/
ZÁPIS

z jednání valné hromady obchodní společnosti
ASOLEROSICAVa. s.,

IČO06586546,sesídlem třída Kpt.Jaroše1844/28,Brno,60200,
zapsanév obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl B,vložka 7855
(dálejen "Společnost")

konanédne 21. 6. 2021od 14hod. v sídle Společnosti

JednánLval''léhromady^aháJNv M hod. pan Mgr. Pavel Bareš, zmocněnecAMISTA IS, kteráje
individuálním statutárním orgánem Společnosti (dále jen "Zmocněnec"), když přivítaÍ vše

přítomné.

Zmoc něnec uvedl,

že dle platného znění stanov Společnosti
je valná hromada

Společnosti schopna

se

usn_ásetzaPřítomnosti akcionářůvlastnících nejméně60% akcií, pokudjes nimi'sohledem"narpořad

jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Hlasovací právo není dle platného7nění~stónov
společnosti spojeno sinvestičními akciemi' nestanoví-li zákonnebo stanovyjinak. Na poraďjednání
valné Pomády nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři"vlastnící
investiční akcie oprávněnihlasovat.

Zmocněnec dále konstatoval, že podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti,

Jsou_nava!né.hromaděPřítomni akci°ná':i,kteří disponují celkem 500kusyzakladatelských akcK'na
ím^no'-y. ydanýchJakokusovéakcie'tj-akciebezjmenovité hodnoty,v listinnépodobě,cožpředstavuje

loo%a.kc,"společnosti'sni.mizje.s ohledemnaPořadjednánívalnéhromadyspojenohlasov~acÍprá"vo

a prohlásil, ževalnáhromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilápřijímat rozhoďnutí"

zmo.cněnec uved1' že. valná hromada SPOIečnosti nebyla řádně a včassvolána písemnou pozvánkou

všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která-tak"a~ni

nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na'interneťových"stran'kach
Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012-Sb.7o"obchoďních

s^l.e?ostechadl'uzstvech(zákon° obchodních korporacích), vezněnípozdějších předpisů(daFejen
:zon;Avš.al<vzh'e.demk. tomu'žesevalnéhromadySpolečnostiúčastnívšichniakcionář'!Společnosti,

kteří mají právosejí účastnit,jev souladus úst.§ 411odst.2 ZOKvespojení s platnym~zněmm'stanov
Společnostimožné,abysevalnáhromadaSpolečnostikonala,a tozapředpokladu, ževšichniakcionáři
Společnosti, mající s ohledem na pořad jednání valné hromady hlasovací právo/vyslovís takovw
postupem souhlas.

Z tohoto důvoduZmocněnecvalnéhromaděnavrhl keschválení usnesení následujícího znění:

"AkwnáLspíečností

souhlasí

s. tlmt aby se tato valná
požadavků ZOK na svolání valné hromady Společnosti."

hromada Společností

konala i bez splnění

yz hledem., k tomu;. žezadné Protinávrhy nebyly vzneseny že valné hromadě byli stále přítomni
akcionáři disponující 100% všechakcií, s nimižje spojeno hlasovací právo,a hlasů,vyzvalYmocněnec
a

na

k hlasování o navrženém usnesení.

v.šich",i,,akao"ái!i. společ"ostimajícísohledem

"a

pořad jednání valné

hromady

hlasovací právo

vyjádřili svůj souhlas s konáním tétovalné hromady Společnosti i bezsplnění"požadavku'ZOK~na
.

svolání valné hromady Společnosti, když hlasovali takto:

pro

100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů)

proti O
zdržel se O

S ohledem na to, že byly splněny všechny formální požadavky pro konání valné hromady Společnosti,
seznámil Zmocněnecvalnou hromadu s programem jednání valné hromady
Program jednání valné hromady:
l. Volba orgánů valné hromady Společnosti
2. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu
jejího majetku za účetní období roku 2020 (dále jen "Účetní období")

