe osobě nebyla neumoŽněna účast na jednání valné hľomady a ani jí nebyl

neumoŽněn qfkon hlasovacího pľáva.----

Správnost listiny přítomných akcionářů

s 423 odst. l zźlkona o obchodních
potvľdili suými podpisy v souladu s ust.

kolpoľacích předseda valné hľomady'

zapisovatel a ověřovatelé zápisu.

2) Na základě mně předlo žených listin v ľámci přípľavy této valné hĺomady jsem jako

nôtář u. smyslu ust. 5 80e odst. I zákona č,.35811992 Sb., notářského řádu v pruběhu

va1né hĺomády, kt"'á přijímá ľozhodnutí o změně podoby akcií a o změně stanov

společnosti kônstatova_l, 
"Že 

nejsou beze zbýku splněny předpoklady pľo přijetí

räzhodnutí vyŽadované právními předpisy t stanovami společnosti, konkĺétně že va|ĺá

hĺomada nebyla svolána na zak)adé pozvánky na valnou hĺomadu způsobem a ve lhůtě

stanovené ,ikon"m o obchodních korpoľacích, obchodním zákoníkem a stanovami

společnosti - pozvánkana valnou hĺomadu nebyla uveřejněna nejméně 15 (patnáct) dnů

před konaním vatné hľomady na internetoých stľánkách společnosti a zźĺoveí
pozvánka na valnou hľomadu nebyla zasltna (osobně předána) akcionářům nejméně 15

(patnáct) dnů před konáním valné hĺomady ve smyslu ust. $ 406 ztlkona o obchodních

korpoľacích

o těchto nedostatcích ve foĺmalitách a pľávních jednáních právnické osoby či jejím

oĺgánu před přijetím následujících ľozhodnutí, k nimž byla společnost či její orgány

pJuin"ŕpľeďpři;etím následíjících ľozhodnutí valné hľomady, jsem poučil předsedu

valné hľómaoy. bate jsem poučil předsedu valné hľomady, že prźtvĺi ĺázot notáře

uvedený v tomto notářském zápise nemá sám o sobě vliv na platnost a účinnost

případně přijatého ľozhodnutí a ani nijak nepředjímá pŤípadné následné ľozhodnutí

5ouau u. ucóĺ neplatnosti usnesení valné hromady, neboť soud není pľávním ĺázorem

notaře j akkoliv v ázäĺ.-- - - -

Předseda valné hĺomady seznámil s právním názorem notáře valnou hĺomadu'--



stľana šestá

Všichni přítomní akci é listině přítomných na valné

hĺomadě (obchodní PhDľ. Jindřich Beznoska,

obchodní společnost Záboj shoľa uvedení), kteří

dohĺomady đrži akcie představující IOO% zźlkladĺího kapitálu společnosti shodně

prohlásili, Žę konáním rženi zptsobu jejího svolání nejsou

jakko1iv omezena či p společnosti a prohlási1i, že všichni
jednají vę shodě a že s souhlasí ve smyslu ust. $ 4II odst.Z

ztkonao obchodních korporacích. ---------

Všichni přítomní akcionáři společnosti zapsanív předloŽené listině přítomných na valné

hľomadj dále prohlásili, že se vzdávají ivého präva domáhat se z tohoto formálního

důvodu pľohlášení usnesení přijatých touto valnou hľomadou soudem zaĺepIatĺé

Na to předseda valné hľomady požádal i přes poučení notáře o shora uvedených

nedostatcích ve formalitách před přijetím ľozhodnutí valné hľomady o sepsání

notářského zápisu o následujících rozhodnutích valné hĺomady.--

3) Na zá1141adě shoľa uvedených zjištění pľohlašuji, že.formality a právní jednání'

ŕnimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících

ľozhodnutÍ valné hľomady u u tt".y.h jsem byl osobně přÍtomen, byly učiněny a

jsou tak v souladu s piávnĺmĺ předpisy i stanovamĺ společnostĺ, s výhľadou

uvedenou výše v odst. 2)._--

il.
Na základě své přítomnosti při jednání valné hľomady dále osvědčuji' že valná

hľomada po pľojednání 3. 
_bodu 

schváleného pořadu jednání valné hromady

v souladu s pozvánkou na valnou hľomadu přijala ľozhodnutí následujícího

obsahu předneseného předsedou valné hľomady:-

k 3. bodu pľogľamu jednání:----

Valná hľomada rozhoduje o přeměně všech stávajících akcií společnosti na

zaknihované cenné papíry za následujících podmínek: Stávajících 99 (devadesát

devět) listinných kmenových akcií na jméno, kaźdá o jmenovité hodnotě po

1.000:000,_ Kč, se mění na 99 (devadesát devět) zaknihovaných kmenových akcií na

jméno, paźdá o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč. Akcionáři jsou povinni

odevzdat své akcie společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto

ľozhodnutí v obchodním věstníku.---------

Po předneseném návľhu konstatoval předseda valné hľomady, źe źádný

z akóĺonářů nepřednesl žádný jiný pľotinávrh ani dotaz a vyzva| akcionáře

k hlasování. Na výzvu předsedy valné hľomady přistoupĺla valná hľomada k
hlasování navrhované změně podoby akcií a následně byl předsedou valné

hľomady vyhlášen tento výsledek hlasování:

Počet přítomných hlasů: 99 (devadesát devět) hlasů.------

Počet hlasů oprávněných hlasovat o předneseném návľhu: 99 (devadesát devět)

hlasů.------

Pro: 99 (devadesát devět) hlasů, což je dohĺomady I00% (edno sto procent)

přítomných hlasů akcionářů opĺávněných hlasovat o tomto návrhu.----

Pľoti: 0 přítomných hlasů.--

Zdň,elo se: 0 přítomných hlasů
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K přijetí ľozhodnutí valné hľomady o předneseném návľhu je zapotřebí souhlasu
alespoň 907o (devadesát pľocent) hlasů přítomných akcionářů s akciemi na jméno
(společnost jiné akcie neemitovala) oprávněných hlasovat (akcionářů, u nĺchž není
dána překážka qýkonu hlasovacího pľáva), tj. ľozhodný počet hlasů je 90
(devadesát) hlasů a byl zjištěn z článku 13. odstavce 6. stanov a z ust. s 417 odst. 2.

zálkona o obchodních koľpoľacích.------

Předseda valné hľomady konstatoval, že valná hľomada přijala ĺozhodnutí o změně
podoby akcií.

o tomto i všech dalších rozhodnutích valné hĺomady uvedených v tomto notářském
zápisu bylo hlasováno zvednutím ľuky.---

Výsledek tohoto i všech dalších hlasování uvedených v tomto notařském zápisu jsem
zjistil sluchem, zrakoým pozorováním hlasujícich a dle pľohlášení předsedy valné
hľomady.

