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S T E J N O P I S

N o t á ř s k ý    z á p i s,

sepsaný dne 14.12.2018 (čtrnáctého prosince roku dvoutisícího osmnáctého) v notářské 
kanceláři JUDr. Ilony Remešové v Praze 1, Jungmannova 36/31, jménem JUDr. Ilony 
Remešové, notářky v Praze, jejím zástupcem Mgr. Janem Remešem, notářským 
kandidátem, ustanoveným na základě ust. § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích 
a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, ---------------------------------

na žádost obchodní společnosti CONTEG Industries s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, 
Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, IČ: 024 09 291, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219034, (dále též jako „Společnost“), 
tj. osvědčení existence právních jednání a formalit obchodní společnosti či jejích orgánů 
a osvědčení obsahu: -----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- r o z h o d n u t í----------------------------------------------

----------------------------------------------- valné hromady-----------------------------------------------

----------------------- obchodní společnosti CONTEG Industries s.r.o. ----------------------

- o změně právní formy, schválení projektu změny právní formy a mezitímní účetní 
závěrky, ------------------------------------------------------------------------------------------------

přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 14.12.2018 (čtrnáctého prosince roku 
dvoutisícího osmnáctého) v notářské kanceláři JUDr. Ilony Remešové, v Praze l, 
Jungmannova 36/31, a jehož se zúčastnili společníci obchodní společnosti: ----------------------

1. Pan Ing. Jan Voláček, nar. 11.7.1945, bydliště Praha 10, Vršovice, Oblouková 943/38, 
zastoupený na základě plné moci ze dne 12.12.2018 panem Mgr. Davidem Jonke, 
nar. 13.7.1973, bydliště Praha 4, Braník, Na Zemance 1802/22, advokátem ev. č. ČAK 
8902, se sídlem Praha 2, Slezská 13. -----------------------------------------------------------------

-----Plná moc je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 1.---------

2. Pan Vít Voláček, nar. 16.6.1975, bydliště Praha 10, Vršovice, Oblouková 943/38, 
zastoupený na základě plné moci ze dne 12.12.2018 panem Mgr. Davidem Jonke, 
nar. 13.7.1973, bydliště Praha 4, Braník, Na Zemance 1802/22, advokátem ev. č. ČAK 
8902, se sídlem Praha 2, Slezská 13. -----------------------------------------------------------------

-----Plná moc je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 2.---------

3. pan Vojtěch Voláček, nar. 30.4.1977, bydliště Praha 10, Vršovice, Oblouková 943/38, 
zastoupený na základě plné moci ze dne 12.12.2018 panem Mgr. Davidem Jonke, 
nar. 13.7.1973, bydliště Praha 4, Braník, Na Zemance 1802/22, advokátem ev. č. ČAK 
8902, se sídlem Praha 2, Slezská 13. -----------------------------------------------------------------

-----Plná moc je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 3.---------
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-----Totožnost pana Mgr. Davida Jonke mi byla prokázána platným úředním průkazem –
občanským průkazem.----------------------------------------------------------------------------------

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady 
a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní 
jednání orgánu obchodní společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:------------

a) Existence obchodní společnosti CONTEG Industries s.r.o. byla ověřena z výpisu 
z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu C, vložka 219034,
ze dne 14.12.2018, o kterém přítomný zástupce společníků Společnosti pan 
Mgr. David Jonke prohlašuje, že k dnešnímu dni obsahuje aktuální stav údajů 
o obchodní společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----------------------------

-----Výpis z obchodního rejstříku je nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako 
jeho příloha č. 4. -----------------------------------------------------------------------------------

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ust. § 190
odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako „ZOK“) 
v souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako „Zákon 
o přeměnách“) a z Článku devátého, odst. 3 společenské smlouvy o založení obchodní 
společnosti CONTEG Industries s.r.o. ze dne 1.4.2015, sepsané ve formě notářského 
zápisu jménem JUDr. Martiny Herzánové, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem 
JUDr. Janou Kurkovou, notářskou kandidátkou, pod sp. zn. N 158/2015, 
NZ 131/2015, ze dne 1.4.2015, kterou mi předložil přítomný zástupce společníků 
Společnosti pan Mgr. David Jonke, a o které prohlásil, že ke dni konání této valné 
hromady obchodní společnosti je platným zněním společenské smlouvy, ve znění 
změn ze dne 26.10.2018, neboť úplné aktuální znění nebylo vyhotoveno. ----------------

