NEM OHOLD a.s.

Zápis o průběhu řádné valné hromady
konané dne 23.06.2017

ZÁPIS
o průběhu řádné valné hromady společnosti

NEMOHOLD a.s.
se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO 469 65 777
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888
sepsaný dne dvacátého třetího června roku dvoutisícího sedmnáctého (23.6.2017) mnou, JUDr.
Janou Hublerovou, zapisovatelem zvoleným řádnou valnou hromadou. ---------------------------Obsahem tohoto zápisu je zápis o průběhu řádné valné hromady akcionářů obchodní společnosti
NEMOHOLD a.s., se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46965777,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888 (dále
jen „Společnost"), konané dnešního dne, tj. 23.6.2017, v zasedací místnosti advokátní
kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190
00 (2. patro).---------- ------------------------------------------------------------------------------------------Jednání řádné valné hromady zahájil v 11:00 hodin jediný člen představenstva Společnosti, pan
Ing. Jiří Fajkus, který přivítal přítomné a prohlásil, že řádným uveřejněním pozvánky na řádnou
valnou hromadu na internetovém portále www.vestnikonline.cz. jakož i na internetových
stránkách Společnosti www.nemohold.cz. ve lhůtě stanovené zákonem a v souladu se
Stanovami Společnosti, svolalo představenstvo Společnosti řádnou valnou hromadu
Společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

t

(Pozvánka na řádnou valnou hromadu uveřejněná na internetovém portále
www. vestnikonline. cz a na internetových stránkách Společnosti www, nemohold. cz tvoří
nedílnou přílohu č.l tohoto zápisu)

-----------------------------------------

Jediný člen představenstva Společnosti, pan Ing. Jiří Fajkus, dále uvedl, že pořadem jednání
této řádné valné hromady bude ve smyslu pozvánky na řádnou valnou hromadu: -....................
1. Zahájení valné hromady, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady.-------------2. Volba orgánů řádné valné hromady...........................................................................................
3. Schválení „Výroční zprávy společnosti za rok 2016“, schválení „Návrhu představenstva na
rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016“, schválení „Zprávy dozorčí
rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za
rok 2016, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích za
rok 2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského
výsledku za rok 2016“, schválení Řádné účetní závěrky za rok 2016“ a schválení
„Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016“................................................................
4. Rozhodnutí o schválení „Návrhu představenstva na přijetí opatření k odstranění stavu ve
smyslu ustanovení § 403 zákona o obchodních korporacích".----------------------------------5. Schválení „Rozhodnutí o určení auditora dle § 17 zákona číslo 93/2009 Sb.“.---------------6. Závěr řádné valné hromady.............................................................. — .......................... ........
Jediný člen představenstva Společnosti, pan Ing. Jiří Fajkus, dále uvedl, že tato řádná valná
hromada je usnášení schopná, neboť dle presenční listiny jsou přítomni osobně či v zastoupení
akcionáři vlastnící 49.775 kusů akcií o jmenovité hodnotě 49.775.000,- Kč představující 66,776
% základního kapitálu společnosti NEMOHOLD a .s ..-------------------------------------------------Stránka 1 z 7
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( Listina přítomných tvoří nedílnou přílohu č. 2 tohoto zápisu, plná moc a výpis z obchodního
rejstříku přítomného akcionáře tvoří nedílnou přílohu č.3 tohoto zápisu )

--------------

Tím byl vyčerpán první bod pořadu této řádné valné hromady nazvaný „Zahájení valné
hromady, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady".------------------------------Nato jediný člen představenstva Společnosti, pan Ing. Jiří Fajkus, v rámci projednávání
druhého bodu pořadu této řádné valné hromady nazvaného „Volba orgánů řádné valné
hromady" navrhl, aby byly v souladu s druhým bodem pořadu zvoleny pracovní orgány
řádné valné hromady, a to : -------------------------------------------------------------------------------předseda řádné valné hromady: JUDr. Petr Adamík, ---------------------------------------------------zapisovatel: JUDr. Jana Húblerová,------------------------------------------------------------------------osoba pověřená sčítáním hlasů: Gabriela Dongresová,-------------------------------------------------ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Fajkus, JUDr. Roman H odoši,------------------------------------------a uvedl, že o každém z těchto pracovních orgánů řádné valné hromady bude hlasováno
jednotlivě, a to v souladu s ustanovením příslušných ustanovení Stanov pomocí hlasovacích
lístků. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poté se jediný člen představenstva Společnosti, pan Ing. Jiří Fajkus, dotázal přítomných
akcionářů, zda mají nějaké protinávrhy, dotazy či připomínky k předloženému návrhu na volbu
JUDr. Petra Adamíka předsedou řádné valné hromady. Poté, vzhledem k tomu, že k tomuto
návrhu na zvolení JUDr. Petra Adamíka předsedou řádné valné hromady nebyly vzneseny
přítomnými akcionáři žádné protinávrhy či připomínky, nechal jediný člen představenstva
hlasovat o zvolení JUDr. Petra Adamíka předsedou řádné valné hromady hlasovacími lístky
číslo 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

O tomto bylo hlasováno takto: ------------------------------------------------------------------------------hlasování se zúčastnilo celkem: 49775 hlasů přítomných akcionářů, --------------------------pro : 49775 přítomných hlasů , tj. 100 % přítomných hlasů -------------------------------------proti: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % -----------------------------------------------------------------------zdrželo se: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % ----------------------------------------------------------------nehlasovalo: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % --------------------------------------------------------------Poté jediný člen představenstva Společnosti, pan Ing. Jiří Fajkus, s ohledem na výsledky
hlasování konstatoval, že pan JUDr. Petr Adamík byl řádnou valnou hromadou zvolen
předsedou řádné valné hromady prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Poté
předal slovo zvolenému předsedovi řádné valné hromady JUDr. Petru Adamíkovi. ------------Poté se předseda řádné valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké
protinávrhy, dotazy či připomínky k představenstvem předloženému návrhu na volbu paní
JUDr. Jany Húblerové zapisovatelem řádné valné hromady. Poté, vzhledem ktomu, že
k návrhu představenstva na zvolení paní JUDr. Jany Húblerové zapisovatelem řádné valné
hromady nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protinávrhy či připomínky, nechal
předseda řádné valné hromady hlasovat o zvolení paní JUDr. Jany Húblerové zapisovatelem
řádné valné hromady hlasovacími lístky číslo 2. --------------------------------------------------------O tomto bylo hlasováno takto: ------------------------------------------------------------------------------hlasování se zúčastnilo celkem: 49775 hlasů přítomných akcionářů, --------------------------Stránka 2 z 7
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pro : 49775 přítomných hlasů , tj. 100 % přítomných h la sů -------------------------------------proti: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % -----------------------------------------------------------------------zdrželo se: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % ----------------------------------------------------------------nehlasovalo: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % --------------------------------------------------------------Poté předseda řádné valné hromady s ohledem na výsledky hlasování konstatoval, že paní
JUDr. Jany Húblerová byla řádnou valnou hromadou zvolena zapisovatelem řádné valné
hromady prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.------------------------------------------

Poté se předseda řádné valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké
protinávrhy, dotazy či připomínky k předloženému návrhu představenstva na volbu slečny
Gabriely Dongresové osobou pověřenou sčítáním hlasů řádné valné hromady. Poté, vzhledem
k tomu, že k návrhu představenstva na zvolení slečny Gabriely Dongresové osobou pověřenou
sčítáním hlasů řádné valné hromady nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protinávrhy
či připomínky, nechal předseda řádné valné hromady hlasovat o zvolení slečny Gabriely
Dongresové osobou pověřenou sčítáním hlasů řádné valné hromady hlasovacími lístky číslo 3.

O tomto bylo hlasováno takto: ------------------------------------------------------------------------------hlasování se zúčastnilo celkem: 49775 hlasů přítomných akcionářů, --------------------------pro : 49775 přítomných hlasů , tj. 100 % přítomných h la sů -------------------------------------proti: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % -----------------------------------------------------------------------zdrželo se: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % ----------------------------------------------------------------nehlasovalo: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % --------------------------------------------------------------Poté předseda řádné valné hromady s ohledem na výsledky hlasování konstatoval, že slečna
Gabriela Dongresová byla řádnou valnou hromadou zvolena osobou pověřenou sčítáním
hlasů, prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.----------------------------------------------Nato se předseda řádné valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké
protinávrhy, dotazy či připomínky k předloženému návrhu představenstva na volbu pana Ing.
Jiřího Fajkuse, jediného člena představenstva Společnosti, ověřovatelem zápisu řádné valné
hromady. Poté, vzhledem ktom u, že k návrhu představenstva na zvolení pana Ing. Jiřího
Fajkuse, jediného člena představenstva Společnosti, ověřovatelem zápisu řádné valné hromady
nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protinávrhy či připomínky, nechal předseda řádné
valné hromady hlasovat o zvolení pana Ing. Jiřího Fajkuse, jediného člena představenstva
Společnosti, ověřovatelem zápisu řádné valné hromady hlasovacími lístky číslo 4. -------------O tomto bylo hlasováno takto: ------------------------------------------------------------------------------hlasování se zúčastnilo celkem: 49775 hlasů přítomných akcionářů, --------------------------pro : 49775 přítomných hlasů , tj. 100 % přítomných h la sů -------------------------------------proti: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % -----------------------------------------------------------------------zdrželo se: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % ----------------------------------------------------------------nehlasovalo: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % --------------------------------------------------------------Poté předseda řádné valné hromady s ohledem na výsledky hlasování konstatoval, že pan Ing.
Jiří Fajkus, jediný člen představenstva Společnosti, byl řádnou valnou hromadou zvolen
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ověřovatelem zápisu řádné valné hromady prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Nato se předseda řádné valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké
protinávrhy, dotazy či připomínky k předloženému návrhu představenstva na volbu pana JUDr.
Romana Hodošiho ověřovatelem zápisu řádné valné hromady. Poté, vzhledem ktomu, že
k návrhu představenstva na zvolení pana JUDr. Romana Hodošiho ověřovatelem zápisu řádné
valné hromady nebyly vzneseny přítomnými akcionáři žádné protinávrhy či připomínky, nechal
předseda řádné valné hromady hlasovat o zvolení pana JUDr. Romana Hodošiho ověřovatelem
zápisu řádné valné hromady hlasovacími lístky číslo 5. -----------------------------------------------O tomto bylo hlasováno takto: ------------------------------------------------------------------------------hlasování se zúčastnilo celkem: 49775 hlasů přítomných akcionářů, --------------------------pro : 49775 přítomných hlasů , tj. 100 % přítomných h la sů -------------------------------------proti: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % -----------------------------------------------------------------------zdrželo se: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % ----------------------------------------------------------------nehlasovalo: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % --------------------------------------------------------------Poté předseda řádné valné hromady s ohledem na výsledky hlasování konstatoval, že pan JUDr.
Roman Hodoši byl řádnou valnou hromadou zvolen ověřovatelem zápisu řádné valné
hromady prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.------------------------------------------

