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Nz  101/2022
N 118/2022

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS
sepsaný JUDr. Ing. Vandou Pirkovou, notářkou se sídlem v Praze,  v notářské kanceláři na
adrese Sokolovská 27/93, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00, dne 31.3.2022, tj. dne třicátého
prvního března roku dva tisíce dvacet dva. -------------------------------------------------------------

----------- Osvědčení dle § 80a a násl. notářského řádu -----------

---------- Článek první -----------

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti: -------------------------------------------------
Obchodní firma: REDSIDE investiční společnost, a.s.-----------------------------------------
Sídlo: Praha 1, Nové Město, V celnici 1031/4, PSČ 110 00 ---------------------
Identifikační číslo: 242 44 601 ------------------------------------------------------------------------
Spisová značka: oddíl B, vložka č. 18362 vedená u Městského soudu v Praze -------------
(dále i jen společnost) dne 29.3.2022, tj. dvacátého devátého března roku dva tisíce dvacet
dva od 10,00 hodin přijala v sídle společnosti na adrese V celnici 4, Praha 1, svými
usneseními navržená rozhodnutí: -------------------------------------------------------------------------

Valná hromada společnosti schvaluje usnesení ve znění:- --------------------------------------------

1. Výpisem z obchodního rejstříku a kopií ze seznamu akcionářů společnosti REDSIDE
investiční společnost, a.s., , se sídlem V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, IČO: 24244601,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18362
(dále jen „Společnost“), dále fyzickým předložením akcií a listinou přítomných na této valné
hromadě bylo osvědčeno, že společnost RVR Czech, s.r.o., IČO 24300136, se sídlem Praha
1, V Celnici 1031/4, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 194393 (dále jen „Hlavní akcionář“) vlastní 76 (slovy: sedmdesát
šest) kusů kmenových akcií na jméno vydaných Společností jako cenný papír v listinné
podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých),
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,4761 % základního kapitálu Společnosti, na nějž
byly vydány akcie s hlasovacími právy, a nimiž je spojen 90,4761% podíl na hlasovacích
právech Společnosti. Valná hromada proto konstatuje a určuje, že Hlavní akcionář je
hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),
v souladu s § 382 Zákona. -------------------------------------------------------------------------------

2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. Zákona o přechodu všech
ostatních akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými
od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních
akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu
tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále
jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo
ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od
Hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci akcií odlišní od Hlavního akcionáře jsou povinni
předložit akcie Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode Dne přechodu.-------------------------
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3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik
zástavního práva k akciím, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 3.627.000 Kč
(slovy: tři miliony šest set dvacet sedm tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii na
jméno vydanou Společností jako cenný papír ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto
tisíc korun českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým
posudkem č. 1248-25/2022 ze dne ze dne 25.1.2022 vypracovaný Apelen Valuation, a.s. se
sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 182 00 Praha 8, IČO: 24817953, který ocenil hodnotu
jedné kmenové akcie na jméno vydané Společností jako cenný papír v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) na částku 3.627.000 Kč
(slovy: tři miliony šest set dvacet sedm tisíc korun českých).---------------------------------------

4. Valná hromada dále osvědčuje, že Hlavní akcionář doložil potvrzením vydaným bankou
Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
IČO: 00001350, zapsanou v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka BXXXVI 46 (dále jen „Agent“), že Hlavní akcionář před konáním valné hromady
předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění Agentovi za účelem jejich výplaty
dosavadním vlastníkům akcií.----------------------------------------------------------------------------

5. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění včetně případných úroků
obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, a to prostřednictvím
Agenta bez zbytečného odkladu po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 Zákona, tj. bez
zbytečného odkladu po předání akcií Společnosti, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne
předání akcií Společnosti. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude ten, kdo byl
vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže bude prokázán
vznik zástavního práva k těmto akciím, pak se protiplnění poskytne zástavnímu věřiteli; to
neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického
práva zaniklo. Po dobu, kdy je akcionář v prodlení s předáním akcií Společnosti, nevzniká
akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti
na Hlavního akcionáře. -----------------------------------------------------------------------------------

6. Výplata protiplnění včetně případných úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva
k akciím Společnosti bude provedena na základě žádosti oprávněné osoby předané
Společnosti při předložení akcií, která bude obsahovat způsob výplaty protiplnění a úroku
(dále jen „Žádost o výplatu“). Další pokyny a informace pro vyplnění Žádosti o výplatu
a pro výplatu protiplnění a úroku budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti.“