Proti vykonu tohoto i všech dalších hlasování uvedených v tomto notářském zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky

ilL
Na základě své přítomnosti přĺ jednání valné hľomady dále osvědčujĺ' že valná
hľomada po pľojednání 4, bodu schváleného pořadu jednání valné hľomady
v souladu s pozvánkou na valnou hľomadu přijala ľozhodnutí následujícího
obsahu předneseného předsedou valné hľomady:-

k 4. bodu pľogramu jednání:

Valná hľomada ľozhoduje o změně stanov takto:------

Stávající znění článků t aź13 včetně se mění a nahľazuje se novým zněním článků
1. aź 13. a ľuší se článĘ 14 aź 28 včetně, přičemž v článku 13.1.1. se Společnost
podřizuje zákonu o obchodních koľpoľacích jako celku a valná hľomada
pľohlašuje toto úplné znění stanov společnosti:

STANOVY

---společnosti CARTHAMUS a. s. ---------

Rozhodné pľávo

1 .1'1. Společnost je ěeskou právnickou osobou, kteľá se řídí platným pľávním řádem
České republiky, zejména zákonem č,. 90l2OI2 Sb., o obchodních společnostech
a dľužstvech, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obchodních
koľporacích"), a zźl<onem č. 89l20I2 Sb', občanský zźtkoĺík, ve zněni
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník").

l,2, obchodní fiľma, sídlo a internetové stránĘ společnosti ____________

L2.1. obchodní fiľma společnosti zní CARTHAMUS a.s'

l.2.2. obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je Praha.

1.2.3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adľęse: www.carthamus.cz.
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1.3.

1 .3.1 . Společnost byla založena na dobu neuĺčitou'-_--_-_-

l,4. Předmětpodnĺkánĺspolečnosti

I.4,1. Předmětem podnikaĺrí společnosti je:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(Đ

2.

pľonájem nemovitostí, bytů a nebýoých prostoľ,-

uýľoba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až3 živnostenského zákoĺa,

ýľoba tepelné energie,----

výroba elektřiny,

ľozvod tepelné eneľgie,

rozvod elektřiny.

Zák|adníkapitál společnosti, akcie, hľomadné akcĺe, seznam akcionářů -___-

Ż.1. Zái<|adníkapitál společnosti ____-___-___-_

2.2. Akciespolečnosti__--__--__-_"-

2,3. Hľomadné akcie

2.4. Seznam akcionářů

2.2.I. ZákIaďní kapitál společnosti je rozděIen ĺa 99 kmenoých akcií na.jméno ve

jmenovité troonot8 jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun

českých), které jsou vydány jako zaknihované cenné papíľy (zaknihované akcie).

2.2.2. Převoditelnost akcií není omezena. ---------

2.2.3. Hlasovací pľávo je spojeno s akcií a řídí se její jmenovitou hodnotou, a to tak' žę

na jednu ut 
"ĺĺ 

o 3-ônóvĺte hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion koľun

čejých) připadď 1 (eden) hlas. Celkoqý počet hlasů ve společnosti je 99

(devadesát devět).

2.I]. Záklaďní kapitál společnosti činí 99.000.000,- Kč (slovy: devadesát devět

milionů korun česĘfch). Základníkapitálbyl v plné ýši splacen. ----_-----

2.3.I. Spoleěnost můŽe ve smyslu a za podmínek $ 524 občanského zákonihl a $ 262

ztĺkoĺao obchodních korporacích nahĺadit listinné akcie společnosti, pokud jsou

vydány, hľomadnou akcii. łkcionář má pľávo na výměnu hľomadných akcii za

3eanotiĺve akcie (nebo částečně za akcie a novou hĺomadnou akcii či hĺomadné

äk"i.;, pokud o to písemně požádá představenstvo. Představenstvo provede

,yméni rujednotľvđ akcie, případně akcie a nové hľomadné akcie, v termínu,

kieľy bude dohodnut s äkóionářem po předloŽení hĺomadných akcií

podiena3ĺcĺch v,ýměně, jinak nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od obdľžení žádosti

ákcionáře o qfměnu a předložení příslušných akcií'

2.4 .1 . Po dobu, kdy j sou akcie společnosti (nebo někteľé z nich) vydány j ako listinné,

vede společnóst seznam akcionďů majících takovéto akcie, kteýžto seznam

musí obsahovat informace vyžadované ztlkoĺem o obchodních korpoĺacích

(zejméĺa jeho $ 264), dle kteľého společnost provádí i příslušné ztryisy do ---__
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seznamu akcionářů. Pľo pořizováni a vydávání opisu seznamu akcionářů nebo
jeho části platí příslušná ustanovení zćtkoĺa o obchodních koľporacích.
Společnost nesmí pouŽívat infoľmace uvedené v seznamu akcionářů jiným neŽ

ztkonrlýmzpůsobem. Vydá-li společnost zaknihované akcie, případně nahĺadí-li
stávající akcie zaknihovanými akciemi' je seznam akcionářů ohledně takovýchto
akcií, ľesp. majitelů zaknihovaných akcíi, naŁlrazen evidencí zaknihovaných
cenných papíľů.

Pľáva a povinnosti akcionářů

Zźi<|adní pľáva a povinnosti -----------

3.1.1. Práva a povinnosti akcionĺíře stanoví pľávní předpisy, zejména zźĺkon o
obchodních korpoľacích, a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být
právnická nebo fyzická osoba.

3.L2. Vlastnictví akcií zak\ádá pľávo akcionáře účastnit se na řízení společnosti, na
jejím zisku a na likvidačním zůstatku.