,

Nato bylo přikročeno k projednání třetího bodu pořadu této řádné valné hromady
nazvaného „Schválení „Výroční zprávy společnosti za rok 2016", schválení „Návrhu
představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016",
schválení „Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o
přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání výroční zprávy za rok
2016, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na
rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016", schválení Řádné účetní
závěrky za rok 2016" a schválení „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016". -Předseda řádné valné hromady uvedl, že Výroční zpráva společnosti za rok 2016, Návrh
představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, Zpráva
dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky
za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu
na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, řádná účetní závěrka za rok
2016 byly akcionářům k dispozici u presence a dále byly spolu s pozvánkou na tuto řádnou
valnou hromadu uveřejněny dne 23.5.2017 na internetových stránkách Společnosti
www.nemohold.cz. --------------------------------------------------------------------------------------------Poté předseda řádné valné hromady předal slovo Ing. Jiřímu Fajkusovi, jedinému členovi
představenstva Společnosti, který stručně charakterizoval hospodářský rok 2016 Společnosti
stím , že dále odkázal na účetní závěrku za rok 2016 a další shora uvedené dokumenty a
podrobně seznámil přítomné akcionáře se závěry zprávy o vztazích za rok 2016 a stanovisku
dozorčí rady společnosti k ní. Dále Ing. Jiří Fajkus, jediný člen představenstva Společnosti,
navrhl, aby tato řádná valná hromada přijala následující usnesení:
„Schvaluje se „Výroční zpráva společnosti", schvaluje se Zpráva dozorčí rady o výsledcích
kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání
zprávy o vztazích za rok 2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2016", schvaluje se „Řádná účetní závěrka za rok 2016",
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schvaluje se „Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 takto: hospodářský výsledek za
rok 2016 je ztráta ve výši 762.231,79 Kč, která bude zaúčtována na účet ztráty minulých leť‘. -

Vzhledem k tomu, že po přednesení návrhu představenstva nebyly vzneseny žádné další dotazy
a nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy, nechal předseda řádné valné hromady
hlasovat o shora uvedeném návrhu a to hlasovacími lístky č. 6. -..................................................
O tomto bylo hlasováno takto: ............. ............................................................................................
hlasování se zúčastnilo celkem: 49775 hlasů přítomných akcionářů, --------------------------pro : 49775 přítomných hlasů , tj. 100 % přítomných h la sů -------------------------------------proti: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % -----------------------------------------------------------------------zdrželo se: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % ----------------------------------------------------------------nehlasovalo: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % --------------------------------------------------------------Předseda řádné valné hromady poté uvedl s odkazem na výsledky tohoto hlasování, že
řádná valná hromada společnosti NEMOHOLD a.s. přijala toto usnesení: — .................
Schvaluje se „Výroční zpráva společnosti", schvaluje se „Zpráva dozorčí rady o
výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok
2016, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na
rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016", schvaluje se „Řádná
účetní závěrka za rok 2016", schvaluje se „Vypořádání hospodářského výsledku za rok
2016 takto: hospodářský výsledek za rok 2016 je ztráta ve výši 762.231,79 Kč, která bude
zaúčtována na účet ztráty minulých let"...................................... —------------- --------------------

,

(Výroční zpráva společnosti za rok 2016 tvoří nedílnou přílohu č. 4 tohoto zápisu, Návrh
představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 tvoří nedílnou
přílohu č. 5 tohoto zápisu, Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o
přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016 a
vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok
2016 tvoří nedílnou přílohu č. 6 tohoto zápisu, řádná účetní závěrka za rok 2016 viz příloha č.
4 tohoto zápisu, Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je součástí
přílohy č. 4 tohoto zápisu).

-----------------------------------------------

Poté předseda řádné valné hromady přikročil k projednávání čtvrtého bodu pořadu této
řádné valné hromady nazvaného „Rozhodnutí o schválení návrhu představenstva na
přijetí opatření k odstranění stavu ve smyslu ustanovení § 403 zákona o obchodních
korporacích."--------------------------------------------------------------------------------------------------Předseda řádné valné hromady uvedl, že Návrh představenstva na přijetí opatření k odstranění
stavu ve smyslu ustanovení § 403 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, byl
akcionářům k dispozici u presence a dále byl spolu s pozvánkou na tuto řádnou valnou hromadu
uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.nemohold.cz. -----------------------------Poté předseda řádné valné hromady předal slovo Ing. Jiřímu Fajkusovi, jedinému členovi
představenstva Společnosti, který přednesl Návrh představenstva na přijetí opatření
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k odstranění stavu ve smyslu ustanovení § 403 zákona ě. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích. Dále Ing. Jiří Fajkus, jediný člen představenstva Společnosti, navrhl, aby tato
řádná valná hromada přijala následující usnesení:------------------------------------------------------„Valná hromada přijímá svým rozhodnutím opatření ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2)
zákona o obchodních korporacích, spočívajícího v pokračování v provozování stávajícího
předmětu podnikání společnosti."................. .................................................................................
Vzhledem k tomu, že po přednesení návrhu představenstva nebyly vzneseny žádné další dotazy
a nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy, nechal předseda řádné valné hromady
hlasovat o shora uvedeném návrhu a to hlasovacími lístky č. 7. ...................................................
O tomto bylo hlasováno takto: ------------------------------------------------------------------------------hlasování se zúčastnilo celkem: 49775 hlasů přítomných akcionářů, --------------------------pro : 49775 přítomných hlasů , tj. 100 % přítomných h la sů -------------------------------------proti: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % -----------------------------------------------------------------------zdrželo se: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % ----------------------------------------------------------------nehlasovalo: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % --------------------------------------------------------------Předseda řádné valné hromady poté uvedl s odkazem na výsledky tohoto hlasování, že
řádná valná hromada přijala toto usnesení:---------------------------------------------------------Valná hromada přijímá svým rozhodnutím opatření ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2)
zákona o obchodních korporacích, spočívajícího v pokračování v provozování stávajícího
předmětu podnikání společnosti....................................... .......................................

(Návrh představenstva na přijetí opatření k odstranění stavu ve smyslu ustanovení § 403
zákona o obchodních korporacích, tvoří nedílnou přílohu č. 7 tohoto zápisu).

----------

Předseda řádné valné hromady poté přikročil k projednávání pátého bodu pořadu této
řádné valné hromady nazvaného „Schválení rozhodnutí o určení auditora dle § 17 zák.č.
93/2009 Sb. “ ---------------------------------------------------------------------------------------------------V rámci projednání tohoto bodu pořadu předseda řádné valné hromady uvedl, že s ohledem na
ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění, musí být auditor schválen řádnou
valnou hromadou. Poté předseda valné hromady předal slovo Ing. Jiřímu Fajkusovi, jedinému
členovi představenstva Společnosti, který přednesl návrh následujícího usnesení:--------------„Pro případ, že by Společnost byla povinna mít dle zákona audit, určuje se v souladu se
zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění, auditor a to Kreston A&CE Audit,
s.r.o., IČO 41601416, se sídlem Ptašínského 307/4, Ponava, 602 00 Brno, auditorské oprávnění
č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR."..................
-

Vzhledem k tomu, že po přednesení návrhu představenstva nebyly vzneseny žádné další dotazy
a nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy, nechal předseda řádné valné hromady
hlasovat o shora uvedeném návrhu a to hlasovacími lístky č. 8. -------------------------------------O tomto bylo hlasováno takto: ------------------------------------------------------------------------------hlasování se zúčastnilo celkem: 49775 hlasů přítomných akcionářů, --------------------------Stránka 6 z 7
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pro : 49775 přítomných hlasů , tj. 100 % přítomných h la sů -------------------------------------proti: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % -----------------------------------------------------------------------zdrželo se: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % ----------------------------------------------------------------nehlasovalo: 0 přítomných hlasů, tj. 0 % --------------------------------------------------------------Předseda řádné valné hromady poté uvedl s odkazem na výsledky tohoto hlasování, že
řádná valná hromada přijala toto usnesení:.............................................................................
Pro případ, že by Společnost byla povinna mít dle zákona audit,určuje se v souladu se
zákonem č.93/2009 Sb., o auditorech v platném znění, auditor a to Kreston A&CE audit,
s. r .o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané
v seznamu vedeném Komorou auditorů Č R ...............................................................................

Následně bylo přistoupeno k projednání šestého bodu pořadu této řádné valné hromady
nazvaného „Závěr řádné valné hromady". -----------------------------------------------------------V rámci projednávání tohoto bodu pořadu předseda řádné valné hromady konstatoval, že pořad
řádné valné hromady byl zcela vyčerpán a poté, co poděkoval přítomným akcionářům i
pracovním orgánům řádné valné hromady za účast, jednání řádné valné hromady ukončil
23.6.2017v 11,40 hodin. -------------------------------------------------------------------------------------Já níže podepsaná JUDr. Jana Húblerová, zapisovatelka zvolená řádnou valnou hromadou,
tímto potvrzuji, že průběh řádné valné hromady výše uvedené akciové společnosti proběhl tak,
jak popsáno shora, a to za mé nepřetržité přítomnosti. -------------------------------------------------Poté, co jsem tento zápis sepsala, předseda řádné valné hromady a ověřovatelé^ápisu si jej
přečetli, v celém obsahu jej schválili a vlastnoručně podepsali. Poté jsem jej^pddepsala i já,
JUDr. Jana Húblerová, zapisovatel řádné valné hromady.----------------------- f- /- /- --------------

Předseda řádné valné hromady: JUDr. Petr Adamík

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Fajkus

JUDr. Roman Hodoši

Zapisovatel:

JUDr. Jana Húblerová
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Pozvánka na řádnou valnou hromadu na 23.06.2017

Představenstvo společnosti
NEMOHOLD a.s.
se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46965777
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 23.6.2017 v 11.00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr.
Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00 (2. patro).
Pořad jednání řádné valné hromadv:
1. Zahájení valné hromady, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
Návrh usneseni: Volí se tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady - JUDr.
Petr Adamík, advokát, zapisovatel řádné valné hromady - JUDr. Jana Húblerová, osoba, pověřená
sčítáním hlasů - Gabriela Dongresová, ověřovatelé zápisu řádné valné hromady - Ing. Jiří Fajkus,
JUDr. Roman Hodoši.
Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady j e překládán v souladu s
požadavkem ustanovení § 422 odst. I) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích).