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: --------------

 z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, ----------------------------------------------

 z citované společenské smlouvy, ------------------------------------------------------------

 ze seznamu společníků Společnosti, --------------------------------------------------------

 z projektu přeměny - změny právní formy ze společnosti s ručením omezeným 
na akciovou společnost, vypracovaným jednateli Společnosti, který byl vyhotoven 
ke dni 1.11.2018 (dále též jako „Projekt“),-------------------------------------------------

 ze sbírky listin, podle níž byl Projekt doručen a založen do sbírky listin 
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 7.11.2018, 
tedy alespoň 1 (slovy: jeden) měsíc přede dnem konání této valné hromady, --------
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 z výpisu z Obchodního věstníku, kde dne 12.11.2018 pod značkou OV02051644-
20181112 bylo Společností zveřejněno oznámení, že Projekt byl dne 7.11.2018 
založen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 
obsahující zároveň upozornění pro věřitele na jejich práva dle ust. § 35 až § 39 
Zákona o přeměnách, tedy alespoň 1 (slovy: jeden) měsíc přede dnem konání této 
valné hromady, čímž byla splněna informační povinnost dle ust. § 33 Zákona
o přeměnách, ------------------------------------------------------------------------------------

 z mezitímní účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 1.11.2018, která není 
ověřená auditorem, s tím, že údaje, z nichž je sestavena nejsou starší 6 (slovy: 
šesti) měsíců počítáno ke dni, v němž bude změna právní formy schválena, a výše 
vlastního kapitálu dle této závěrky činí 2.436.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta 
třicet šest tisíc korun českých) a je tedy vyšší než základní kapitál, který má mít 
společnost podle Projektu, tj.: 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých),

 z usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26.10.2018, č. j. 2 Nc 4764/2018-7, 
kterým byl jmenován k ocenění jmění Společnosti ke dni vyhotovení projektu
změny právní formy pan Ing. Antonín Smrček, znalec, IČ: 475 27 374 - znalec 
jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 1.3.2004 
pod č. j. Spr. 1745/2002 pro základní obor EKONOMIKA, pro odvětví ceny 
a odhady se specializací cenné papíry,------------------------------------------------------

 ze znaleckého posudku č. 150 – 10/2018 vypracovaného dne 19.11.2018 panem 
Ing. Antonínem Smrčkem, IČ: 475 27 374, znalcem jmenovaným soudem, kterým 
bylo oceněno jmění Společnosti ke dni vyhotovení projektu změny právní formy, 
tj. ke dni 1.11.2018, částkou 2.066.000,- Kč (slovy: dva miliony šedesát šest tisíc 
korun českých), ve znaleckém posudku je potvrzeno, že hodnota jmění Společnosti
je vyšší než základní kapitál Společnosti podle Projektu, a hodnota jmění 
Společnosti tak odpovídá alespoň výši základního kapitálu Společnosti podle 
Projektu, -----------------------------------------------------------------------------------------

 z výpisu z evidence rejstříku trestů Společnosti ze dne 14.12.2018, -------------------

 z výstupu z insolvenčního rejstříku Společnosti ze dne 14.12.2018, -------------------

 z prohlášení zástupce společníků Společnosti a z mého osobního zjištění, 
dle kterého jsou přítomni v zastoupení všichni společníci Společnosti uvedení 
shora, kteří dle Článku devátého, odst. 5 společenské smlouvy v souladu s ust. 
§ 169 odst. 2 ZOK, disponují celkem 200.000 hlasy, což je 100% všech hlasů.
Dle Článku devátého, odst. 4 společenské smlouvy, v souladu s ust. § 169 odst. 1 
ZOK je valná hromada schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají 
alespoň 51% (slovy: padesát jedna procent) všech hlasů.--------------------------------

-----Přítomný zástupce společníků Společnosti pan Mgr. David Jonke prohlásil, že tato 
valná hromada nebyla svolána v souladu s požadavky na řádné svolání valné hromady, 
které jsou obsaženy v Článku devátém, odst. 2 společenské smlouvy, v souladu s ust. 
§ 184 odst. 1 a 2 ZOK, neboť společníkům nebyla zaslána písemná pozvánka 
na valnou hromadu.-------------------------------------------------------------------------------
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-----Přítomný zástupce společníků Společnosti pan Mgr. David Jonke za pana 
Ing. Jana Voláčka, pana Víta Voláčka a pana Vojtěcha Voláčka v souladu s ust. § 184 
odst. 3 ZOK  p r o h l á s i l,  že se vzdávají práva na včasné svolání této valné 
hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon, a zároveň že souhlasí 
s projednáním následujícího pořadu valné hromady:-----------------------------------------