3.1.3. Akcionař má pľávo na podíl na zisku, kteĺ;i valná hľomada uľčí Svým

rozhodnutím ĺa základě schválené řádné nebo mimořádné účetní závěľky. Podíl
na zisku se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své naklady
a nebezpečí, a to bezhotovostním převodęm na účet akcionářę uvedený v
seznamu akcionářů; vydala-li společnost akcie jako zaknihované cenné papíľy,
vyplatí je společnost na účet, který jí pro ten účel akcionář (vlastník zaknihované
akcie) sdělí' ------

3.L4. Akcionář műžepožáđat představenstvo o vydání kopie zápisuzvalĺé hĺomady
nebo jeho části po celou dobu existence společnosti, přičemŽ ohledně nákladů
spojených s kopií platí to, co je uvedeno v $ 425 zákoĺa o obchodních
korporacích. ----------

3.1.5. Po dobu trvźĺlt společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář opľávněn
požadovat vrácení sých vkladů.

3.2. Zálkazvýkonu hlasovacích pľáv

3.2.L Akcionář nesmí vykonávat hlasovací právo v případech uvedených v ustanovení

s 426 zákona o obchodních korpoľacích; tím nejsou dotčeny ýjimky z daĺého
zákazu hlasování uvedené v $ 427 zźkona o obchodních koľporacích. Uvedené
se nepouŽije v případě, kdy má společnost jediného akcionáře, jenž vykonává
působnost její valné hĺomady'--

3,3. Právakvalifikovaných akcionářů -----------

3.3.1. Práva kvaliťrkovaných akcionářů (ejichž definice, odvíjející se od vyše
základního kapitálu společnosti, je obsaŽena V $ 365 zákoĺa o obchodních
kolpoľacích), jsou obsažena v ustanoveních $ 366 aŽ 374 zákona o obchodních

4. Změny výše základního kapitálu

4.I. Společná ustanovení pľo zvýšení a snÍžení základního kapitálu

4.I1, o zýšení nebo sníŽení základního kapitálu společnosti ľozhoduje valná
hĺomada, přičemž o ľozhodnutí se pořizuje veřejná listina'
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4.1.2. Úoĺnty zýšení nebo snížeĺí záklaďĺího kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho

nové qiše do obchodního ľejstříku

4.2, Zýšení základního kapitálu

4.2,I' Má_li být zuýšení zźtkladního kapitálu společnosti pľovedeno upsánim nových

akcií, stanoviva1ná hromada způsob a podmínky jejich upisování a spiácení.--

4.2.2, Přednostní pľávo akcionářů na úpis i těch akcií, k1eľé neupsaljiný akcionář, se

vylučuje u. a.ohe*, případně v každém đalším upisovacím kole. -------

4.2'3. V ostatním se zqýšení zźklađního kapitálu řídí zakonem, zejména $ 464 až 5t5

ztkoĺa o obchodních korpoľacích. -------

4.3. Snížení základního kapitálu

4'3.L Rozhoduje-li va1ná hľomada o sníŽení záklađního kapitálu spoleěnosti, nesmí

tento kapitál snížit pod minimální hľanici stanovenou v ustanovení $ 246 zákona

o obchodních korpoľacích. _----_-

4.3.2. Ke sníŽení základního kapitálu pouŽije společnost nejpľve vždy vlastní akcie,

má-li je ve svém majetků. Jiným postupem lze zźlkladní kapitál sniŽovat jen

neposiačujeJi postup podle předchozí věty ke snížení základního kapitálu v

ľozsahu uľčeném valnou hľomadou.

4.3.3' Nebudou-li ke snížeĺi zćtklaďního kapitálu pouŽity vlastní akcie spo1ečnosti,

pľovede se snížení základniho kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií,

upuštěním od vydání akcií nebo vźętím akcie z oběhu na ztklaďě návrhu za

pädmĺnek stanđvených vďnou hľomadou. Yzetí akcii z oběhu na ztl<ladě

losování se nepřipouští. ---------

4.3,4. V ostatním se sníŽení základního kapitálu řídí zákonem, zejména ustanoveními $

516 až 545 zźlkonao obchodních korpoľacích' --_----

4.4. Souběžné snížení a zvýšenĺ základního kapitálu

4.4'I' Valná hĺomada můŽe rozhodnout o souběžném snížení a zýšení základního

kapitálu společnosti za podmínek a v souladu se zákoĺem, zejméĺa

usianoveními $ 546 až 548 zákoĺa o obchodních korporacích. _------

5. Systém vnitřní stľuktury a orgány společnost

5.1.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní stľuktury. oľgány společnosti jsou:

(a) valnáhĺomada,

(b) představenstvo a

(c) ďozorěiruďa. ------

6. Valná hľomada

6.1.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valnáhĺomada'

6.2. Společnost s jediným akcionářem

6.2.L V případě, že máspolečnosti jediného akcionaře, nekoná se valná hĺomada a její

působnost, stanovenou zákoĺem, zejméĺazákonem o obchodních korpoľacích, a

těmito stanovami, vykonává tento akcionář' Tam, kde týo stanovy hovoří o ---
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valné hĺomadě, rozumí se jí, po dobu, kdy má společnost jediného akcionaře,

takovýto akcionař vykonávající působnost valné hĺomady. Ptíjata rozhodnutí

musí mít vždy písemnou formu a musí být podepsána osobami opľávněnými za
jediného akcionaře jednat. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být
-doručeno 

představenstvu, a v kopii dozorčí ľadě, obě na adľesu sídla společnosti.

Vyžaduje_li zákon, aby ľozhodnutí valné hĺomady bylo osvědčeno veřejnou

listinou, musí mít ľozhodnutí jediného akcionaře formu veřejné listiny.

6.3. Působnost valné hľomady

6'3'1. Kľomě působnosti, které valné hľomadě svěřuje zákon (zejména š 42I zákon o

obchodních koľporacích), náIeží do působnosti valné hĺomady také: ------------

(a) ľozhodování o změně stanov, nejdeJi o změnu v důsledku zýšení základního

kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení $ 511 a násl.