3. Schválení „Výroční zprávy společnosti za rok 2016", schválení „Návrhu představenstva na
rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016", schválení „Zprávy dozorčí
rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok
2016, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok
2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku
za rok 2016", schválení Řádné účetní závěrky za rok 2016" a schválení „Vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2016".
Návrh usnesení: Schvaluje se „ Výroční zpráva společnosti", schvaluje se „Zpráva dozorčí rady o
výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o
přezkoumáni zprávy o vztazích za rok 2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o
vypořádáni hospodářského výsledku za rok 2016", schvaluje se „Rádná účetní závěrka za rok
2016", schvaluje se „ Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 takto:
hospodářský výsledek za rok 2016 j e ztráta ve výši 762.231,79 Kč, která bude zaúčtována na účet
„ztráty minulých le tu.
Odůvodnění návrhu: Návrh schválení hospodářského výsledku za rok 2016 a příslušných zpráv j e
v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

4. Rozhodnutí o schválení „Návrhu představenstva na přijetí opatření k odstranění stavu ve
smyslu ustanovení § 403 zákona o obchodních korporacích".
Návrh usnesení: Valná hromada přijím á svým rozhodnutím opatřeni ve smyslu ustanoveni. § 403
odst. 2) zákona o obchodních korporacích, spočívající v pokračování v provozování stávajícího
předmětu podnikání společnosti.
Odůvodněni návrhu: V roce 2010 až 2016 dosáhla společnost zisku, přičem ž společnost do
budoucna předpokládá p ř i pokračování ve stávajícím předmětu podnikání ziskové hospodaření.

5. Schválení „Rozhodnutí o určení auditora dle § 17 zákona číslo 93/2009 Sb.“.
Návrh usnesení: Pro případ, že by společnost byla povinna mít dle zákona audit, určuje se v souladu
se zákonem číslo 93/2009 Sb. v platném znění, auditor Kreston A & C E Audit, s.r.o. se sídlem
Ptašinského 307/4, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 41601416, auditorské oprávnění č. 007, zapsané
v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR
Odůvodnění návrhu: Navržený auditor j e osobou splňující zákonné předpoklady pro tuto činnost.

6. Závěr řádné valné hromady.
Usnesení se nenavrhuje.

Presence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10.00 hod. v místě konání
valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti NEMOHOLD
a.s., uvedení ve výpisu emitenta z CDCP ke dni 16.6.2017 (rozhodný den). Osoby
vykonávající práva akcionáře jsou povinny se prokázat platným průkazem totožnosti,
v případě právnických osob platným výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné

Pozvánka na řádnou valnou hromadu na 23.06.2017

NEMOHOLD a.s.

evidence. Akcionář se na jednání valné hromady může nechat zastoupit jinou osobou,
přičemž tato osoba musí předložit k tomuto účelu písemnou plnou moc. Zmocněnec je
povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré
skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě
hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s
účastí na valné hromadě.
Dokumenty k třetímu bodu programu jsou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí ode dne zveřejnění
tohoto oznámení v sídle společnosti v pracovní dny vždy od 10.00 hod. do 12.00 hod. a dále na
www.nemohold.cz.
Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)
Aktiva celkem:
Dlouhodobý majetek:
Oběžná aktiva:
Časové rozlišení:

34.108
26.925
8.704
0

Pasiva celkem:
Vlastní kapitál:
Cizí zdroje:
Časové rozlišení:

34.870
7.143
12.916
-19

V Brně, dne 18.05.2017
NEMOHOLD a.s.
Ing. Jiří Fajkus
jediný člen představenstva

Výnosy celkem:
Náklady celkem:
Hospodářský výsledek:

3.977
4.739
-762

NEMOHOLD a.s.
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Pozvánka na řádnou valnou hromadu na 23.06.2017

Představenstvo společnosti
NEMOHOLD a.s.
se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46965777
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 23.6.2017 v 11.00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr.
Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00 (2. patro).
Pořad jednání řádné valné hromady:
1. Zahájení valné hromady, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
Návrh usnesení: Volí se tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady - JUDr.
Petr Adamík, advokát, zapisovatel řádné valné hromady - JUDr. Jana Húblerová, osoba, pověřená
sčítáním hlasů - Gabriela Dongresová, ověřovatelé zápisu řádné valné hromady - Ing. Jiří
Fajkus, JUDr. Roman Hodoši.
Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady j e překládán v souladu s
požadavkem ustanovení § 422 odst. 1) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (dále je n zákon o obchodních korporacích).

3.

Schválení „Výroční zprávy společnosti za rok 2016“, schválení „Návrhu představenstva na
rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016“, schválení „Zprávy dozorčí
rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok
2016, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok
2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského
výsledku za rok 2016“, schválení Řádné účetní závěrky za rok 2016“ a schválení
„Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016“.
Návrh usnesení: Schvaluje se „ Výroční zpráva společnosti schvaluje se „Zpráva dozorčí rady o
výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoum ání řádné účetní závěrky za rok 2016, o
přezkoum ání zprávy o vztazích za rok 2016 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2 0 1 6 “, schvaluje se „Rádná účetní závěrka za rok
2 0 1 6 “, schvaluje se „ Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 takto:
hospodářský výsledek za rok 2016 j e ztráta ve výši 762.231,79 K č, která bude zaúčtována na účet
„ztráty minulých let“.
Odůvodnění návrhu: Návrh schválení hospodářského výsledku za rok 2016 a příslušných zpráv je
v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

4.

Rozhodnutí o schválení „Návrhu představenstva na přijetí opatření k odstranění stavu ve
smyslu ustanovení § 403 zákona o obchodních korporacích“.
Návrh usnesení: Valná hromada přijím á svým rozhodnutím opatření ve smyslu ustanovení. § 403
odst. 2) zákona o obchodních korporacích, spočívající v pokračování v provozování stávajícího
předm ětu podnikání společnosti.
"Odůvodnění návrhu: V roce 2010 až 2016 dosáhla společnost zisku, přičem ž společnost do
budoucna předpokládá p ři pokračování ve stávajícím předm ětu podnikání ziskové hospodaření.

5.

Schválení „Rozhodnutí o určení auditora dle § 17 zákona číslo 93/2009 Sb.“.
Návrh usnesení: Pro případ, že by společnost byla povinna mít dle zákona audit, určuje se
v souladu se zákonem číslo 93/2009 Sb. v platném znění, auditor Kreston A & C E Audit, s.r.o. se
sídlem Ptašínského 307/4, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 41601416, auditorské oprávnění č. 007,
zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů CR.
Odůvodnění návrhu: Navržený auditor j e osobou splňující zákonné předpoklady pro tuto činnost.

6. Závěr řádné valné hromady.
Usnesení se nenavrhuje.

Presence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 10.00 hod. v místě
konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti
NEMOHOLD a.s., uvedení ve výpisu emitenta z CDCP ke dni 16.6.2017 (rozhodný den).
Osoby vykonávající práva akcionáře jsou povinny se prokázat platným průkazem
totožnosti, v případě právnických osob platným výpisem z obchodního rejstříku nebo
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z jiné obdobné evidence. Akcionář se na jednání valné hromady může nechat zastoupit
jinou osobou, přičemž tato osoba musí předložit k tomuto účelu písemnou plnou moc.
Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady
akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování,
zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Akcionářům nejsou
hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Dokumenty k třetímu bodu programu jsou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí ode dne zveřejnění
tohoto oznámení v sídle společnosti v pracovní dny vždy od 10.00 hod. do 12.00 hod. a dále na
www.nemohold.cz.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)
Aktiva celkem:
Dlouhodobý majetek:
Oběžná aktiva:
Časové rozlišení:

34.108
26.925
8.704
0

Pasiva celkem:
Vlastní kapitál:
Cizí zdroje:
Časové rozlišení:

34.870
7.143
12.916
-19

V Brně, dne 18.05.2017
NEMOHOLD a.s.
Ing, Jiří Fajkus
jediný člen představenstva

Výnosy celkem:
Náklady celkem:
Hospodá řský výsledek:

3.977
4.739
-762

Příloha č, 1
Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě společnosti

NEMOHOLD a.s.
se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno
IČO 46965777

Datum konání: 23.6.2017 v 11.00 hod.

