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NZ 757/2020

S T E J N O P I S

N O T Á Ř S K Ý   Z Á P I S

sepsaný jménem JUDr. Ivany Demutové, notářky v Žatci, dne 19.11.2020, tj. devatenáctého--

listopadu roku dvoutisícího dvacátého  při úředním dnu notářky na adrese Praha 1, Břehová 8,

Mgr. Ondřejem Demutem, notářským kandidátem ustanoveným podle § 24 notářského řádu--

jejím zástupcem----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Na žádost společnosti KLIKA - BP, a.s., se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava,--

IČ: 25555316, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vlož-

ka 6348 (dále jen "společnost") sepisuji notářský zápis obsahující osvědčení dle § 80a notář---

ského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgá-

nů a osvědčení obsahu:-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ----------------------

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 19.11.2020, tj. devatenáctého listopa--

du roku dvoutisícího dvacátého na místě samém na shora uvedené adrese.------------------------

Oprávnění k výkonu akcionářských práv jednotlivých akcionářů mi bylo prokázáno předlože-

ním seznamu akcionářů, dle kterého jsou přítomni  akcionáři disponující celkem 93%  všech

hlasů, tj.: 186 hlasy.-----------------------------------------------------------------------------------------

Za prvé: ---------------------------------------------------------------------------------- -

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé--

přítomnosti při jejím jednání  o s v ě d č u j i  níže uvedené formality a právní jednání orgánů

společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí.-------------------------------------------

a) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodním rejstříku vedeném, Krajským-----

soudem v Brně, oddíl B, vložka 6348. Předseda představenstva Ing. Richard Kadlec, naroze--

ný 1.8.1965, bytem Bratislava-Ružinov, Bancíkovej 17007/1A, Slovensko,  prohlásil, že------ 
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výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti, zapisovaných do ob-

chodního rejstříku.-------------------------------------------------------------------------------------------

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna ze stanov společ--

nosti ze dne 17.9.2018 o nichž výše jmenovaný zástupce akcionářů prohlásil, že jde o posled-

ní úplné znění stanov a z ust. § 398 a násl. zákona o obchodních  korporacích.-------------------

Působnost valné hromady byla dále zjištěna z pozvánky na valnou hromadu ze dne-------------

19.10.2020 o které Ing. Richard Kadlec prohlašuje, že byla v souladu se zákonem a stanova---

mi společnosti zaslána akcionářům a zveřejněna na www. stránkách společnosti.----------------

Ing. Richard Kadlec prohlásil, že na valné hromadě společnosti je přítomno celkem 93% pro-

cent všech hlasů, když jsou přítomni čtyři akcionáři společnosti. Valná hromada je tedy usná-

šení schopná.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcionáři prohlašují, že tito se vzdávají svého práva na zaslání dokumentů a dalších práv ve--

smyslu § 7, § 8 a následujících, § 61 zákona číslo 125/2008 Sb. kromě zprávy představenstva

o přeměně a znaleckého posudku.-------------------------------------------------------------------------

Ing. Richard Kadlec dále prohlašuje, že:-----------------------------------------------------------------

- statutární orgán společnosti KLIKA - BP, a.s.,  dle ustanovení § 33 odst. 1 zákona č.---------

125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, uložil do Sbírky listin projekt-

rozdělení této společnosti a že rovněž dle předmětného ustanovení bylo v ------------------------

Obchodním věstníku zveřejněno oznámení o uložení projektu rozdělení společnosti  KLIKA-

- BP, a.s.,  do sbírky listin dle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o pře-

měnách obchodních společností a družstev, včetně upozornění pro akcionáře a věřitele.---- ---

- byly ve lhůtě určené zákonem pro akcionáře zúčastněné společnosti, ve smyslu ustanovení §

299 zákona 125/2008Sb., k nahlédnutí zejména projekt rozdělení, účetní závěrky zúčastněné

společnosti za poslední tři účetní období, znalecký posudek a zpráva představenstva a že tyto

materiály jsou k nahlédnutí při dnešním rozhodnutí valné hromady.--------------------------------