,ikoru o obchodních koľpoľacích) nebo o změnu, ke kteľé došlo na záklađě
j iných pľávních skutečností

(b) rozhodování o udělení souhlasu s příplatky mimo zćkIadni kapitál společnosti,

popř. s vklady akcionářů do ostatních kapitáloqfch fondů,

(c) ľozhodování o pachtu závođu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou

otganizaění složku,

(d) udělovaní pokynů představenstvu k obchodnímu vedení a schvalovtni ztsad
činnosti představenstva, nejsou-li v rozpoľu s právními předpisy,

(ę) uľčení auditora k ověření účetní závéľky společnosti

6,4, Účast na valné hľomadě a jejĺ svolání

6.4,I. Svolávání valné hľomady se řídí zákonem, zejména ustanoveními $ 402 a násl.

zákona o obchodních korpoľacích. Pozvánku na jednání valné hĺomady zašle

představenstvo všem akcionářům na adresujejich sídla nebo bydliště uvedenou

v seznamu akcionářů, případně v evidenci nahrazující seznam akcionářů, a to

nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hľomady, jedná-li se o řádnou

valnou hľomadu. Svolává-li sę valná hĺomada z důvodů uvedených v ustanovení

$ 366 ztĺkona o obchodních korporacích' lhůta uvedená v předchozí větě tohoto

odstavce se zkĺacuje na 15 (patnáct) dnů. -_-----

6.4.2. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, m'ťlŽe se valná hĺomada konat i bez splnění

ýše uvedených požadavků, jakož i dalších zákonrýchpožadavků

6.4.3' odvolání nebo odložení konání valné hĺomady je moŽĺé za podmínek
stanovených $ 410 ztlkoĺa o obchodních korpoľacích. ------

6.4'4, Představenstvo splní povinnost uveřejnit účetní závěľku,zprávu o podnikatelské
činnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi pľopojenými osobami

tim, že je v ztlkonem stanovené lhůtě uveřejní na intemetoqich stľánkách

společnosti. Postup podle s 436 zákonao obchodních korpoľacích se nepouŽije.

6.4.5, Rozhodným dnem k účasti na valné hĺomadě je v případě zaknihovaných akcií
sedmý den předcházejici dni konání valné hľomady. ohledně zaknihovaných
akcií si společnost nejpozději do dne konání valné hľomady opatří z evidence --
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zaknihovaných cenných papíľů vypis emise k ľozhodnému dni. Rozhodný den

pro uplatnění ostatních práv akcionaře stanoví zźkoĺo obchodních koľpoľacích'

6.4,6' Akcionař se zúčastňuje valné hľomady osobně anebo v zastoupení na základě

písemné plné moci s ověřeným podpisem akcionáře. Z plĺé moci musí být

zřejmý rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zđa byla udělena pľo

zastupování na jedné nebo vícę valných hľomadách

6.5. Jednání valné hľomady

6.5.1' Valná hĺomada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastnící

akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 80 % základního kapitálu

společnosti. Náhľadní valnáhľomada je schopna se usnášet, i když není splněna

uvedená podmínka, za podmínek stanovených zákonem o obchodních
korpoľacích. ----------

6.5.2. Není_li va\náhĺomada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednaní

způsobilá usnášení, svolá představenstvo postupem v souladu s $ 414 zźlkona o

oĹchodních koľporacích náhĺadní valnou hĺomadu. Náhľadní valná hľomada

musí mít nezměněný pořad jednání. --------

6.5.3. ZáleŽitosti, kteľé nebyly zařazeny na pořad jednání valné hľomady, Ize najejím
jednaní pľojednat nebo ľozhodnout jen tehdy, pľojeví-li s tím souhlas všichni
akcionáři'

6.5.4. Valná hĺomada ľozhoduje 90% většinou hlasů přítomných akcionářů, Ieďažę

zákoĺ vyžaduje většinu vyšší. Na valné hľomadě se hlasuje veřejně zvednutím

6.5'5. Zápis z jeđĺtĺni valné hĺomady musí obsahovat veškeń ztĺkonrĺé náleŽitosti,

zejméĺapodle $ 423 zákona o obchodních koľpoľacích' ---------_

6.5.6. Akcionář je oprávněn uplatňovat návľhy a protinávrhy kzáIežitostemzaŤazeným
na pořad valné hľomady v souladu s $ 361 zźkoĺa o obchodních koľpoľacích.

6.5.7. Akcionář je opľávněn požadovat a obdĺžet na valné hľomadě od společnosti

vysvětlení záIežítostí býkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li
takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záIežitostí zařazených na

valnou hĺomadu nebo pľo výkon jeho akcionářských pľáv ĺaní.
6.5.8' ohledně podání vysvětlení platí to, co je uvedeno v zákoně o obchodních

korporacích,zejméĺajeho ustanoveních $ 358 aŽ 360. -------

7. Představenstvo

7.ĺ, Působnostpředstavenstv

7 .I 1. Představenstvo je statutárním oľgánem společnosti, ktery řídí její činnost a jedna

za společnost způsobem stanoveným v č1. 9 těchto stanov.

7 'L2. Představenstvu přísluší zejména:

(a)

(b)

obchođní vedení společnosti

zaj išťovat řádné vedení účetnictví společno sti



(c)

(d)

(e)

(Đ

(g)

7 .r.3.
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předkládat valné hĺomadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou,
popřípadě i mezitímní účetní zćxěrku,

předkládat valné hľomadě ke schválení návľh na ľozdělení zisku nebo úhĺadu
ztrźúy,

předkládat valné hĺomadě záležitosti spadající do její působnosti' ľesp. podklady
k pľoj ednríní takovych záležítostí,

svolávat valnou hľomadu či náhĺadní valnou hĺomadu v souladu s příslušnými
právními předpisy a těmito stanovami,

vydávat vnitřní předpisy společnosti.

Každý člen představenstva je oprávněn požáđat valnou hľomadu o udělenĺ
pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není, v souladu s $ 51 odst. 2
zźlkona o obchodních korpoľacích, dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného
hospodiáře'

7.2. Složení, ustavení a funkčnĺ období představenstva

7 .z.1. Představenstvo má tři členy. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů
předsedu představenstva. -----------

7.2.2, Členové představenstva jsou voleni a odvoiávaní valnou hľomadou.

7.2.3. Členové představenstva jsou voleni na dobu [10 (deseti)] let . opětovná volba
členů představenstva j e přípustná.

7.2.4. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva musí mít písemnou foľmu, být
schválena valnou hľomadou a obsahovat minimálně náleŽitosti uvedené v $ 60
ztkona o obchodních korpoľacích; v opačném případě se má za to, že výkon
funkce člena představenstva je bezplatĺý. Ustanovení $ 59 odst. 4 ani $ 61
zdkona o obchodních korpoľacích tím nejsou dotčena.