Místo konání: v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta se
sídlem v Praze 9, Pod Pekárnami 245/10 (2. patro)

Přítomní akcionáři společnosti NEMOHOLD a.s.:

1) URBANIA OMSVESTMENTS LIMITED
se sídlem 6 Maximou Michaelide Street, Maximos Plaza, Tower 3, 4th Floor, Office 401,
3106, Limassol, Cyprus
IČ - registrační číslo HE 121834
zapsaná v Department of Registrar of Companies and Offícial Receiver of Cyprus
vlastník 49.775 ks na majitele akcií v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě
1.000,-Kč
počet hlasů: 49.775
zastoupená na základě plné moci panem JUDr. Romanem Hodošim, advokátem

Svolavatel, představenstvo společnosti NEMOHOLD a.s., potvrzuje, že údaje o
akcionářích a počtech jimi vlastněných akcií odpovídají výpisu z registru emitenta
vedeného v CDCP k rozhodnému dni, tj. k 16.6.2017.

za svolavátele
Ing. Jiří Fajkus
jediný člen představenstva
NEMOHOLD a. s.

předseda valné nromady
JUDr. Petr Adaimk, advokát

zapisovatel
JUDr. Jana Húblerová

Zvláštní plná moc

Příloha 8 6

Níže podepsaná obchodní společnost
URBANIAINVESTMENTS LIMITED
faná dle právního řádu Republiky Kypr a zapsaná v Department of Registrar of
Companies and Official Receiver of Cyprus
s registračním číslem HE 121834
a s registrovaným sídlem umístěným na 6 Maximou Michaelide Street, Maximos Plaza,
Tower 3, 4th Floor, Office 401,3106, Limassol, Cyprus
zastoupená společně oběma jejími řediteli, kterými jsou pan George Crystallis a paní Connie
Petsas
(dále jen Zmocni tel)
zmocňuje tímto jako svého zákonného zmocněnce
JUDr. Romana Hodoši,
datum narození 10.01.1958, bytem Brno, Jehnice, Pod vrškem 267/6
(dále jen Zmocněnec),
aby zastupoval zmocnitele vykonával potřebná jednání a úkony v rozsahu práv a povinností
dle příslušných zákonů a předpisů s níže uvedeným předmětem této Zvláštní plné moci
souvisejících, zejména pak občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.Tato Zvláštní plná moc uděluje právo
k hlasování, právním jednáním a činnostem Zmocnitele jako
akcionáře obchodní společnosti
NEMOHOLD a.s.,
se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46965777,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 888, a to v rozsahu akcionářských práv spojených se všemi akciemi ve
vlastnictví Zmocnitele,
na kterékoliv valné hromadě společnosti
NEMOHOLD a.s.,
která bude konána v roce 2017.
Zmocnitel ukládá Zmocněnci, aby v rámci takovéhoto zastupování Zmocnitele
jako akcionáře hlasoval pro návrhy předložené představenstvem společnosti
NEMOHOLD a.s.; pokud by takových nebylo, aby hlasoval a jednal v nejlepším
obchodním prospěchu Zmocnitele a společnosti NEMOHOLD a.s.

Tato Zvláštní plná moc neopravňuje Zmocněnce k právním jednáním a úkonům
směřujícím ke zcizení či zatížení nemovitostí ve vlastnictví Zmocnitele či podpisu žádných
směnek za Zmocnitele ani přijímání jiných závazků jménem Zmocnitele.
Tato Zvláštní plná moc je udělena na dobu určitou, t.j. do 31.12.2017.
Podepsáno a provedeno v Limassol, Kypr, dne 24. května 2017
Zmocnitel
URBANIA INVESTMENTS LIMITED
Crystallis
Connie Rétsžís
>x
direc/or/
V Praze, dne
k
Přijímám zmocnění:
Zmocněnec
JUDr. Roman Hodoši
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3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer
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10. Signatuře:

For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Speciál Power of Attorney
The below signed company
tTtfíAM A INVESTMENTS LIMITED
stered under the lawš’ořťhe Republic of Cyprus with the Department of The Registrar of
Companies and Official Receiver of Cyprus
under registration number HE 121834
and having its regištereďjaffice address situated at 6 Maximou Michaelide Street,
Maximos Plaza, Tower 3 ,4th Floor, Office 401, 3106, Limassol, Cyprus
represented jointly by its both directors, Mr. George Crystallis and Mrs. Connie Petsas
(hereafter referred to as the “Principal41)
empower hereby as its lawful attorney
JUDr. Roman Hodoši,
bom on 10.01.1958, based at Brno, Jehnice, Pod vrškem 267/6
(hereafter referred to as the “Attorney11),
to represent the Principal, carry out necessary negotiations and actions in the extent of the
rights and obligations according to corresponding laws and legal regulations related to the
below mentioned subject matter of the present Speciál Power of Attorney, in particular the
Civil Code, Business Corporations Act and Register of Legal Entities Act. The present
Speciál Power of Attorney is granting the right to vote, negotiate legal matters and
actions of the Principal as the shareholder of the company
NEMOHOLD a.s.,
based at Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, Company Identification no.:
46965777, registered in the Commercial Register led by the Regional court of Brno, section
B, insert 888 in the extent of shareholder’s rights related to all shares in the property of the
Principal,
at any shareholder’s meeting of the company
NEMOHOLD a.s.,
that will be held during the year 2017.
The Principal assigns the Attorney to vote for the propositions presented by the board of
directors of the company NEMOHOLD a.s. under the present empowerment; in čase no
such propositions are put forward, to vote and act in the best commercial benefit and
interest of the Principal and the company NEMOHOLD a.s.
The present Speciál Power of Attorney does not empower the Attorney to carry out
legal negotiations and actions resulting in alienation or mortgaging of the property of the
Principal or to sign any bills of exchange in representation of the Principal, nor to accept any
other obligations in the name of the Principal.
The present Speciál Power of Attorney is granted for a fixed period of time, i.e. until
31.12.2017.
Signed and executed in Limassol, Cyprus on May 24th, 2017
Principal
URBANIA INVESTMENTS LIMITED

n.dify fra t t(it signatuře_________________________
v j abuvt- is i t * signatuře of Mt/Mic-______________
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1. Country: CYPRUS

Solonas KcuÍ0Unt:S

This public document

2. has been signed b y ........................................................................
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified
5. at Limassol
P a n a g io ta

6. th e ..........................................
K o u d o u rtp

INCUMBENCY CERTIFICATE

We, Excel-Serve Secretaries Limited , Secretary of URBANIA INVESTMENTS LIMITED
of Limassol Cyprus, (hereinafter calied the "Company") hereby certify that in accordance with
the records kept by us as such Secretary, the following particulars of the Company are true and
correct up to this date:
1.

Date of incorporation:

27 June 2001

2.

Registration number:

121834

3.

Registered office:

6, Maximou Michaelide Street, Maximos Plaza,Tower 3,4* floor
3106 Limassol, Cyprus

4.

Nominal share capital:

€1.710 divided into 1.710 ordinary shares of €1,00 each.

5.

Issued share capital:

6.

Registered shareholders: Confucius Nominees Limited
(Name/Address):
20 Spyrou Kyprianou Avenue, Chapo Central, 3rd floor
Nicosia, Cyprus

7

Directors (Name/Address):George Crystallis -born on 08/10/1956
3 Piados Street,
4003 Mesa Geitonia,
Limassol, Cyprus

€1.710 divided into 1.710 ordinary shares of €1,00 each.

Connie Petsas - bom on 23/11/1979
10 Andrianoupoleos Street,
4004 Mesa Geitonia,
Limassol, Cyprus
Acting jointly or individually through a proper board resolution to be signed by both
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8.

Secretary:

Excel-Serve Secretaries Limited
20 Spyrou Kyprianou Avenue
Chapo Central, 3rd floor,
Nicosia, Cyprus

6.

No order has been made or petition presented or resolution passed for the winding-up of
the Company nor, to the best of our knowledge and belief, has any administrátor or
receiver been appointed or any distress, execution or any other process been levied in
respect of the undertaking or the assets of the Company or any part thereof.

10.

We ťurther certify that:
a.

the Company is in good standing and has complied with all its iegal, audit, fiscal
and filing requirements and that to the best of our knowledge no charges, liens or
encumbrances have been registered or are capable of registration against the
Company and its shares have not been pledged or otherwise encumbered nor are
they subject to any charge or interest of a third party.

b.

all board of directors and shareholders resolutions which have been or which are
required to be registered and/or fíled with the Registrar of Companies have been
registered and/or fiied with the Registrar of Companies;

c.

to the best of our knowledge there is no existing enforceable shareholders’
agreement, subscription agreement, investment agreement or similar agreement or
document of whatever description or nature to which the Company may be a party
and/or which affects, modifíes or amends any provisions of the Articles of
Association of the Company;

Signed and executed in Limassol, Cyprus on this lst day of December 2016
For Excel-

George
Director
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APOSTILLE
(C o n v e n t io n cle La H aye du 5 o c t o b re 1961 )
1. Couníry CYPRUS.
This public document
2. has beon signed b y

........................... ° : A

T Y L m Q U . .........

3. acting in the capacity of District Officor
■i. bears tiie

seaf/stamp

oř tise District Officer
Ceriified

5, at Lim assol

6,t h e .............. S .X .E E B ...20.11....

Příloha S.
VÝROČNÍ ZPRÁVA
za účetní období roku
2016
obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2016
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČO:

NEMOHOLD a.s.
Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno
46965777

Obsah:
1.
Základní údaje o společnosti
2.
Údaje o základním kapitálu
3.
Údaje o činnosti
4.
Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách
5.
Údaje o cenných papírech
6.
Údaje o statutárních a dozorčích orgánech
7.
Údaje o vývoji činnosti
8.
Údaje o změně stanov společnosti
9.
Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky
1.

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma (Název):
Sídlo:
PSČ:
IČO:
Datum založení:
Právní forma:

NEMOHOLD a.s.
Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno
602 00
46965777
21.07.1992
akciová společnost

Právní řád a právní předpis, podle kterého byla společnost založena:
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti
, byl Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel
majetek státního podniku Potraviny Brno s.p. odštěpný závod Boskovice. Společnost se řídí právním
řádem České republiky. Právní formou společnosti je akciová společnost. Společnost je založena na
dobu neurčitou.
Předmět podnikání:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
• Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb s
pronájmem spojených.
Zápis společnosti v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 888
Účetní závěrky, Dokumenty dle ustanovení § 436 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích)., zprávy o vztazích dle ustanovení § 82 zákona
o obchodních korporacích, jsou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v na webových stránkách
společnosti www.nemohold.cz v době stanovené v oznámení o konání valné hromady společnosti.
Společnost nemá žádnou organizační složku podniku ani v tuzemsku ani v zahraničí
2.

