OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
Primoco UAV SE
se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“) přijaté
prostřednictvím hlasování per rollam.
Člen představenstva Společnosti v souladu s ustanovením § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů
(dále jen „ZOK“) a v souvislosti s návrhem člena představenstva na rozhodnutí valné hromady
Společnosti ze dne 14.2.2020 (dále jen „Návrh“) tímto oznamuje akcionářům Společnosti, že valná
hromada Společnosti dne 7.4.2020 přijala všechna usnesení ve znění dle Návrhu, jak jsou uvedena
níže.
Návrh byl odeslán všem akcionářům Společnosti dne 28.2.2020, a to na adresu uvedenou
u jednotlivých akcionářů v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů ke dni odeslání Návrhu.
Akcionáři Společnosti byli v souladu s ustanovením § 418 odst. 2 písm. b) ZOK v Návrhu vyzváni, aby
se k němu vyjádřili ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení Návrhu. Společnost obdržela v uvedené lhůtě
vyjádření akcionářů, kteří měli ke dni odeslání Návrhu společně 4.097.210 hlasů ve Společnosti, tj.
94,30 % z celkového počtu 4.344.710 hlasů ve Společnosti. U akcionářů, kteří v uvedené lhůtě
nedoručili Společnosti své vyjádření platí, že hlasovali proti všem usnesením dle Návrhu.
Dnem přijetí rozhodnutí valné hromady Společnosti dle Návrhu je den následující po marném
uplynutí lhůty posledního akcionáře k vyjádření se k Návrhu, tedy den 7.4.2020.
Usnesení č. 1
Pro usnesení č. 1 ve znění uvedeném v Návrhu hlasovali akcionáři s 4.095.710 hlasy, tj. s 94,27 %
hlasů. Valná hromada Společnosti tedy přijala dne 7.4.2020 toto usnesení:
„Valná hromada volí členem představenstva Společnosti pana Ladislava Semetkovského,
dat. nar. 8.9.1977, trvale bytem Pod Modříny 167, PSČ: 251 62, Svojetice.“
Usnesení č. 2
Pro usnesení č. 2 ve znění uvedeném v Návrhu hlasovali akcionáři s 4.095.710 hlasy, tj. s 94,27 %
hlasů. Valná hromada Společnosti tedy přijala dne 7.4.2020 toto usnesení:
„Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti pana Gabriela Fülöppa, dat. nar. 11.9.1967,
trvale bytem Keplerova 217/10, PSČ: 118 00, Praha 1 - Hradčany.“
V Praze, dne 7.4.2020.

Ladislav
Semetkovský
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