---------- Článek druhý ----------

Pan Rudolf Vřešťál, nar. 22.2.1977, bytem Praha 3, Žižkov, Prokopova 2849/2a, jako
předseda představenstva,  zahájil valnou hromadu společnosti s tím, že ji povede do doby
zvolení předsedy valné hromady. Po zahájení valné hromady požádal přítomné o svolení
nahrát průběh jednání valné hromady, k čemuž nebyly vzneseny námitky. Přivítal tedy
přítomné akcionáře a hosty, poté konstatoval 100% přítomnost akcionářů, usnášeníschopnost
valné hromady, přednesl návrhy osob do orgánů valné hromady. Dále uvedl důvod svolání
valné hromady, a to na žádost RVR Czech, s.r.o., IČ 24300136, jakožto hlavního akcionáře
společnosti v souladu s § 375 zákona č. 90/2012 Sb., kdy má valná hromada rozhodnout  o
přechodu všech ostatních akcií vydaných společností, které jsou vlastněny akcionáři
odlišnými od hlavního akcionáře, tj. 8 ks kmenovitých akcií na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodně 100 000,- Kč na hlavního akcionáře za protiplnění určené znaleckým
posudkem č. 1248-25/2022 ze dne ze dne 25.1.2022 vypracovaný Apelen Valuation, a.s.-------
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Předseda představenstva společnosti dále konstatoval  řádné svolání valné hromady a doložení
povinných podkladů pro její konání. Přítomné následně seznámil s pořadem jednání valné
hromady, kdy k přednesenému nebyly vzneseny žádné dotazy, ani námitky.     -----------------

Následně byl přednesen podle bodu 2. pořadu jednání návrh volby do orgánů společnosti a
jedním hlasováním byli zvoleni jako předseda valné hromady společnosti Mgr. André Vojtek,
zapisovatelem Mgr. Magdalena Machová, ověřovatelem a sčitatelem Mgr. Ing. Tomáš
Němec. Všichni jmenovaní byli zvoleni 76 (sedmdesáti šesti) hlasy pro, nikdo nebyl proti a 8
(osm) hlasů se zdrželo hlasování. ------------------------------------------------------------------------

1. Existence společnosti byla ověřena z:  -------------------------------------------------------------
a) ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy – obchodního rejstříku,

který dne 29.3.2022 ohledně společnosti vyhotovila notářka JUDr. Ing. Vanda
Pirková, ---------------------------------------------------------------------------------------------

b) předloženého úplného znění stanov společnosti ze dne 30.6.2021, podle prohlášení
předsedajícího v posledním platném znění -----------------------------------------------------

c) z čestného prohlášení předsedajícího, že výpis z obchodního rejstříku obsahuje
aktuální a platné údaje zapisované do obchodního rejstříku, --------------------------------

d) výpisu ze seznamu akcionářů podle zákona o obchodních korporacích k rozhodnému
dni, tedy ke dni 29.3.2022, a doložených 76 akcií hlavního akcionáře RVR Czech,
s.r.o., pod č. 1 až č. 42 a č. 51 až č. 84. ---------------------------------------------------------

2. Působnost valné hromady přijímat rozhodnutí v Článku prvním tohoto notářského zápisu
byla ověřena ze: ----------------------------------------------------------------------------------------
1) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále i jen „zákon o

obchodních korporacích“) a jeho ustanovení: -------------------------------------------------
o § 421  odst. 2 písm. p) a § 375 ----------------------------------------------------------

2) ze stanov společnosti a jejich ustanovení:  -----------------------------------------------------
o  článek 10  ---------------------------------------------------------------------------------

3. Způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí v Článku prvním tohoto notářského
zápisu byla ověřena ze: --------------------------------------------------------------------------------
a) zákona o obchodních korporacích ---------------------------------------------------------------

o § 382 ---------------------------------------------------------------------------------------
b) ze stanov společnosti a jejich ustanovení:  -----------------------------------------------------

o článek 10  ----------------------------------------------------------------------------------
c) výpisu ze seznamu akcionářů podle zákona o obchodních korporacích,  ------------------
d) listiny přítomných akcionářů, jejíž správnost potvrdil svolavatel valné hromady  -------
e) z pozvánky na řádnou valnou hromadu, která byla dle prohlášení předsedy

představenstva rozeslána v souladu se stanovami a zákonem všem akcionářům, na
adresy uvedené v seznamu akcionářů, a která byla zveřejněná na internetových
stránkách společnosti: www.redsidesfunds.com, a to nejméně 30 dní před konáním
valné hromady, -------------------------------------------------------------------------------------

f) ze žádosti hlavního akcionáře o svolání valné hromady ze dne 21.2.2022, ---------------
g) ze znaleckého posudku č. 1248-25/2022 ze dne ze dne 25.1.2022 vypracovaný Apelen