Údaje o základním kapitálu

Výše upsaného základního kapitálu:
Výše upsaného základního kapitálu činí 74.540.000,- Kč a je zcela splacen. Základní kapitál je rozložen
na 74.540 ks akcií o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč. Všechny akcie znějí na majitele, jsou vydány v
zaknihované podobě, neregistrované.
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Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické
cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.
Podmínky stanovené v zakládacích dokumentech pro změny výše základního kapitálu:
Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií ve
Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.
Souhrnný popis operací, kterými došlo v průběhu předcházejících tří let ke změnám v základním
kapitálu nebo v počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen:
V posledních třech letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je od roku 1992
ve výši 74.540.000,- Kč.
Osoby s podílem 5 % a více na hlasovacích právech společnosti:
Uvádíme osoby dle údajů z výpisů z registru emitenta - společnosti NEMOHOLD, a.s., které má
společnost k dispozici, nejedná se o data, ke kterým došlo ke změně vlastnictví akcií.
Specifikace osoby
URBANIA INVESTMENTS LIMITED
6 Maximou Michaelide str., Maximos Plaza, Tower 3, 4th
Floor, Office 401,3106, Limassol, Cyprus,
Department of Registrar of Companies and Official Receiver of
Cyprus under number HE 121834

3.

Podíl na hlasovacích právech
66,77 %

Údaje o činnosti

Hlavní oblastí činnosti společnosti je pronájem nemovitostí a poskytování a zajišťování veškerých
služeb s tím spojených.
Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností
oblast
stavby tis. Kč

pozemky

výměra tis. m2
Boskovice
24 170
24
Celkem
24
24 170
íodnoty staveb a pozemků jsou uvedeny v pořizovacích cenách.

ocenění tis. Kč
2 740
2 740

Údaje o závislosti společnosti na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo
finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech, mají-li zásadní význam pro
podnikatelskou činnost:___________________________________________________________
žádné
Významné změny v obchodních podmínkách:
žádné
Významné změny ve výrobních podmínkách:
žádné
Významné změny v odbytových podmínkách:
žádné
Zahájení řízení o konkurzu či vyrovnání:
není
Pozastavení činnosti společnosti úředním rozhodnutím:
není
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Rozhodnutí o zrušení, sloučení, rozdělení a jiných závažných organizačních změnách:
není
Každé snížení obchodního majetku nebo čistého obchodního jmění společnosti přesahující 10 %:
není
Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních:
Soudní, správní nebo rozhodčí řízení zahájená během posledních dvou účetních období nemají
významný vliv na finanční situaci společnosti.
Hlavní investice uskutečněné v letech 2015 až 2016:
Rok 2016
Název investice
Pořizovací cena (tis. Kč)
nebyly žádné
Rok 2015
Název investice

Umístění

Způsob
financování

—

—

Pořizovací cena (tis. Kč)

Umístění

nebyly žádné
finanční investice
Rok
2015
Investice do akcií a dluhopisů jiných emitentů
0
Jdaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních investic.
Investice
Plánovaná výše investice v tis. Kč
žádné
0
—

Způsob
financování

—

2016
0
Rok
—

Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů podnikatelské
činnosti společnosti a změny počtu zaměstnanců v předcházejících třech účetních obdobích:
Podnikatelská činnost
2012
2015
2013
2014
2016
0
0
obchodní činnost
0
0
0
0
0
pronájem nemovitostí
0
0
0
0
0
Celkem
0
0
0
4.

Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách

Účetní závěrka:
Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy za poslední účetní období tvoří přílohu
výroční zprávy.
Zpráva o propojených osobách:
Zpráva o vztazích mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
Ovládající osobou za rok 2016 byla zpracována dne 28.03.2017.
Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v roce 2017
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek (před zdaněním)

5.032 tis.
5.048 tis.
16 tis.

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní období
Rok
vlastní kapitál

2015 (tis. Kč)
7.905
Stránka 3 z 6

2016 (tis. Kč)
7.143

Hospodářský výsledek připadající na jednu akcii za poslední tři účetní období
Rok
1
2015 (Kč)
hospodářský výsledek na 1 akcii |
0,61
Výše dividendy na akcii za poslední tři účetní období
Rok
výše dividendy

2015
0

-

2016 (Kč)
10,22

2016
0

Přijaté úvěry:
S-Holding, s.r.o. nyní Globeria Consulting Ltd ve výši 8.120.000,- Kč, úrok 9,5 % p.a.
Zůstatek nesplacené jistiny činí 3.947.235,- Kč a nesplacených splatných úroků 2.378.587,87 Kč.
Zůstatek nesplacených smluvních úroků z prodlení činí 3.207.771,- Kč.______________________
Komentář k vývoji finančního hospodaření:
komentář k vývoji zisku_______________________________________________________
Hospodaření společnosti skončilo za rok 2016 ztrátou ve výši 762 tis. Kč.
komentář k vývoji pohledávek__________________________________________________
Proti roku 2015 nedošlo k mimořádným změnám ve stavu pohledávek._______________________
komentář k vývoji zadluženosti_________________________________________________
Proti roku 2015 nedošlo k výraznějším změnám ve stavu závazků.__________________________
Údaje o každé osobě, ve které má společnost přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10%
vlastního kapitálu společnosti nebo 10% čistého ročního zisku nebo ztráty společnosti. (Je-li
společnost součástí konsolidačního celku, uvedou se údaje o každé osobě, ve které má společnost
přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně 10% konsolidovaného vlastního kapitálu nebo
konsolidovaného ročního zisku nebo ztráty): Společnost nevlastní žádné obchodní podíly v jiných
společnostech.
5. Údaje o cenných papírech
, Druh:
Forma:
Podoba:
Počet kusů:
Připojené kupóny:
ISIN:
Celkový objem emise:
Jmenovitá hodnota akcie:

kmenové
na majitele
zaknihovaná
74.540 ks
ne
CZ 0009034153
74.540.000,- Kč
1.000,- Kč

Způsob převodu cenných papírů: K převodu akcií dochází registrací převodu v zákonem stanovené
evidenci na základě příkazu k registraci převodu. Převoditelnost akcií není omezena.
Způsob zdaňování výnosů: Výnos z akcie je zdaňován podle obecně závazných právních předpisů
(zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).
Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování: V minulosti
RM - SYSTEM, a.s. (Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou
osobou, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s
těmito cennými papíry (výplata dividend). Od 22.12.2001 jsou cenné papíry této emise (kmenové akcie
společnosti) vyloučeny z obchodování na RM —SYSTEMu, a.s. Tím došlo ke zrušení registrace (veřejné
obchodovatelnosti) cenných papírů společnosti (kmenových akcií).
Popis práv vyplývajících z akcií:
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•
•
•
•

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře.
Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem
akcionářova podílu k základnímu kapitálu
Neurčí-li stanovy jinak, vyplácí se podíl na zisku v penězích.
Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem
na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
Další akcionářská práva vyplývají ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.
Skutečnosti důležité pro uplatňování akcionářských práv společnost uveřejňuje na svých
internetových stránkách www.nemohold.cz.

Informace o právu na přednostní úpis dosavadních akcionářů a o omezení nebo vyloučení tohoto
práva s uvedením důvodů: Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií
společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní
kurs splácen v penězích
Počet akcií umístěných mezi veřejností s uvedením základního kapitálu, který na ně připadá: Mezi
veřejností je umístěno 74 540 ks akcií, na které připadá 74.540.000,- Kč základního kapitálu, tj. 100 %
z celkového základního kapitálu společnosti.
Veřejná nabídka převzetí akcií společnosti činěná třetími osobami a veřejná nabídka převzetí
akcií jiných společností činěná společnosti v běžném nebo předcházejícím roce: V roce 2016 ani
v účetním roce předcházejícím nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií společnosti, činěná třetími
osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná společnosti.
6.

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech

Představenstvo společnosti:
Jediný člen představenstva:
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:
Clen dozorčí rady:
Clen dozorčí rady:

Ing. Jiří Fajkus, nar. 1. září 1962, bytem Brno, Bystrc,
Vrbovecká 1228/10, PSČ 635 00
Ing. Ladislav Dušek, nar. 24. srpna 1960, bytem Praha 5,
Slivenec, Diamantová 742/12, PSČ 154 00
Ing. Jiří Čermák, nar. 27. května 1955, bytem Rychnov nad
Kněžnou, Boženy Němcové 634, PSČ 516 01
Ing. Radovan Drobílek, nar. 6. června 1952, bytem Žabčice,
Zemědělská 258, PSČ 664 63

Plnění poskytnuté statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů
__________________ _________________________________________
společnosti (v K č):
'
Peněžité příjmy
Z toho tantiémy
Naturální příjmy
Představenstvo
12.000
0
0
Dozorčí rada
48.000
0
0
Vedení společnosti
0
0
0
Počet účastnických cenných papírů společnosti, které jsou drženy členy statutárního orgánu a členy
dozorčího orgánu a vedoucími zaměstnanci společnosti souhrnně za orgán:
Představenstvo
0 ks
Dozorčí rada
0 ks
Vedoucí zaměstnanci
0 ks
Členům představenstva ani dozorčí rady neposkytla společnost žádné úvěry nebo půjčky, nepřevzala
žádné záruky ani jištění za úvěry.
Údaje o možnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu společnosti: Společnost nemá
žádné zaměstnance.
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7.

Údaje o vývoji činnosti

Obecné údaje o tendencích v činnosti společnosti od rozvahového dne posledního účetního období,
za které byla zveřejněna účetní závěrka, zejména o hlavních aktuálních tendencích ve výrobě nebo
službách, prodeji, skladovém hospodářství a objednávkách a o tendencích posledního vývoje
nákladů a prodejních cen: Společnost bude pokračovat i nadále v pronajímání nebytových prostor ve
vlastní nemovitosti v Boskovicích.
Údaje o obchodních vyhlídkách společnosti nejméně do konce běžného účetního období: Činnost
bude probíhat beze změn.
8.

Údaje o změně stanov společnosti

V roce 2014 společnost přijala nové stanovy a současně se Společnost podřídila zákonu číslo 90/2012
Sb. o obchodních korporacích jako celku.

9.

Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky

Osoby odpovědné za výroční zprávu:
Ing. Jiří Fajkus, jediný člen představenstva společnosti.
Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky za poslední tři účetní období:
2014, 2015, 2016 - Ing. Jiří Fajkus, jediný člen představenstva společnosti.
Účetní závěrka za rok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ani 2016 nebyla ověřována auditorem (společnosti
nevznikla povinnost ověřit účetní závěrku auditorem).
Příloha:
• Účetní závěrka v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy za rok 2016
• Zpráva o vztazích za rok 2016 dle § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích
Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které
by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly vynechány.
V Brně, dne 18.05.2017
NEMOHOLD a.s.
Ing. Jiří Fajkus
jediný člen představenstva
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ROZVAHA
v p ln é m

ro zs a h u

ke dni 3 í .