1. Volba orgánů valné hromady -------------------------------------------------------------

2. Rozhodnutí o změně právní formy, schválení projektu změny právní formy 
a mezitímní účetní závěrky ---------------------------------------------------------------

3. Závěr-----------------------------------------------------------------------------------------

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž 
potvrzena prohlášením předsedy valné hromady – pana Mgr. Davida Jonke, 
nar. 13.7.1973, bydliště Praha 4, Braník, Na Zemance 1802/22, jehož totožnost 
byla ověřena z platného úředního průkazu – občanského průkazu, který byl 
do funkce předsedy valné hromady zvolen v úvodu valné hromady. ---------------

Proti prohlášení předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest 
či námitka. ---------------------------------------------------------------------------------

-----Pro přijetí následujícího rozhodnutí valné hromady přítomný zástupce společníků 
Společnosti pan Mgr. David Jonke prohlásil, že společníci byli jednateli Společnosti 
seznámeni s tím: ------------------------------------------------------------------------------------

1. že Společnost není v likvidaci a nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;

2. že proti Společnosti nebylo zahájeno trestní stíhání a je bezúhonná ve smyslu zákona
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob; -------------------------------

3. že mezitímní účetní závěrka Společnosti je sestavena ke dni k němuž byl vyhotoven 
Projekt, tj. ke dni 1.11.2018, a Společnost nemá ze zákona povinnost nechat ověřit
mezitímní účetní závěrku auditorem;---------------------------------------------------------

4. že dle ust. § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách byl dne 7.11.2018
založen Projekt do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem 
v Praze; ------------------------------------------------------------------------------------------

5. že dle ust. § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách bylo zveřejněno oznámení 
o uložení Projektu do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem 
v Praze a upozornění pro věřitele na jejich práva v Obchodním věstníku dne
12.11.2018 pod značkou OV02051644-20181112. -----------------------------------------

-----Pro přijetí následujících rozhodnutí valné hromady přítomný zástupce společníků 
Společnosti pan Mgr. David Jonke za pana Ing. Jana Voláčka, pana Víta Voláčka a pana 
Vojtěcha Voláčka učinil tato prohlášení: --------------------------------------------------------

1. že se v souladu s ust. § 7 písm. f) Zákona o přeměnách vzdávají práva na zaslání 
dokumentů při přeměně - změně právní formy, ---------------------------------------------
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2. že jim byly v sídle Společnosti k nahlédnutí přístupné alespoň 2 (slovy: dva) týdny 
před konáním této valné hromady dokumenty:----------------------------------------------

-    Projekt; ------------------------------------------------------------------------------------

-    posudek znalce pro ocenění jmění; -----------------------------------------------------

-   mezitímní účetní závěrka; ---------------------------------------------------------------

3. že se seznámili v sídle Společnosti s výše uvedenými dokumenty a nemají k těmto 
dokumentům žádné výhrady, ------------------------------------------------------------------

4. že Společnost nepotřebuje při přeměně - změně právní formy rozhodnutí žádného 
správního orgánu a není příjemcem veřejné podpory ve smyslu ust. § 15a a 39a 
Zákona o přeměnách; --------------------------------------------------------------------------

5. že v souladu s ust. § 8 Zákona o přeměnách udělují souhlas s tím, že jakékoliv 
zprávy, týkající se přeměny vyžadované Zákonem o přeměnách, nebudou 
vypracovány, tj. zejména, že nebude vypracována zpráva jednatelů o přeměně -
změně právní formy Společnosti dle ust. § 24 a násl. Zákona přeměnách; --------------

6. že se dle ust. § 7 písm. c) Zákona o přeměnách vzdávají práva na náhradu škody, 
pokud by takové právo vzniklo;---------------------------------------------------------------

7. že se dle ust. § 7 písm. e) Zákona o přeměnách vzdávají práva podat návrh 
na určení neplatnosti Projektu a návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí 
o schválení přeměny - změny právní formy; ------------------------------------------------