Valuation, a.s., IČ  248 17 953, který tvoří jedinou přílohu tohoto zápisu, ----------------
h) potvrzení Československé obchodní banky, a.s., o převzetí prostředků k výplatě

protiplnění  ze dne 24.3.2022. -------------------------------------------------------------------

http://www.redsidesfunds.com/
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Valná hromada byla v době přijímání rozhodnutí schopná usnášení, neboť k přijetí
rozhodnutí došlo za účasti všech  akcionářů, tedy akcionáři vlastnící 84 kusů akcií na
jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč, kdy na jednu akcii připadá 1 hlas, (tj. celkem 84
kusů akcií ve společnosti s celkem 84 hlasy).------------------------------------------------------

Usnášeníschopnost valné hromady byla zjištěna takto: -----------------------------------------
a) dle zákona o obchodních korporacích ----------------------------------------------------------

o § 412 odst. 1 - neurčí-li stanovy jinak, je valná hromada schopná se usnášet,
jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo
počet přesahuje  30% základního kapitálu --------------------------------------------

b) dle stanov společnosti -----------------------------------------------------------------------------
o článek 13. 2.  – valná hromada je schopná usnášet se, pokud jsou osobně nebo

prostřednictvím zástupce přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá
hodnota dosahuje 30% základního kapitálu společnosti.-----------------------------

4. Pan Mgr. André Vojtek, 18.12.1982, bytem Kroměříž, Vážany, Na dílech č.p. 289/6,
jehož osobní totožnost byla ověřena platným úředním průkazem, prohlásil, že je způsobilý
samostatně právně jednat v rozsahu tohoto právního jednání, a že byl zvolen  do funkce
předsedy valné hromady společnosti. Předseda přednesl návrh usnesení podle bodu 3.
pořadu jednání, na to vyzval přítomné akcionáře, zda mají k přednesenému návrhu nějak
dotazy, připomínky či námitky. Vůči přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné
dotazy, připomínky ani námitky a bylo tedy přikročeno k hlasování. Rozhodnutí valné
hromady společnosti bylo přijato tak, že o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací -
zdvižením ruky akcionářů.  -------------------------------------------------------------------------------

5. Hlasy sečetl předseda a poté konstatoval výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů.
Výsledek hlasování, tedy, že návrh byl přijat a rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů
“pro návrh”, byl zjištěn pozorováním a sečtením hlasů hlasujících akcionářů. Valná
hromada společnosti přijala rozhodnutí uvedené v článku prvním tohoto notářského
zápisu počtem 76 (slovy sedmdesát šest) hlasů akcionářů, nikdo nehlasoval proti a 8
(osm) hlasů  se hlasování zdrželo, kdy po celou dobu konání valné hromady se nikdo
nevzdálil, po celou dobu přítomno 100 % hlasů zapsaných v listině přítomných
akcionářů.  ----------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodný počet hlasů potřebný pro přijetí rozhodnutí v Článku prvním tohoto notářského
zápisu byl zjištěn dle zákona o obchodních korporacích ust. § 382 odst. 1, a sice souhlas
alespoň 90% (slovy devadesát procent) hlasů všech vlastníků akcií, tedy 76 hlasů,
přičemž vlastníci akcií, s nimiž není spojeno hlasovací právo a hlavní akcionář mají vždy
právo hlasovat. -----------------------------------------------------------------------------------------

Když nebylo jiných návrhů či připomínek, předsedající ukončil v 10,20 hod valnou hromadu.

--------- Článek třetí -----------

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku prvním a článku druhém tohoto notářského
zápisu o s v ě d č u j i, že před a při jednání valné hromady společnosti, na kterém byl notář
přítomen, byly splněny formality, ke kterým jsou Společnost a její orgány povinny, a že
rozhodnutí Valné hromady uvedená v článku prvním byla Valnou hromadou přijata. ----------
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2. P r o h l a š u j i, že mám za to, že obsah rozhodnutí valné hromady společnosti – jak je
uveden v článku prvním tohoto notářského zápisu – je v souladu s právními předpisy a se
zakladatelským dokumentem společnosti, tedy se stanovami společnosti. ------------------------

O tom byl tento notářský zápis sepsán. Notářský zápis byl po přečtení předsedajícím schválen.
Notářský zápis podepisuje předsedající a notářka připojuje otisk úředního razítka notářky a
podpis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. André Vojtek v.r.                            L.S.      JUDr. Ing. Vanda Pirková, notářka v Praze

                                                                                                                  dr. Vanda Pirková v.r.
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Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje

s notářským zápisem sepsaným dne 31.03.2022 pod číslem NZ 101/2022.

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje

s přílohou notářského zápisu.

Stejnopis byl vyhotoven dne 31.03.2022
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