12.2016

(v c e l ý c h

t i s í c í c h Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
NEMOHOLD a.s.

IČO
4

6

9

6

5

7

7

Moravské náměstí
BRNO-STŘED
60200

7

Číslo
řádku

AKTIVA

Označeni
a

c

b
AKTIVA CELKEM

(A + B. + C. + D.)

001

690/15

Minulé úč. období

Běžné účetní období
Brutto
1
35

629

15

5 8 9

20

Netto
4

040

19

777

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

(B.l. + B.ll. + B.lll.)

003

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.l. 1. až B.l.5.2.)

004

0

0

0

0

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

005

0

0

0

0

2.

Ocenitelná práva

006

0

0

0

0

2.1.

Software

007

0

0

0

0

2.2.

Ostatní ocenitelná práva

008

0

0

0

0

3.

Goodwill

009

0

0

0

0

4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

010

0

0

0

0

5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

0

0

0

0

5.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

0

0

0

0

5.2.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

013

0

0

0

0

Dlouhodobý hmotný m ajetek (součet B.II.1. až B.ll.5.2.)

014

2 6

925

15

577

11

348

11

912

Pozemky a stavby

015

26

910

15

574

11

33 6

11

912

1.1.

Pozemky

016

2

740

0

2

74 0

2

7 4 0

1.2.

Stavby

017

24

170

574

8

59 6

9

172

2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

018

3

3

0

0

3.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

019

0

0

0

0

4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

020

0

0

0

0

4.1.

Pěstitelské celky trvalých porostů

021

0

0

0

0

4.2.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

022

0

0

0

0

4.3.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

023

0

0

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

024

12

0

12

0

5.1.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

025

0

0

0

0

5.2.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

026

12

0

12

0

B II.
1.

5.

002

Netto
3

Korekce
2

0
26

925

0
15

15

57 7

0
11

348

0
11

912

IČ: 46965777

Označeni

A K T IV A

Číslo
řádku

a

b

c

Běžné účetní období
Brutto
1

Korekce
2

Minulé úč. období
Netto
3

Netto
4

Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.lll.7.2.)

027

0

0

0

0

1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

028

0

0

0

0

2.

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

029

0

0

0

0

3.

Podíly - podstatný vliv

030

0

0

0

0

4.

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

031

0

0

0

0

5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

032

0

0

0

0

6.

Zápůjčky a úvěry - ostatní

033

0

0

0

0

7.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

034

0

0

0

0

7.1.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

035

0

0

0

0

7.2.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

036

0

0

0

0

C.

Oběžná aktiva

(C.l. + C.ll. + C lil. + C.IV.)

037

704

12

C.l.

Zásoby

(součet C. 1.1. až C.I.5.)

038

0

0

0

0

1.

Materiál

039

0

0

0

0

2.

Nedokončená výroba a polotovary

040

0

0

0

0

3.

Výrobky a zboží

041

0

0

0

0

3.1.

Výrobky

042

0

0

0

0

3.2.

Zboží

043

0

0

0

0

4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

044

0

0

0

0

5.

Poskytnuté zálohy na zásoby

045

0

0

0

0

3

152

12

3

140

3

07 6

12

3

064

0

3

0 7 6

12

3

064

0

B.lll.

C.ll

Pohledávky

1.

( C.II.1 + CII.2)

046

8

8

692

7

6

865

361

Dlouhodobé pohledávky

047

1.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

048

1.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

049

0

0

0

0

1.3.

Pohledávky - podstatný vliv

050

0

0

0

0

1.4.

Odložená daňová pohledávka

051

0

0

0

0

1.5.

Pohledávky - ostatní

052

0

0

0

0

5.1.

Pohledávky za společníky

053

0

0

0

0

5.2.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

054

0

0

0

0

5.3.

Dohadné účty aktivní

055

0

0

0

0

5.4.

Jiné pohledávky

056

0

0

0

0

IČ: 46965777

Číslo
řádku

AKTIVA

Označeni
A

b

c

Běžné účetní obdob!
Korekce
2

Brutto

1

Minulé úč. období
Netto

Netto

3

4

2.

Krátkodobé pohledávky

057

7 6

0

7 6

6

3 6 1

2.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

058

0

0

0

6

3 2 1

2.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

059

0

0

0

0

2.3.

Pohledávky - podstatný vliv

060

0

0

0

0

2.4

Pohledávky - ostatní

061

7 6

0

7 6

4 0

4.1. Pohledávky za společníky

062

0

0

0

0

4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

063

0

0

0

0

4.3. Stát - daňové pohledávky

064

7 6

0

7 6

4 0

4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

065

0

0

0

0

4.5. Dohadné účty aktivní

066

0

0

0

0

4.6. Jiné pohledávky

067

0

0

0

0

068

0

0

0

0

C.III.

Krátkodobý finanční majetek

(C.III.1. + C.III.2.)

1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

069

0

0

0

0

2.

Ostatní krátkodobý finanční m ajetek

070

0

0

0

0

C.IV.

Peněžní prostředky

(C.IV.1. + C.IV.2.)

071

1.

Peněžní prostředky v pokladně

072

2.

Peněžní prostředky na účtech

073

D.

Časové rozlišení aktiv

(D.1. + D.2.+ D.3.)

5

5

5 5 2

0

1 3 5

0

4 1 7

0

5

5 5 2

1

1 3 5
5

4 1 7

5 0 4
50

1

4 5 4

074

0

0

0

0

1.

Náklady příštích období

075

0

0

0

0

2.

Komplexní náklady příštích obdob!

076

0

0

0

0

3.

Příjmy příštích období

077

0

0

0

0

IČ: 46965777

Označeni

PASIVA

Číslo
řádku

Stav v běžném účet. období

Stav v minulém účet. období

a

b

c

5

6

PASIVA CELKEM
A.

Vlastní kapitál

AI.

Základní kapitál

(A + B. + C. + D.)

078

20

040

19

777

(AI. + A.II. + ANI. + AIV. + AV. + AV.I.)

079

7

143

7

904

(AI.1. +AI.2. +AI.3.)

080

74

540

74

540

74

540

74

540

1.

Základní kapitál

081

2.

Vlastní podíly (-)

082

0

0

3.

Změny základního kapitálu

083

0

0

084

0

0

A.II.

Ážio a kapitálové fondy

(součet AII.1. + AII.2.)

1.

Ážio

085

0

0

2.

Kapitálové fondy

086

0

0

Ostatní kapitálové fondy

087

0

0

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

088

0

0

089

0

0

090

0

0

091

0

0

092

270

268

2.1.
2.2.
2.3.

Oceňovací rozdíly z přecenění pn přeměnách obchodních korporací
(+/-)

2.4.

Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

2.5.

Rozdíly z ocenění pn přeměnách obchodních korporací

A.lll.

Fondy ze zisku

(+/-)

(AIII.1. + AIII.2.)

1.

Ostatní rezervní fondy

093

270

268

2.

Statutární a ostatní fondy

094

0

0

Výsledek hospodařeni minulých let (+/-) (A.IV.1. + AIV.2.+ AIV.3.)

095

1.

Nerozdělený zisk minulých let

096

2.

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

097

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

098

0

0

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

099

-762

45

A.VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

100

0

0

B. + C.

Cizi zdroje

B.

Rezervy

A.IV.

3.

»

-6 6

905

-6 6

0

-6 6

905

(součet B. + C.)

101

12

916

(součet B.1. až B.4.)

102

1

520

949
0

-6 6

11

949

873
760

1.

Rezerva na důchody a podobné závazky

103

0

2.

Rezerva na daň z příjmů

104

0

0

3.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

105

520

760

4.

Ostatní rezervy

106

0

0

1

IČ: 46965777
Označení

PASIVA

Čislo
řádku

Stav v běžném úč. období

Stav v minulém úč. období

a

b

C

5

6

C.

Závazky

C.l.

Dlouhodobé závazky

(C.l. + C.ll.)

107

11

396

11

113

(součet C. 1.1. až C.I.9.)

108

10

368

10

269

Vydané dluhopisy

109

0

0

1.1.

Vyměnitelné dluhopisy

110

0

0

1.2.

Ostatní dluhopisy

111

0

0

2.

Závazky k úvěrovým institucím

112

0

0

3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

113

0

0

4.

Závazky z obchodních vztahů

114

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

115

6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

116

0

0

7.

Závazky - podstatný vliv

117

0

0

8.

Odložený daňový závazek

118

835

831

9.

Závazky - ostatní

119

9.1.

Závazky ke společníkům

120

0

0

9.2.

Dohadné účty pasivní

121

0

0

9.3.

Jiné závazky

122

9

533

123

1

028

844

1.

C.ll.
1.

Krátkodobé závazky

(součet C. 11.1. až C.II.8.)

0

9

533

9

9

438

438

Vydané dluhopisy

124

0

0

1.1.

Vyměnitelné dluhopisy

125

0

0

1.2.

Ostatní dluhopisy

126

0

0

2.

Závazky k úvěrovým institucím

127

0

0

3.
0

Krátkodobé pňjaté zálohy

128

527

525

4.

Závazky z obchodních vztahů

129

473

363

5.

Krátkodobé směnky k úhradě

130

0

0

6.

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

131

0

0

7.

Závazky - podstatný vliv

132

0

0

8.

Závazky ostatní

133

28

8.1.

Závazky ke společníkům

134

0

0

8.2.

Krátkodobé finanční výpomoci

135

0

0

8.3.

Závazky k zaměstnancům

136

4

4

8.4.

Závazky z e sociálního a zdravotního pojištění

137

2

2

8.5.

Stát - daňové závazky a dotace

138

22

1

8.6

Dohadné účty pasivní

139

0

8.7.

Jiné závazky

140

0

D.

Časové rozlišení pasiv

(D.1. + D.1.)

0

-1 9

0

142

2.

Výnosy příštích období

143

společnost

Předmět podnikáni účetní jednotky: realitní

činnost

Podpisový záznam: S e s t a v i l a : Dědková

549213276

0

-1 9

Výdaje příštích období

Právní forma účetní jednotky: Akciová

-5 1

141

1.