8. že se dle ust. § 7 písm. g) Zákona o přeměnách vzdávají všech práv, a to i těch práv, 
která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li jim je Zákon o přeměnách v souvislosti 
s přeměnou společnosti.------------------------------------------------------------------------

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, 
k nimž byla obchodní společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího
rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i společenskou 
smlouvou obchodní společnosti. --------------------------------------------------------------------------

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání dále   o s v ě d č u j i,   že valná hromada 
obchodní společnosti CONTEG Industries s.r.o. po jednání přijala k bodu 2. pořadu jednání 
usnesení následujícího obsahu:----------------------------------------------------------------------------

„Valná hromada obchodní společnosti CONTEG Industries s.r.o.: ----------------------------------

I. M ě n í  právní formu obchodní společnosti z dosavadní právní formy "společnost 
s ručením omezeným" na právní formu "akciová společnost"; ------------------------------
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II. S c h v a l u j e  projekt změny právní formy obchodní společnosti CONTEG 
Industries s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, 
IČ: 024 09 291, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 219034, vyhotovený ke dni 1.11.2018, a to ve stejném znění, v jakém 
byl zveřejněn; ---------------------------------------------------------------------------------------

III. S c h v a l u j e  mezitímní účetní závěrku obchodní společnosti CONTEG Industries 
s.r.o. sestavenou ke dni 1.11.2018.“ -------------------------------------------------------------

Projekt změny právní formy vyhotovený ke dni 1.11.2018 je nedílnou součástí tohoto 
notářského zápisu jako jeho příloha č. 5.----------------------------------------------------------------

-----O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů 
pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ust. § 17 odst. 2 Zákona o přeměnách, v souladu 
s Článkem devátým, odst. 7. a 8. společenské smlouvy je 150.000 hlasů, což jsou alespoň 
tři čtvrtiny hlasů společníků přítomných na valné hromadě. ------------------------------------

Pro přijetí usnesení hlasovalo 100% všech hlasů společníků, tj. celkem 200.000 hlasů 
společníků, proti nebyl nikdo a nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem 
zjistil optickým pozorováním hlasujících a z vyhlášení výsledku předsedy valné hromady, 
který provedl sčítání hlasů. --------------------------------------------------------------------------

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----------------------------

Za čtvrté: Přítomný zástupce společníků Společnosti pan Mgr. David Jonke prohlásil, 
že jednatelům Společnosti byl oznámen termín a místo konání této valné hromady, 
a že nepřítomnost  jednatelů  na  jednání   této   valné   hromady  neměla  za   následek
neposkytnutí informací od jednatelů Společnosti nezbytných pro posouzení záležitosti, 
o kterých tato valná hromada rozhodla. ------------------------------------------------------------

Za páté: Na základě shora uvedených zjištění  o s v ě d č u j i,  že při jednání valné 
hromady obchodní společnosti, na kterém jsem byl přítomen, byly v souladu s právními 
předpisy splněny právní jednání a formality, ke kterým jsou obchodní společnost a její 
orgány povinny, a současně osvědčuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou 
přijato a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu s právními předpisy i společenskou 
smlouvou obchodní společnosti. --------------------------------------------------------------------

Dále osvědčuji, dle ust. § 23a odst. 1 Zákona o přeměnách, že Projekt je v souladu 
s právními předpisy a zakladatelským dokumentem obchodní společnosti CONTEG 
Industries s.r.o. jako osoby zúčastněné na přeměně. ---------------------------------------------
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-----O shora uvedených rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti CONTEG 
Industries s.r.o. byl tento notářský zápis sepsán, předseda valné hromady pan Mgr. David 
Jonke si zápis přečetl a po přečtení jej bez výhrad schvaluje. ----------------------------------------

-----Vyhotovuje se jeden stejnopis tohoto notářského zápisu.-----------------------------------

Mgr. Jan Remeš v. r. Mgr. David Jonke v. r.
zástupce JUDr. Ilony Remešové
notářky v Praze

JUDr. Ilona Remešová
-4-

notářka v Praze
L. S.
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-----Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 18.12.2018,
se doslovně shoduje s notářským zápisem a opisy příloh souhlasí doslovně s přílohami 
notářského zápisu. -------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Jan Remeš, 
notářský kandidát

zástupce
JUDr. Ilony Remešové

notářky v Praze
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