7.2.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době,
kteľá je pĺo společnost nevhodná. odstoupení musí být učiněno písemně a
doĺučeno prostřednictvím představenstva valné hromadě a v kopii též dozorči
radě. Funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím jednoho
měsíce od doručení příslušného oznámení valné hľomadě, neschválí-li valná
hľomada nažádost odstupujícího členajiný okamžik zaniku funkce'

7.2.6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo
jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hĺomada do 2 měsíců nového člena
představenstva. ----------

7.2.7. Představenstvo, jehoŽ počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat
náhĺadní členy do příštího zasedánívalné hľomady.

7.3, Svolání a zasedání představenstva

7.3.l. Představenstvo zasedá nejméně třikľát ľočně' Představenstvo musí být svoláno,
požádá-Ii o to alespoň jeden člen představenstva s odůvodněním' nebo dozoľčí

7.3.2. Zaseďtní představenstva svolává předseda, nebo jím pověřený člen písemnou
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pozvánkou, v ĺiž uvede místo, datum a dobu zasedźni a pořad jeho jednaní.
Pozvánka musí být členům představenstva a předsedovi dozorčí ľady doľučena
(a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem) nejméněŻ4 hodin před
zasedáním. Existuje-li však pľo svolání zasedání představenstvazźxažný důvod
a žádný z členů představenstva s tím nevysloví nesouhlas, je moŽno zasedáni
svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržęní uvedené
dvaceti čtyř hodinové lhůty. Jednou pozvánkou může být svolĺíno i víceľo
zasedání; v takovém případě musí pozvánka obsahovat nił|ežitosti uvedené v
pľvní větě tohoto článku pro kaŽdé jednotlivé zasedání, kteľé je pozvánkou
svoláváno' Představenstvo vsak můŽe jednat jen, byli-li o zasedání vyrozuměni
všichni jeho členové. obdobně se postupuje i v přípađé změny termínu zasędáni.

7 .3.3. Neľozhodne-li představenstvo většinou hlasů přítomných členů jinak, mohou být
jeho zasedání přítomny i další osoby.

7.3.4. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina
jeho členů. Kažďý člen představenstva má při hlasování jeden hlas, přičemž
usnesení představenstva jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů představenstva' Výkon funkce člena představenstva je osobní, tím však
není dotčena možnost, aby, v souladu se zákoĺem, zejméĺa občanským
zrĺkoníkem, člen představenstva zmocnil pľo jednotlivy případ jiného člena
představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být
učiněno v písemné formě. Člen představenstva se může zasedáni účastnit a
hlasovat na něm i s využitím technických pľostředků (např. prostřednictvím
video-konfeľence či inteľnetoých komunikačních programů) za předpokladu, žę
tato možnost bude spolu s podmínkami jejího využití uvedena v pozvánce na
zaseďání představenstva. -------

7.3.5. o pľůběhu zasedáni a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis v souladu s $ 440
zákona o obchodních korpoľacích' kteqf podepisuje vždy předsedající a
zapisovatel. Předsedajícím je vždy předseda představenstva, s ýjimkou případů,
kdy se zasędání nezúčastnil, pak se za předsedajícího považuje člen
představenstva pověřeĺý Ťizením příslušného zasedání.

7.3.6. Předseda představenstva je opľávněn vyvolat ľozhodnutí o určité záležitosti i
mimo zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků
(ĺozhodnutí peľ rollam). Rozhodnutí peľ ľollam pľobíhá tak, že předseđa
představenstva zašle návľh ľozhodnutí (usnesení) ostatním člęnům (a to poštou,
osobním doručením, ťaxem nebo e-mailem). ostatní členové představenstva se k
tomuto návľhu vyjádří do 24 hodin poté, kdy jej obdľŽeli, a to poštou, osobním
doručením, faxem nebo e-mailem, není-li v návľhu uvedena delší lhůta pľo
vyjádření. Rozhodnutí peľ ľollam je platné pouze' byl-li písemný návľh
ľozhodnutí (usnesení) doľučen všęm členům představenstva a s usnesením
souhlasila alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva. Na
nejbližším zasedáni představenstva musí být usnesení per rollam zapsáno do
příslušného zápisu z ďaného zasedéní' Veškeľou organízační činnost spojenou s
ľozhodováním per ľollam zaj išt'uj e předseda představenstva. -------
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7.4. Povinnostičlenů představenstva__________-

7 .4.I. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbytnou

|oajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tedy s péěí řádného hospodáře)

v souladu s příslušnými právními předpisy a smlouvou o uýkonu funkce, byla-li
uzavŤeĺa. Jsou dále povinni zachovávat mlčenlivost o důvěľných informacích a

skutęčnostech, jejichŽ prozrazeni třetím osobám by mohlo způsobit společnosti

škodu. Povinnost mlčenlivostitwái po ukončení výkonu funkce.----

7.4.2. Členové představenstva jsou dále povinni dodľžovat zákaz konkuľence uvedený

v $ 441 a násl. zákona o obchodních korporacích a pľavidla o střetu zájmtl

vyplývající z ustanovení $ 54 a násl. téhoŽ ztkona.

8.

8.1.

8.1.1.

(a)

(b)

(c)

Dozoľčí rada

Působnost dozoľčí ľady -----------

radaje kontľolním orgánem společnosti, kteĘŕ zejména:

přezkoumává řádnou, mimořádnou,
účetní zźxérkll a návľh na ľozdělení

konsolidovanou' popřípadě také mezitĺmnĺ
zisku nebo na úhľadu ztráty a předkládá svá

(d)

vyjádření valné hĺomadě, ----

dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti

je opľávněn nahlíŽet do všech dokladů a zźĺzĺamű týkajících se činnosti

spolóčnosti a kontľolovat, zdajsou účetni zápisy vedeny řádně a v souladu se

skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s

jinými pľávními předpisy a stanovami, --_--------

svolává valnou hľomadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo

nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou

hľomadu nesvolá ani jeho člen, a také tehdy, vyŽadují-li to zájmy

společnosti

(ę) účastní se valné hromady společnosti, přiěemŽ pověřený ělen dozoľčí rady je

povinen seznźĺrritvalnou hĺomadu s qfsledky činnosti dozorći rady, --------_---

(Đ uľčuje svého člena, kteľý zastupuje společnost v Ťizeĺi před soudy a jinými

orgány pľoti členu představenstva. -------

8.2. Složení, ustavení a funkčnÍ období dozoľčí ľady ----__-

8,2.L Dozoľčí rađamátři členy. Dozoľčí ľada volí a odvolává ze suých členů předsedu

dozoľčí ľady.