Sestaveno dne: 2 8 . 4 . 2 0 1 7

-4 4

0

0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v c e l ý c h

t i s í c í c h Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
NEMOHOLD a.s.

IČO

Moravské náměstí
BRNO-STŘED

4 6 9 6 5 7 7 7

690/15

60200

Označení

Číslo
řádku

TEXT
b

a

c

3

1.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

01

II.

Tržby za prodej zboží

02

minulém
2

589

3

0

546
0

A.

Výkonová spotřeba

A. 1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

04

0

0

2.

Spotřeba materiálu a energie

05

513

516

3.

Služby

06

B.

Zm ěna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

07

0

0

C.

Aktivace (-)

08

0

0

D.

Osobni náklady

09

74

102

D. 1.

Mzdové náklady

10

60

80

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

11

14

22

2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

12

0

22

2.2. Ostatní náklady

13

14

0

14

575

575

2.

(součet A.1. až A.3.)

Skutečnost v účetním období
běžném
1

(součet D.1. až D.2.)

(součet E.1. až E.3.)

03

2

2

839

326

1

1

969

453

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

E.*1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

15

575

575

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

16

575

575

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

17

0

0

2.

Úpravy hodnot zásob

18

0

0

3.

Úpravy hodnot pohledávek

19

0

0

20

0

6

III.

Ostatní provozní výnosy

(součet 111.1 až III.3.)

1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

21

0

0

2.

Tržby z prodaného materiálu

22

0

0

3.

Jiné provozní výnosy

23

0

6

24

939

947

F.

Ostatní provozní náklady

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

25

0

0

2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

26

0

0

3.

Daně a poplatky

27

104

107

4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

28

764

247

5.

Jiné provozní náklady

29

71

593

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

30

-838

-41

*

(součet F.1. až F.5.)

IČ: 46965777

Označení

Číslo
řádku

TEXT

a

Skutečnost v účetním období
běžném
1

minulém
2

b

c

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (součet IV. 1 + IV.2.)

31

0

0

1.

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

32

0

0

2.

Ostatní výnosy z podílů

33

0

0

Náklady vynaložené na prodané podíly

34

0

0

Výnosy z ostatního dlouhodobého ffriančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)

35

0

0

1.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo
ovládaná osoba

36

0

0

2.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

37

0

0

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

38

0

0

Výnosové úroky a podobné výnosy

39

IV.

G.
V.

H.
VI.

(součet VI. 1 + V1.2.)

388

401

1.

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

40

388

401

2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

41

0

0

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

42

0

0

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

43

296

296

J. 1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

44

296

0

Ostatní nákladové úroky podobné náklady

45

0

296

Ostatni finanční výnosy

46

0

0

2.
VII.
K.

(součet J.1 + J..2.)

Ostatní finanční náklady

47

12

5

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

48

80

100

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

49

-758

59

50

4

14

L.

Daň z příjmů

L. 1.

Daň z příjmů splatná

51

0

1

Daň z příjmů odložená (+/-)

52

4

13

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

53

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

54

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

55

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:

56

2.
0 **
M.
***

(součet L 1 + L.2.)

Sestaveno dne: 2 8 . 4 . 2 0 1 7
Právní forma účetní jednotky: Akciová

společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: realitní
Podpisový záznam:

Sestavila:

Dědková 549213276

(' A /?

činnost

3

-762

45

0

0

-762

45

977

3

953

Příloha k účetní závěrce za rok 2015
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OBECNÉ ÚDAJE

N ázev:
Sídlo:
IČO:

NEMOHOLD a.s.
Moravské náměstí 690/15, 602 00 Brno
46965777

P rá vn ífo rm a : Akciová společnost
D atum zápisu: 21. 7. 1992
R ejstříkový so u d oprávněný k veden í obchodního rejstříku: Krajský
Číslo, p o d kterým j e společn ost zapsána: oddíl B., vložka 888

soud v Brně

P ředm ět činnosti:

realitní činnost
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a
právnických osob
O d 22.08.016j e společn ost vlastněna 10-ti a více procenty:

URBANIA INVESTMENTS LIMITED,
6 Maximou Michailide str., Maximos Platza, Tower, 4th Floor, Ofice 401,
3106 Limallol, CYPRUS,
Registrar number C121 834.
Č lenové statutárních orgánů a dozorčích ra d k 3 1 .1 2 . 2016:

Představenstvo společnosti:
Ing. Jiří Fajkus, Vrbovecká 10, 635 00 Bmo

Dozorčí rada:
Ing. Ladislav Dušek, Ing. Jiří Čermák, Ing. Radovan Drobílek

t

r

Ucast v jin ých společnostech: --------P rům ěrný p o č e t zam ěstnanců:

0

C elkové m zdové n áklady: --------P ln ěn í členům statutárních a řídících orgánů (odm ěna statutára do 30.08.2016):

2

60.tis Kč

ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, a navazujících
předpisů pro účetnictví podnikatelů.
Z působ ocenění:

zásoby nakupované - pořizovací ceny
zásoby vytvořené ve vl. režii - vlastní náklady
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vl. činností - vlastní náklady
cenné papíry a majetkové účasti - cenou pořízení
příchovky a přírůstky zvířat............—
Z působ sta n o ven í reprodu kčn í p o řizo va cí ceny:

dle odborného odhadu
1

D ru hy vedlejších pořizovacích nákladů: ------Z m ěn y způsobu oceňování, p o stu p ů odpisován í a p ostu pů ú čtován í oproti předcházejícím u
účetním u období: -------Z působ sta n oven í opravných p o lo žek k m ajetku:

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv.
Způsob sesta ven í odpisového plán u :

Účetní jednotka eviduje dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek a dlouhodobý drobný hmotný
majetek, který tvoří:
a) Budovy, haly,stavby
- daňové odpisy rovnoměrné
- účetní odpisy: 5.odp.sk. na 60 let, 4.odp.sk. na 20, resp. 40 let
b) Pozemky
- neodepisují se
c) Drobný hmotnýmajetek • pořizovací cena od 1,—do 1.000,-- Kč včetně s výjimkou:
kancelářské stroje a přístroje (SKP 30.)
elektrické stroje (SKP 31.)
radiová, televizní, spojová zařízení a přístroje (SKP 32.)
= při pořízení přímo do nákladů prostřednictvím účtu 501
• pořizovací cena nad 1.000,—do 40.000,—Kč včetně DHM do 1.000,—, který je vyloučen
z předchozího odstavce (tj. SKP 30.,31 .,32.)
= při poříz, přímo do nákladů prostřednictvím účtu 501, přičemž se vede v operativní evidenci
d) Opravná položka k nabytému majetku - odepisovala se po dobu 15ti let.
Způsob u platn ěn í kurzů cizích m ěn:

3

K přepočtu cizích měn se používá denní kurz ČNB.

d o p l ň u j íc í in f o r m a c e

D louhodobý nehm otný a hm otný m ajetek

a)

Budovy, haly, stavby

pořizovací cena
účetní odpis 2016
zůstatková cena

b) Pozemky

pořizovací cena

c) Drobný hmotný majetek

pořizovací cena
účetní odpis 2010
zůstatková cena

24.170.049,- Kč
574.345,- Kč
8.596.333,- Kč
2.739.843,66 Kč
2.709,- Kč
2.709,- Kč
0,- Kč

L e a s in g :------

Finanční investice: ------Z á s o b y :-------Pohledávky:

Po lhůtě splatnosti: 80.596,- Kč
V cizí měně s rozpisem jednotlivých měn:
K podnikům ve skupině: ------Kryté podle zástavního práva: -------V lastní kapitál:

2

Výše základního kapitálu činí 74.540.000,- Kč, skládá se ze 74.540 ks akcií, plně upsaných a
splacených, s nominální hodnotou 1.000,- Kč. Všechny akcie znějí na majitele, jsou vydány
v zaknihované podobě. Dne 22. 12. 2001 přestaly být registrované. Nedošlo k výrazné změně výše
základního kapitálu.
Na účtu kapitálových fondů neeviduje společnost přijaté dotace.
R ezervn ífo n d:

Do rezervního fondu bylo dle předchozí právní úpravy (zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník)
přidělováno 5% ze zisku po zdanění až do doby, kdy se dosáhne zákonem požadované výše 20% ze
základního jmění. V těchto přídělech je pokračováno za nové právní úpravy (zákon č. 90/2012 Sb.
Zákon o obchodních korporacích).
Závazky:

Po lhůtě splatnosti:--------V cizí měně s rozpisem jednotlivých měn: --------K podnikům ve skupině: --------Kryté podle zástavního práva: -------Nevyúčtované v účetnictví:-------Z ákon n é a o sta tn í rezervy: -----------Výnosy z běžn é činnosti:

3.977.174,- Kč

Výnosy z m im ořádn é činnosti:

0,- Kč

O dložená daň:

důvod odložené daně
rozdíl mezi účetními a
daňovými zůstatkovými cenami
dlouhodobého majetku

odložená daňová
pohledávka

Celkem odložená daň

odložený daňový
závazek

4.394.134,-Kč
834.885,- Kč

Na výzkum a vývoj nebyly v roce 2016
vynaloženy žádné finanční prostředky.

Výzkum a vývoj:

4

UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Žádné
V Brně dne 28. 04. 2017
Ing. Jiří Fajkus
člen představenstva

NEMOHOLD a.s.