- s odkazem na ustanovení § 297 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společ----

ností a družstev, byl zpracován znalecký posudek č. 2049-308/2020 ze dne 30.9.2020,---------

Znalecká zpráva o přezkoumání projektu rozdělení KLIKA - BP, a.s., zhotovitel AP------------



Strana třetí:

Appraisal, s.r.o., IČ: 25094076----------------------------------------------------------------------------

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena pro----

hlášením předsedy valné hromady Ing. Richarda Kadlece, narozeného 1.8.1965, bytem Brati-

slava-Ružinov, Bancíkovej 17007/1A, Slovensko, který byl zvolen do funkce předsedy valné-

hromady, v rámci bodu 2 programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen----

žádný protest či námitka.-----------------------------------------------------------------------------------

Totožnost předsedy valné hromady je zástupci notáře osobně známa.------------------------------

Za druhé: Valná hromada v rámci bodu 3 svého programu rozhodla takto:-----------------------

A) Valná hromada rozhodla  podle ustanovení zákona 125/2008 Sb. o rozdělení odštěpením--

sloučením, a to tak, že od společnosti KLIKA - BP, a.s., se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01

Jihlava, IČ: 25555316, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

B, vložka 6348 se odštěpuje část jejího jmění a ta se slučuje se společností  ----------------------

- KLIKA - BP gas systems s.r.o., se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČ:-------------

09456864, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka---

119122--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  KLIKA - BP sprinklers s.r.o., se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČ: 09456805,

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 119115------

- KLIKA - BP services s.r.o., se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, IČ: 09456881, za-

ps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1198123--------

B) Valná hromada schvaluje projekt rozdělení odštěpením akciové společnosti ze dne----------

30.9.2020, projekt rozdělení tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu.------------------

---------- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet---

hlasů, který byl zjištěn z  § 415 a násl. 90/2012 Sb., činí 3/4 hlasů přítomných akcionářů. Pro-

přijetí usnesení hlasovali akcionáři společnosti disponující  186 hlasy, tedy 93% všech hlasů.

Toto usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasují-----

cích. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest či námitka.--------------------

----Osvědčuji a potvrzuji existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a------

formalit, ke kterým je osoba zúčastněná na přeměně povinna pro rozhodování o schválení-----
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přeměny, včetně projektu přeměny. Dále osvědčuji a potvrzuji, že schválení přeměny je v-----

souladu s právními předpisy, projektem přeměny a zakladatelským dokumentem osoby zú-----

častněné na přeměně.----------------------------------------------------------------------------------------

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popř. její or---

gán povinen a při kterých jsem byl přítomen a osvědčuji jejich soulad s právními předpisy.----

Osvědčuji, že rozhodnutí orgánu právnické osoby bylo přijato, že rozhodnutí orgánu práv-----

nické osoby a obsah všech rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými do-

kumenty právnické osoby. ---------------------------------------------------------------------------------

Prohlašuji, že byly splněny a doloženy formality, které stanoví pro právní jednání, pro zápis---

do veřejného seznamu a zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis.---------------------

------- O tom jsem tento notářský zápis sepsal. Notářský zápis si přečetl předsedající valné-----

hromady, schválil jej a podepsal. Nato jsem notářský zápis opatřil úředním razítkem a vlast---

noručním podpisem.-----------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                               Ing. Richard Kadlec v.r. 

L.S. JUDr. Ivana Demutová notářka v Žatci

L.S. Mgr. Ondřej Demut zástupce JUDr. Ivany Demutové notářky v Žatci

Mgr. Ondřej Demut v.r.
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Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, s přílohou číslo jedna, vyhotovený dne-----------

19.11.2020, tj. devatenáctého listopadu roku dvoutisícího dvacátého se shoduje s notářským--

zápisem sepsaným dne 19.11.2020 pod běžným číslem NZ 757/2020, s přílohou číslo jedna,--

uloženým ve sbírce notářských zápisů  notářky- JUDr. Ivany Demutové. --------------------------
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