8.2'2. Členové dozorčí ľady jsou voleni a odvolávaní valnou hľomadou.

8.2.3. Členové ďozorčíľady jsou voleni na dobu [10 (deseti)] let. opětovná volba členů
dozorčí ľady je přípustná.

B.2.4. Smlouva o výkonu funkce člena dozoľčí ľady musí mít písemnou formu, být
schválena valnou hromadou a obsahovat minimálně náleŽitosti uvedené v $ 60

zákona o obchodních koľpoľacích; v opačném případě se má za to, že ýkon
funkce člena dozoľčí ľady je bezplatý. Ustanovení $ 59 odst. 4 ani $ 61 zźlkona
o obchodních korporacích tím nejsou dotěena.
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8.2.5. Č|en dozorčí rady nesmí být ztnoveň členem představenstva, pľokuľistou nebo

osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním ľejstříku jednat za společnost.-

8.2'6. Člen dozoľčí rady můŽe ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která
je pľo společnost nevhodná. odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno
valné hľomadě a v kopii představenstvu. Funkce odstupujícího člena dozoľčí
ľady končí uplynutím jednoho měsícę ode dnę doručení příslušného oznámení
valné hľomadě, neschválíJi valná hĺomada ĺa žáďost odstupujícího člena jiný
okamžik zánikufunkce.

8.2.7. V případě smľti člena dozoľčí ľady, odstoupení z funkce, odvolání anębo jiného

ukoněení jeho funkce zvoli valná hľomada do 2 měsíců nového člena dozoľčí

8.2.8' Dozoľčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu' může jmenovat náhľadního
člena do příštího zasedźni valné hľomady.

8.3. Svolávání a zasedání dozoľčí ľady -----------

8.3.1. Dozoľčí rudazasedá nejméně jednou ľočně

8'3.2. Zaseđáĺí dozoľčí rady svolává předseda dozorčí ĺady písemnou pozvĺínkou' v
níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být
členům dozoľčí rady doľučena (a to poštou, osobním doľučením, faxem nebo e-

mailem) nejméně 48 hodin před zasedáním. ExisĘe-li však pľo svolání zaseđttni

dozoľčí rady závaŽný důvod a žádný z jejích členů s tím nevysloví nesouhlas, je

možno zasedání svolat ústně nebo tęlekomunikačními pľostředky, a to i bez

dodrŽení uvedené čtyřiceti osmi hodinové lhůty. Jednou pozvánkou můŽe být
svoláno i vícero zasedání; v takovém případě musí pozvánka obsahovat
náleŽitosti uvedené v první větě tohoto článku pľo kaŽdé jednotlivé zasedání,
kteľé je pozvánkou svoláváno. Dozoľčí rađa však můŽe jednat jen, byli-li o

zaseďání vyrozuměni všichni její členové. obdobně se postupuje i v případě

změny termínu zaseđání.

8.3.3' Se souhlasem všech členů dozoľčí ľady mohou být jejímu zasedání přítomny i
další osoby

8'3.4. Dozoľčí rada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina
jejích členů. Každý člen dozorčí ľady má při hlasování jeden hlas, přičemž
usnesení dozorčí ľady jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů dozoľčí rady' Výkon funkce člena dozoľčí rady je osobní, tím však není
dotčena moŽnost, aby, v souladu se zákonem, zejména občanským zákoníkem'
člen dozorčí ľady zmocnil pľo jednotlivy případ jiného člena dozorči ľady, aby
zaněho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocněni musí být učiněné v písemné formě.
Člen dozorčí ľady se může zasedtĺní účastnit a hlasovat na něm i s využitím
technických prostředků (např' pľostřednictvím video-konfeľence či
internetových komunikačních programů) za předpokIaďu, že tato možnost bude
spolu s podmínkami jejího využiti uvedena v pozvánce ĺazasedání dozorčí ľady.

8.3'5. o průběhu zasedtní a přijafých ľozhodnutích se pořizuje zápis v souladu s $ 450
zákona o obchodních koľpoľacích, kteý podepisuje vždy předsedající.
Předsedajícím je vždy předseda dozoľčí ĺady, s qfjimkou případů, kdy se

zasedáni nezúěastnil, pak se za předsedajícího považuje člen dozorěi ruĘ
pověřený Ťízením příslušného zasedttní.
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8.3.6' Předseda dozorčí rady je opľálměn vyvolat rozhodnutí o určité záIežitostji mimo
zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických pľostředků
(ľozhodnutí peĺ ľollam). Rozhodnutí per ľollam probíhá tak, že předseäa dozorěi
rady zašle návrh rozhodnutí (usnesení) ostatním členům (a to poštou, osobním
doručením, faxem nebo e-mailem). ostatní členové đozorčí 

'ády 
se k tomuto

návrhu vyjádří đo 24 hodin poté, kdy jej obdrželi, a to poštou, osobním
doľučením, faxem nebo e-mailem, není-li v návrhu uvedená delší lhůta pľo
vyjáđření' Rozhodnutí per rollam je platné pouze, byl-li písemný návľh
ľozhodnutí (usnesení) doručen všem členům dozorč,í rady a s usnesením
souhlasila alespoň nadpoloviční většina všech členů dozorč,í rady. Na nejbližším
zasędźní dozoľčí rady musí být usnesení per ľollam zapsáĺo do příslušného
zápisu z daného zasedćní. Veškeľou organizační činnost spojenou s
rozhodováním per ľollam zajišťuje předseda dozoľčí rady. ----------_------:--------

8.4. Povĺnnosti členů dozoľčí rady

8.4.1. Členové dozorč,i rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbýnou
loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tedy s péčí ŕed''eho hospodaĺe;
v souladu s příslušnými pľávními předpisy a smlouvou o ýkonu funkce, byla-1i
uzavřena. Jsou dále povinni zachovávat mlčenlivost o důvěľných infoľmacich a
skutečnostech, jejichŽ pĺozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti
škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce' ------:-----------

8.4.2. Členové dozorčí rady jsou
$ 451 a násl. zétkona o
vyplývající z ustanovení $

9. Pľokuľista společnos

dále povinni dodľŽovat zákaz konkuľence uvedený v
obchodních korpoľacích a pľavidla o střetu zájmtĺ

9.I'I' Představenstvo může udělit
násl. občanského zĺlkoníku.