Zpráva
o vztazích mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou a o vztazích mezi Ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou
(dále jen Zpráva o vztazích)
za rok 2016

V Brně, dne 28.03.2017

Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sledované období.
Základní identifikace Ovládané osoby.
Základní identifikace Ovládající osoby.
Struktura vztahů mezi Ovládající osobou, Ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými
stejnou Ovládající osobou (dále jen Propojené osoby).
Úloha Ovládané osoby ve struktuře vztahů mezi Propojenými osobami.
Způsob a prostředky ovládání.
Přehled jednání učiněných ve Sledovaném období Ovládanou osobou v zájmu nebo na popud
Ovládající osoby, popřípadě v zájmu nebo na popud osob ovládaných stejnou Ovládající osobou.
Přehled vzájemných smluv uzavřených, popřípadě realizovaných mezi Ovládanou osobou a
Ovládající osobou nebo mezi osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou.
Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Propojenými osobami a definice
případných rizik plynoucích ze vztahů mezi Propojenými osobami.
Posouzení toho, zda vznikla Ovládané osobě újma a pokud ano, posouzení jejího vyrovnání dle
zákona.
Důvěrnost informací a závěrečné prohlášení statutárního orgánu Ovládané osoby.
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1. Sledované období.
Sledovaným obdobím je účetní období roku 2016 (dále jen Sledované období).
2. Základní identifikace Ovládané osoby.
Obchodní firma: NEMOHOLD a.s., obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888.
Den zápisu:
21.07.1992.
Sídlo:
Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno.
Identifikační číslo: 46965777.
Právní forma:
Akciová společnost.
Základní kapitál k 31.12.2016: 74.540.000,- Kč, splaceno 74.540.000,- Kč.
Akcionáři: Základní kapitál je rozdělen na 74.540 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě,
neregistrované, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
Akcie jsou vedeny u Centrálního depozitáře cenných papírů, stejně tak jako jejich držitelé, akcionáři.
Majoritním akcionářem je Ovládající osoba, která k 31.12.2016 vlastnila 49.775 akcií Ovládané osoby,
což představuje 66,77 % podíl na Ovládané osobě
Datum započetí ovládání: 24.07.2012.
3. Základní identifikace Ovládající osoby do 21.09.2017.
Realitní a správcovská, a.s., Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 25553771.
Základní identifikace Ovládající osoby od 22.09.2017.
URBANIA INVESTMENTS LIMITED, company organized and existing under the laws of Cyprus,
registered at the Department of Registrar of Companies and Official Receiver of Cyprus under number
HE 121834 6, se sídlem Maximou Michaelide str., Maximos Plaza, Tower 3, 4tn Floor, Office 401,
3106, Limassol, Cyprus
4. Struktura vztahů mezi Propojenými osobami.
Ovládající osoba dle dostupných informací disponovala k 31.12.2016 akciemi v rozsahu 66,77 %
základního kapitálu na Ovládané osobě.
5. Úloha Ovládané osoby ve struktuře vztahů mezi Propojenými osobami.
Ovládaná osoba je jednou z osob ovládaných Ovládající osobou bez zvláštní role či úlohy ve struktuře
vztahů mezi Propojenými osobami.
6. Způsob a prostředky ovládání.
Ovládání je realizováno prostřednictvím výkonu akcionářských práv rozhodováním Ovládající osoby jako
jediného akcionáře dle zákona a stanov Ovládané osoby.
7. Přehled jednání učiněných ve Sledovaném období Ovládanou osobou v zájmu nebo na popud
Ovládající osoby nebo v zájmu nebo na popud osob ovládaných stejnou Ovládající osobou.
Ve vztahu mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou nebyla učiněna ve Sledovaném období žádná
jednání v zájmu nebo na popud Ovládající osoby nebo Ovládané osoby.
8. Přehled vzájemných smluv uzavřených, popřípadě realizovaných mezi Ovládanou osobou a
Ovládající osobou nebo mezi osobami ovládanými stejnou Ovládající osobou.
9. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Propojenými osobami a definice
případných rizik plynoucích ze vztahů mezi Propojenými osobami.
Výhodou pro Ovládanou osobu plynoucí ze vztahů mezi Propojenými osobami je možnost získat
případnou obchodní zakázku v rámci svého předmětu podnikání od ostatních osob, ovládaných stejnou
Ovládající osobou. Nevýhody nejsou, stejně tak jako nejsou případná rizika.
10. Posouzení toho, zda vznikla Ovládané osobě újma, posouzení jejího vyrovnání dle zákona.
Ovládané osobě ze vztahů mezi Propojenými osobami újma nevznikla.
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11. Důvěrnost informací a závěrečné prohlášení statutárního orgánu Ovládané osoby.
a) Za důvěrné jsou v rámci vztahů mezi Ovládající osobou a Ovládanou osobou považovány informace a
skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství těchto osob včetně informací, které byly za
důvěrné tou či onou osobou označeny, zejména pak informace z obchodního styku, které by mohly
být samostatně nebo v souvislosti s jinými skutečnostmi k újmě jakékoliv z výše uvedených osob. S
ohledem na tuto skutečnost byla tato zpráva sestavena tak, aby v ní nebyly obsaženy informace
považované za důvěrné.
b) Jediný člen představenstva Ovládané osoby prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě odpovídají
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly vynechány.

V Brně, dne 28.03.2017
___
NEMOHOLD
Ing. Jiří Fajkus
jediný člen představenstva
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Příloha
NEMOHOLD a.s.___________________________ Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

Návrh představenstva společnosti
NEMOHOLD a.s.
se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46965777
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888
na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016

Představenstvo společnosti NEMOHOLD a.s. navrhuje, aby řádná valná hromada společnosti
schválila následující způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, kterým je
ztráta ve výši 762.231,79 Kč takto: -------------------------------------------------------------------------

Ztráta ve výši 762.231,79 Kč bude zaúčtována na účet ztráty minulých let

V Brně, dne 18.05.2017

NEMOHOLD a.s.
Ing. Jiří Fajkus
jediný člen představenstva

\

J

6 5

Příloha Č£
Zpráva dozorčí rady 2017

NEM OHOLD a.s.

Zpráva dozorčí rady společnosti
NEMOHOLD a.s.
se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46965777,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888,
o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016
o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016
o přezkoumání výroční zprávy za rok 2016
o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016 (dále jen Zpráva o vztazích), dle § 82 a
následujících zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(dále jen zákon o obchodních korporacích)
vyjádření dozorčí rady k návrhu na
rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti NEMOHOLD a.s. za rok 2016
sestavenou k 31.12.2016 a doporučuje tuto účetní závěrku za rok 2016 valné hromadě společnosti
NEMOHOLD a.s. ke schválení. -------------------------------------------------------------------------------Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu společnosti NEMOHOLD a.s. za rok 2016 a doporučuje
tuto Výroční zprávu společnosti NEMOHOLD a.s. za rok 2016 valné hromadě společnosti
NEMOHOLD a.s. ke schválení. -------------------------------------------------------------------------------Dozorčí rada dále přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2016 dle § 82 a následujících zákona o
obchodních korporacích., a schválila následující stanovisko ke Zprávě o vztazích: „Dozorčí rada
společnosti N E M O H O LD a.s. konstatuje, že Z práva o vztazích společnosti N E M O H O LD a.s. za rok
2016 byla vypracována představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 82 a následujících
zákona o obchodních korporacích, a k dané Zprávě o vztazích nem á d ozorčí rada žádné výhrady a
so u h la sís tím, že újm a N E M O H O LD a.s. nevznikla!'''--------------------------------------------------------------------

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016,
tj. návrh aby řádná valná hromada společnosti schválila následující způsob vypořádání hospodářského
výsledku za rok 2016, kterým je ztráta ve výši 762.231,79 Kč takto: -------------------------------------Ztráta ve výši 762.231,79 Kč bude zaúčtována na účet ztráty minulých let----------------------a doporučuje tento návrh ke schválení. ------------------------------------------------------------------------Dozorčí rada společnosti NEMOHOLD a.s. konstatuje, že k návrhu představenstva společnosti
NEMOHOLD a.s. na přijetí opatření ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2. zákona o obchodních
korporacích, kterým představenstvo společnosti NEMOHOLD a.s., ve smyslu ustanovení § 403 odst.
2) zákona o obchodních korporacích navrhuje, aby řádná valná hromada společnosti schválila
následující rozhodnutí: „ Valná hrom ada p řijím á svým rozhodnutím opatření ve sm yslu ustanovení §
403 odst. 2) zákona o obchodních korporacích, spočívajícího v p o kra čo vá n í v p ro vo zo vá n í stávajícího
před m ětu p o d n iká n í sp olečnosti'' , nemá dozorčí rada žádné výhrady a doporučuje jej valné hromadě

ke schválení. -----------------------------------------------------------------------------------------------------V Praze, dne 18.05.2017
y-T
n e m o h o l d V s.
Ing. Ladislav Dušek
předseda dozorčí rady

Příloha
NEMOHOLD a.s.

Návrh představenstva na přijetí opatření za rok 2016

Návrh představenstva společnosti
NEMOHOLD a.s.
se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO 46965777
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888
na přijetí opatření ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích).
Představenstvo společnosti NEMOHOLD, a.s., ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2) zákona o
obchodních korporacích, navrhuje, aby řádná valná hromada společnosti schválila následující
rozhodnutí:
„V alná hrom ada p řijím á svým rozhodnutím opatřen í ve sm yslu u stan oven í § 403 odst. 2) zákona o
obchodních korporacích, spočívající v pokra čo vá n í v p ro vo zo vá n í stávajícího předm ětu p o d n ik á n í
s p o le č n o s ti

Celková ztráta společnosti z minulých účetních období dosahuje výše 66.905.391,85 Kč, přičemž při
jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla výše přesahující
poloviny základního kapitálu společnosti (tj. výše 37.270.000,- Kč), tedy jsou splněny podmínky dle
ustanovení § 403 odst. 2) zákona o obchodních korporacích dle kterého v takovém případě
představenstvo společnosti navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného
opatření.
Daný stav je v tomto případě stavem nevyžadujícím přijetí jakýchkoli opatření, neboť:
• jedná se o nakumulovanou ztrátu z období do roku 2009, přičemž počínaje rokem 2010 do roku
2016 společnost ztrátu nevykázala,
• příčinou nakumulované ztráty je hospodaření společnosti před rokem 2009,
• v roce 2010 až 2016 dosáhla společnost zisku, přičemž společnost do budoucna předpokládá při
pokračování ve stávajícím předmětu podnikání ziskové hospodaření,
• vlastní kapitál společnosti přesahuje částku 7 milionů Kč,
• společnost není ve stavu úpadku ani hrozícího úpadku, a nesplňuje znaky úpadku či hrozícího
úpadku,
• je nanejvýše v zájmu společnosti, aby přijatým opatřením bylo rozhodnutí o pokračování
v stávajícím předmětu podnikání společnosti.

V Brně, dne 18.05.2017

NEMOHOLD a.s.
Ing. Jiří Fajkus.---------- v-----jediný člen představenstva---- V—=- *v
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