3. Projednání zprávyo vztazích a zprávyo odměňováníza Účetníobdobí a schválení politiky
odměňování

4. Projednání zprávy kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní
období

6. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu
ztráty neinvestiční části Společnosti za Účetní období.
7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu
ztráty investiční částiSpolečnosti za Účetníobdobí
8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrkuza aktuální účetní období
9. Závěr

l. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Po zahájení valné hromadyZmocněnecseznámilvalnou hromadu s návrhem na obsazení orgánůvalné
hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním
hlasů, tedy aby do funkce předsedy řádné valné hromady byl zvolen pan Zdeněk Otruba (dále jen
"Předseda"), který bude zároveňv souladu s úst. § 422 ZOKověřovatelem zápisua osobou provádějící
sčítání hlasů (skrutátorem), a do funkce zapisovatele pan Petr Lukovics. Oba navrhovaní kandidátibyli
poučeni o řádném výkonu funkce a s výkonem funkce vyslovili předem svůj souhlas. Totožnost
uvedených osob byla ověřena jejich platnými občanskými průkazy.
Vzhledem k tomu, že žádnýprotinávrh nebyl vznesen, hlasovalo se o navrženýchkandidátechen bloc,
a to aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Obadva navržení kandidátibyli schválenia ujali se svýchfunkcí na valné hromaděSpolečnosti, když
hlasovala takto:

pro

100 % hlasů přítomných

proti O
zdržel se O

2. Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu
jejího majetku za účetní období roku 2020

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat
zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. Tuto
zprávy předkládá valné hromadě, aby se sní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva byla
akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční
zprávy Společnosti, v sídle AMISTA ISa takév místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli
možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu formálně
vezme na vědomí.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:
"Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a
o stavu jejího majetku za Účetní období."

Vzhledem k tomu, že žádnýprotinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení
návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

ValnáhromadaSpolečnosti schválilavýše uvedenéusnesení, když hlasovala takto:
pro

100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti O
zdržel se O

3. Projednánízprávyo vztazích a zprávyo odměňovánízaÚčetníobdobí a schválení politiky
odměňování

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat
zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami

ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen "zpráva o vztazích") za uplynulé období. Tuto zprávu
předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Společnost rovněž vytváří zprávu o odměňování.
Vzhledem k tomu, že zpráva o vztazích, zpráva o odměňování a politika odměňování byla akcionářům

zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy
Společnosti, v sídle AMISTA IS a také v místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli
možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu o vztazích
formálně vezme na vědomí.

Předseda seznámilvalnou hromadus návrhem usnesení k tomuto bodujednání, který zní:
"Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích a zprávu o odměňování za Účetní období.
Schvalujetéžpřiložené znění politiky odměňování. "
Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení
návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.
Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:
pro

100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti O
zdržel se O

4. Projednání zprávykontrolního orgánuSpolečnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti

Kontroln. í or9ánsP°lečnostije dleobecnězávaznýchprávních předpisů a stanovSpolečnostipovinen
předložit valnéhromaděsvévyjádření k výsledkůmsvékontrolní činnosti,včetněpřezkoumání'řádné
o konsolidovanéúčetnízávěrkySpolečností zauplynuléúčetníobdobí, stanoviskake'zprávěo vztazích
zauplynuléúčetníobdobí a stanoviska k návrhustatutárního orgánunarozdělenízisku,resp.úhradu
ztratysPoíečnostizaPříslušné účetníobdobí. Navrhujese,abyvalnáhromadapřijala usnesení, kterým
rúto zprávuformálněvezme na vědomí.

Předseda seznámilvalnouhromadus návrhemusnesení k tomuto bodujednání, kterýzní:
"Valnáhromadaberenavědomízprávukontrolního orgánuSpolečnostio výsledcích jehokontrolní
činností, včetněpřezkoumání řádnéúčetní závěrkySpolečností, stanoviskakezprávěstatutárního
orgánuo podnikatelskéčinností Společnostia o stavujejího majetku,stanoviskakezprávěo vztazích
a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společností na rozdělení zisku, resp. úhradu ztrát
Společnosti za Účetníobdobí."

Vzhledem ktomu^že žádnýprotinávrhprotitomuto usnesení nebylvznesen, hlasovaloseo schválení
návrhu usnesení aklamací, tedyveřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valnáhromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, kdyžhlasovala takto:

pro. :

10°% hlasůpřítomnych (tJ-100% všech hlasůspojených sezakladatelskými akciemi)

zdržel se O

5. Schválení řádné účetní závěrkySpolečnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní
období

statutam'. organ je dle obecne. závaznychPrávních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit

va!ni. hromaděke5chváler". řádnou. účetní závěrkua vysledekhospodaření Společnosti~za'příslušné
ú.^^, by.\ú,
č?m, ^věl'kaavysledek
hospodaření Společností za Účetníobdobí věrnězachycuje
Účetní
hosPodařemsP°l^nosti

vysledek.

za

období, jakož

i stav

majetku Společnosti k

posleďmm7u"dni

ucetnlhLobdobi účetr"závěrkaavysledek hospodaření Společností za Účetní'období'byly "rovněž

přezkoumány kontrolním orgánem Společností. Proto se navrhuje, abyvalná hromada~řádnou účetní

závěrkua výsledek hospodaření Společností za Účetníobdobí schválila.

protozespo!ečnost nevytwřila ^dný podfond, odděluje v souladu s úst. § 164 odst. l zákonač.