54 anásl' téhožzákona.

a odvolat pľokuľu v souladu s ustanovením $ 450 a
Udělení prokuľy je účinné jiŽ udělením pľokuľy' --

9.2. Působnostpľokuľis

9.2.I. Pľokuľista je opľávněn zastupovat společnost a řídit v'ýkon běžných činností
společnosti. Přísluší mu zejména: ----------

(a) vykonávatusnesenípředstavenstva,_-----_

(b) zaŤizovatběžné zźiežitostispolečnosti

(c) vykonávat pľavomoci představenstva, které mu byly delegovány

9.3. Povinnosti pľokuľisty

9.3.I. Pľokuľista vykonává prokuľu s péčí řádného hospodáře.

9.3.2. Ustanovení $ 51 až 57 zźtkona o obchodních korpoľacích a ptavidla o
nepřípustnosti konkuľenčního jednání dle ustanovení $ 441 zákonao ób.hod.'ích
korpoľacích se použijí také na pľokuľistu. _----_---

10. Jednánízaspolečnos

10.1. Zastupovátní společnos

1 0. 1 . 1 . Společnost zastupuj e kteýkoliv člen představenstva samostatně
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10.1.2. Společnost zastupuje dále pľokuľista v ľozsahu a způsobem dle ľozhodnutí o
udělení pľokury.

1 0. 1 .3 . Jiné osoby j so-u opľávněny spoleěnost zastupovat výlučn ě na základ,ě plné moci a
v rozsahu uděleného zmocnění; ustanovení zákonatím nejsou dotčená.

l'0.2. Podepisování za společnost

10.2.l. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak' že osoba opľávněná zastupovat
společnost připojí svůj podpis k firmě společnosti či k otisku razítkaspolečnosti.

10.2.2. Prokurista se podepisuje způsobem dle $ 455 občanského zákoníku tak, že k
ťrrmě společnosti připojí svůj podpis aídaj označujicíprokuru.

11. Hospodaření společnosti

11.1. Evidence a rĺčetnictví společnosti, rĺčetní závěrka,účetní období
1 1 .1.1 . Účetním obdobím je kalendářní ľok.

Il.1.2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným
obecně záv azĺý m předpi sům

11.1.3.Účetní závěrkamusí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně zźxazným
pľávním předpisům a zásaďtm řádného účetnictví tak, aby poskytovala úpiné
infoľmace o majetkové a ťrnanční situaci, v níž se společnosi nuőharĺ a o ýši
dosaŽeného zisku nebo ztrátvzniklých v uplynulém roce. ------

11.2. Použití zisku a krytÍ ztrát, zá,|oha na podíl na zisku
II.2.1. Valná hľomada rozhoduje o ľozdělęní vývořeného zisku, při respektování

příslušných zákonných omezení pľo jeho výplatu. Valná 
-hĺoma_da 

může
ľozhodnout itak, že zisk nebo jeho část zůstane ńerozdělena, nebo že zisk bude
ľozdělen nejen mezi akcionáře, ale i ve foľmě podílu na zisku členům
představenstva nebo dozorčí rady. -----_

II.2.2.ZáIohunapodíl na zisku je moŽno vyplatit za podmínek a v souladu se zákonem
o obchodních korpoľacich, zejména jeho ustanovením $ 40'

1I.2.3. o úhľadě ztráty rozhoduje valná hľomada, přičemŽ ta műže i ľozhodnout, že
zttáta bude uhľazena formou jejího ponechání na účtu neuhľazených ztrát
minulých let. Společnost nesmí rozdelit zisk ani jiné vlastn í zđroje mezi
akcionáře, pokud se kę dni skončení posledního účetního období vlastní kapitálvyplývající účetní závěrky nebo vlastní kapitái po
tomto ľozdě o základního kapitálu zvýšeného ô fo''đy,
kteľé nelze ích korpoľacích nibo stanov rczděIit mezi
akcionáře.

12. Zľušení a zánik společnosti -___-____-__--

Způsoby zľušení společnosti

Společnost může být zrušena na zźů<Iadě:

ľozhodnutí valné hľomady o zrušení společnosti

ľozhodnutí soudu o zrušení společnosti

12.1.

12,1,1,

(a)

(b)

(c) z jiných
zákoníkem.

důvodů stanovených pĺávními předpisy, zejména občanským
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12,2. Zľušení společnosti s likvidací __-____--_____

12.2.1' Likvidátoľa jmenuj e představenstvo společnosti.

I2.2.2.Pľovedení a průběh likvidace společnosti se řídí příslušnými ustanoveními
pľávních předpisů, zejména $ 187 a násl. občanského ziíkoníku.

I2.2.3.Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na
likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se ľozdělí mezi akcionáře nejpľve do
výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na
toto ľozdělení, podílejí se akcionáři na likvidačním zůstatku v poměru k vyši
svych splacených či vnesených vkladů.

Í2.3. Zánikspolečnosti ---__--

I2.3.I' Společnostzaníká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku.

13. Ustanovení závěľečná a přechodná

13.1. Podřízení se ľekodiÍikaci

13.1.1.Společnost se podřizuje zfüonu o obchodních koľpoľacích jako celku, a to s
účinností dle $ 777 odst. 5 zźlkonao obchodních korporacích' -------

13.2. Přechodné ustanovenĺ

I3.2.I. Funkční období členů oľgánů společnosti, kteří byli zvoleni do funkce přede
dnem konání valné hľomady společnosti dne I datum VH, kteľá schválí nové
stanovy ], činí pět let od vzniku jejich funkce. V případě jejich opětovného
zvolení sejejich funkční období Ťídíjižúpravou dle těchto stanov; budoutedy v
takovém případě zvoleni na dobu [10 (deseti) let]. --------

13.3. Výkladové ustanovenĺ -----___

13.3.1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami qýslovně neupľavené se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních
korporacích. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať uŽ vzhledem k
platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným , zdtnIivým
nebo neúčinným nebo někteľé ustanovení chybí, ztlstávají ostatní ustanovení
stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje
ustanovení příslušného pľávního předpisu, které je svou povahou a účelem
nej bližší zamýšlenému účelu stanov.

Po předneseném návľhu konstatoval předseda valné hromady, źe źádný
z akcionářů nepřednesl žádný jiný pľotÍnávrh ani dotaz a vyzval akcionáře
k hlasování. Na výzvu předsedy valné hľomady přistoupila valná hľomada k
hlasování o změně stanov a následně byl předsedou valné hľomady vyhlášen tento
výsledek hlasování:

Počet přítomných hlasů: 99 (devadesát devět) hlasů.------

Počet hlasů opľávněných hlasovat o předneseném návľhu: 99 (devadesát devět)
hlasů.------

Pľo: 99 (devadesát devět) hlasů, což, je dohĺomady IOO%
přítomných hlasů akcionářů oprávněných hlasovat o tomto návľhu

(jedno sto procent)

Pľoti: 0 přítomných hlasů.--
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Zdrże|o se: 0 přítomných hlasů

K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návľhu je

alespoĺ 907o (devadesát pľocent) hlasů přítomných akcionářů
(spoiečnost jiné akcie neemitovala) oprávněných hlasovat (akci

aĺ"u přexižľa výkonu hlasovacího pľáva), tj. ľozhodný počet hlasů je 90

(devadesát) htasů 
" 

ryt 
"jĺstun 

z článku 1 }. odstavce 6. stanov a z ust. s 417 odst. 1.

zákona o obchodních korpoľacích.------

Předseda valné hromady konstatoval, Že va\ĺá hĺomada přijala rozhodnutí o změně

stanov.-----

IV.

Na základě shoľa uvedených zjištění prohlašuji, že předmétná rozhodnutí byla

valnou hromadou společnosti jako orgánem k tomu ze zźlkona i ze stanov

opľávněným přijata (s výhľadóu shoľa uvedených nedostatků ve foľmalitách'

kteľé měĘ uyi splnĺny próa jejich přijetím) a jejich obsah je v souladu s pľávními

předpisy a stanovamĺ společnosti.--------

Příloha: vypis z obchodního rejstříku společnosti CARTHAMUS a.s. (příloha č' 1)' --_--

o shoľa uvedených ľozhodnutích valné hĺomady společnosti byl tento notářský zápis

mnou, notářem Mgĺ. Petľem Weľnerem sepsán a předsedou 
"-ul1'i 

hromady

PhDľ. Jindřichem Bežnoskou dle jeho prohlášení přečten abezýIlrad schválen

hra1x,,- ) /ĺ4-
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elelđÍonicky podepsal "MĚsTsKÝ soUD v PRAZE Ílč 00215660]" dne3A.2o7Av o8|2o|4.

Datum zápisu:

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městsým soudem v Praze
oddíl B, vloŽka 8269

28. května 2003

Spisová značka: B 8269 vedená u Městského soudu v Praze

obchodnífirma: CARTHAMUS a.s.

Sídlo: Praha 1, Vodičkova7L4l25, PSČ 11o oo

ldentifikační číslo: 27o 62 970

Právní forma: Akciová společnost

Předmět
podnikání:

rozvod tepelné energie

ýroba tepelné energie

pronájem nemovitostí, bytů a nebýových prostor bez poskytování
jiných neŽzákladních sluŽeb spojených s pronájmem

ýroba elektřiny

výroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách L aŽ3
Živnostenského zákona

Statutární orgán -

představenstvo:
předseda představenstva:
PhDr. Jindřich Beznoska, dat. nar' 2' června 1965
Praha 6, Kafkova 586/13, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 1. června 2011
den vzniku členswí: L. června 2011

m ístopředseda představenstva:
JUDr. Zdeněk Zábq, dat. nar. 4. srpna L960
Kolín _ Kolín Vl, Pírkova 151, PSČ 28o 02
den vzniku funkce: 1. čeruna 20LL
den vzniku členství: 1. června 2011

člen představenswa:
Jaroslav Mašek, dat. nar. L5. ledna 1966
České Budějovice, Na Sadech I854l29, PSČ 370 0L
den vzniku člensfuí: ].. června 2011

Způsob jednání: Za společnost jedná navenek kteýkoliv člen představensfua
samostatně.

Dozorćí rada: předseda dozorčí rady:
lng. Tomáš Kulman, dat. nar' 4. ledna 1966
Praha 7, Tusarova429135, PSČ 17o oo
den vzniku funkce: 1. června 2011
den vzniku členství: 1. června 2011

člen dozorčí rady:
lng. J!Ří DROBNÝ, dat. nar. 20' dubna 1965
PraŽská 1076, 289 L2 Sadská
den vzniku členswí: 1. června 2011

člen:

Úoaje platné ke dni: 03.04.20L4 06:00 Ll2
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JAROSLAV MAŠEK, dat. nar.23. listopadu L988
PraŽskátí. L255tLg, české Budějovice 3, 37o 04 České
Budějovice
den vzniku funkce: 26. srPna 2013
den vzniku členství: 26. srpna 2013

99 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité

hodnotě L 000 000,- Kč

Základní kapitál: 99 000 000,_ Kč
Splaceno: LOO o/o

Správ1pg! 
-

Městslý soud v Pĺaze

ověřuji pod pořadoým číslem v 22612014, že tato listiną která vznikla převedením ýsfupu
z informäčního systému veĘné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající

se z jednoho 1istu, o'dpovídďýstupu z infoľmačního systému veřejné správy v elekhonické

podobě.

V Ústí nad Labem dĺe 3.4.2014.--"--:-

notáffiá ta

Úoaje platné ke dni: o3.o4.2oL4 06:00 212



ověřuji, že tento stejnopis notářského ztlpisu vyhotovený dne 3.4.2014 (třetího dubna
ľoku dva tisíce čtmáct), určený ve třech vyhotoveních předsedovi valné bĺomady
PhDľ' Jindřichu Beznoskovi' doslovně souhlasí s notářským zápisem uloŽeným ve
sbíľce notářských zápisů Mgľ. Petľa Weľneľa, notáře se sídlem v Ustí nad Labem.
Stejně tak opis přílohy stejnopisu notářského zápisu doslovně souhlasí s přílohou
notařského zápisu. -----

Ur'e,&ą- /?/(/

ďffi
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