240/20!3. sb"0ínvestíčmch SPolečnostecha investičních fondech,vezněnípozdějšíchpředpisů, ú^

amaJetkwÍmajetek ° dluhyzesvémvestiční činnosti(dálejen"investiční částSpolecnost7")~od svého
ostatního jmění (dálejen"neinvestiční částSpolečností").

Předsedaseznámilvalnouhromadus návrhemusnesení k tomuto bodujednání, kterýzní:
"Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti z ieíí
neinvestiční i investiční činnosti za Účetní období."

Vzhledemk tomu,žežádnýprotinávrhprotitomuto usnesení nebylvznesen,hlasovaloseo schválení
návrhu usnesení aklamací, tedyveřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

Pro

100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti O
zdržel se O

6. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu
ztráty neinvestiční části Společnosti za Účetní období.

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit
valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období. K
poslednímu dni Účetního období Společnost vykázala hospodářský výsledek své neinvestiční části za
Účetní období ve výši 0, - Kč. Statutární orgán Společnosti proto považuje rozhodování o něm za
bezpředmětné.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:
"Kposlednímu dni Účetního období Společnost vykázala hospodářský výsledek své neinvestiční části
za Účetní období ve výši 0, - /Cč. Statutární orgán Společnosti proto považuje rozhodování o něm za
bezpředmětné."

Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení
návrhu usnesení aklamací, tedyveřejným hlasováním zdviženourukou.
Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

Pro

100 % hlasůpřítomných (tj. 100% všech hlasůspojených se zakladatelskými akciemi)

proti O
zdržel se O

7. Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu
ztráty investiční částiSpolečnosti za Účetníobdobí

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit
valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období.
Navrhuje se, aby zisk investiční části Společnosti ve výši 2. 578. 034, 29, - Kč byl použit na krytí
neuhrazenýchztrát minulých let.

Předseda seznámil valnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodu jednání, který zní:
" Valnáhromada schvaluje, aby ziskinvestiční částiSpolečností za Účetníobdobí ve 2. 578. 034, 29, - Kč
byl použit na krytí neuhrazených ztrát minulých let."
Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení
návrhu usnesení aklamací, tedyveřejným hlasováním zdviženou rukou.
Valná hromada Společnosti schválila výše uvedené usnesení, když hlasovala takto:

Pro

100 % hlasůpřítomných (tj. 100% všech hlasůspojených se zakladatelskými akciemi)

proti O
zdržel se O

8. Rozhodnutí o návrhu na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období

Předseda přednesl návrh statutárního orgánu Společnosti na určení auditora pro účetní závěrku za
aktuální účetní období, jímž se má stát společnost NEXIAAP a. s., IČO48117 013, se sídlem Sokolovská

5/49, Praha 8, PSČ186 00. který je v souladu s doporučením výboru pro audit ze dne 11. 5. 2021.
Předseda seznámilvalnou hromadu s návrhem usnesení k tomuto bodujednání, který zní:
"Valná hromada určuje auditora pro účetní závěrkuza aktuální účetní období, a to společnost NEXIA

APa.s., IČO48117013, sesídlem Sokolovská5/49, Praha8, PSČ18600. "
Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh proti tomuto usnesení nebyl vznesen, hlasovalo se o schválení
návrhu usnesení aklamací, tedy veřejným hlasováním zdviženou rukou.

Valnáhromada Společnosti schválilavýše uvedenéusnesení, když hlasovalatakto:
pro

100 % hlasů přítomných (tj. 100 % všech hlasů spojených se zakladatelskými akciemi)

proti O
zdržel se O

9. Závěr

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly
ani žádnépřipomínky, dotázal se Předseda přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu

valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádnýprotest podán nebyl,
prohlásil program valné hromady v 15 hod. za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání
valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.
V Brně dne 21. 6. 2021

^SieSseda-

Zápisová el:

Zdeněk Otruba

Petr Luko ics

Přílohy:
l)
2)
3)
4)

Listina přítomných
Seznam akcionářů
Zpráva o odměňování, politika odměňování
Výpis z evidence zaknihovaných akcií

5) VýpiszCDCP

