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STEJNOPIS 
 

Notářský zápis 
 
sepsaný dne 27.11.2020 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce dvacet) Mgr. Kateřinou 
Zlámalovou, notářkou v Kroměříži, na místě samém na adrese Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, na 
žádost člena představenstva obchodní společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., se sídlem Paseka 270, 
PSČ 783 97, identifikační číslo: 47672846, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ostravě, oddíl B, vložka 575 (dále též jen „společnost VEPASPOL Olomouc, a.s.“), obsahující ve své 
části A. osvědčení dle § 77 not. řádu, tj. osvědčení právně významných skutečností z průběhu valné 
hromady společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., a ve své části B. osvědčení dle § 80a not. řádu, tj. 
osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu 
rozhodnutí valné hromady společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. Jednání valné hromady společnosti 
VEPASPOL Olomouc, a.s., se konalo na místě samém na adrese Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, dne 
27.11.2020 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce dvacet) od 13,00 hodin. ------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------- ČÁST A.  ---------------------------------------------------------  
Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. podávám toto:  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Osvědčení právně významných skutečností z průběhu  -----------  
 ---------------------------- valné hromady obchodní společnosti  ---------------------------  
 -------------------------------------- VEPASPOL Olomouc, a.s. --------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------  
Za prvé: Dne 27.11.2020 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce dvacet) jsem se na žádost 
žadatele, a to výše uvedené obchodní společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., zúčastnila jednání řádné 
valné hromady (dále jen „valná hromada“) obchodní společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., která se 
konala na adrese Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel, dne 27.11.2020 (čtvrt dvacátého sedmého listopadu 
roku dva tisíce dvacet) od 13,00 hodin.  ---------------------------------------------------------------------------------  
Valnou hromadu společnosti zahájil ve 13,00 hodin z pověření představenstva společnosti Mgr. Ing. 
Antonín Továrek, který přivítal přítomné a uvedl, že bude tuto valnou hromadu řídit do provedení volby 
předsedy valné hromady. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mgr. Ing. Antonín Továrek konstatoval, že:  ---------------------------------------------------------------------------  
 valná hromada byla svolána na žádost hlavního akcionáře představenstvem společnosti pozvánkou 
ze dne 26.10.2020 (dvacátého šestého října roku dva tisíce dvacet), která byla v souladu s ustanovením 
článku 9, odst. 5 stanov a § 377 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), v zákonem 
stanovené lhůtě, která v tomto případě činí 30 (třicet) dní, dne 27.10.2020 (dvacátého sedmého října roku 
dva tisíce dvacet) rozeslána na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů a současně byla zveřejněna 
na internetových stránkách společnosti: http://www.vepaspol.cz/, ------------------------------------------------  
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 valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 
zákona o obchodních korporacích a ustanovení článku 11, odst. 1 stanov společnosti, neboť ve 13,00 hod 
jsou přítomni akcionáři, kteří v souladu s ustanovením článku 10, odst. 2 stanov společnosti disponují 
akciemi s nominální hodnotou celkem 5.823.735,- Kč (pět milionů osm set dvacet tři tisíc sedm set třicet 
pět korun českých), se kterými je spojeno 388.249 (tři sta osmdesát osm tisíc dvě stě čtyřicet devět) hlasů, 
což představuje 97,39 % (devadesát sedm celých třicet devět setin procenta) všech hlasů a zároveň 97,39 
% (devadesát sedm celých třicet devět setin procenta) všech hlasů oprávněných hlasovat na dnešní valné 
hromadě, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 po provedené prezenci jsou dle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě osobně nebo 
v zastoupení přítomni akcionáři, kteří disponují kmenovými akciemi společnosti na jméno v zaknihované 
podobě o celkové jmenovité hodnotě 5.823.735,- Kč (pět milionů osm set dvacet tři tisíc sedm set třicet 
pět korun českých), s nimiž se pojí právo hlasovat na této valné hromadě, ---------------------------------------  
 minimální účast pro usnášeníschopnost valné hromady je více než 30 % (třicet procent) z celkového 
počtu hlasů, valná hromada je tedy usnášeníschopná.  ----------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Za druhé: Mgr. Ing. Antonín Továrek poté přečetl program valné hromady a seznámil přítomné s body 
pořadu jednání, jak byly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu, a to:  ------------------------------------------  
1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů řádné valné hromady a 

schválení jednacího řádu- ---------------------------------------------------------------------------------------------   
2. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, na nucený přechod všech 
ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře.  ---------------------------------  

3. Závěr.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
K navrženému programu nebyl podán žádný protinávrh ani námitka.  --------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Byla jsem požádána o osvědčení bodů 1. a 2. pořadu jednání valné hromady. ------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Za třetí: Poté Mgr. Ing. Antonín Továrek přistoupil k bodu 1. pořadu jednání valné hromady nazvaného 
„1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů řádné valné hromady a 
schválení jednacího řádu“ a konstatoval, že představenstvo společnosti předložilo návrh na obsazení 
orgánů valné hromady takto: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Valná hromada společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., volí orgány valné hromady: -------------------  
- předseda valné hromady:  Mgr. Ing. Antonín Továrek. ----------------------------------------------------  
- zapisovatel:  Mgr. Pavel Čech.  -----------------------------------------------------------------------------------  
- ověřovatelé zápisu: Mgr. Ing. Antonín Továrek, Ing. Pavel Stonawský,  ------------------------------  
- skrutátor: Alois Chlebníček. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Proti navrženému usnesení nebyl podán žádný protinávrh.  ---------------------------------------------------------  
Mgr. Ing. Antonín Továrek konstatoval, že usnášeníschopnost valné hromady se nezměnila a k přijetí 
usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných hlasů a vyzval akcionáře, aby o návrhu usnesení 
hlasovali. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O navrženém usnesení bylo hlasováno veřejně zvednutím hlasovacích lístků. Po sečtení hlasů oznámil 
Mgr. Ing. Antonín Továrek, že pro schválení návrhu bylo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných na 
valné hromadě, proti nehlasoval nikdo. Nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. ----------------  
Po svém zvolení předseda valné hromady učinil prohlášení, jehož obsah je uveden v části B. tohoto 
notářského zápisu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Za čtvrté: Poté předseda valné hromady k bodu 1. pořadu jednání valné hromady dále konstatoval, že 
představenstvo předložilo návrh na schválení jednacího řádu valné hromady takto: -----------------------------  
Valná hromada společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., schvaluje jednací řád v předloženém 
znění.“ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Proti navrženému usnesení nebyl podán žádný protinávrh.  ---------------------------------------------------------  
Mgr. Ing. Antonín Továrek konstatoval, že usnášeníschopnost valné hromady se nezměnila a k přijetí 
usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných hlasů a vyzval akcionáře, aby o návrhu usnesení 
hlasovali. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O navrženém usnesení bylo hlasováno veřejně zvednutím hlasovacích lístků. Po sečtení hlasů oznámil 
Mgr. Ing. Antonín Továrek, že pro schválení návrhu bylo 100 % (jedno sto procent) hlasů přítomných na 
valné hromadě, proti nehlasoval nikdo. Nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. ----------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Za páté: Poté předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 2. pořadu jednání valné hromady a 
přečetl návrh usnesení. Poté navrhl přijetí rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ustanovení 
§ 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění 
pozdějších předpisů, na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů 
společnosti na hlavního akcionáře, jehož obsah a údaj o výsledku hlasování jsou uvedeny v 
osvědčení podle § 80a notářského řádu v části B. tohoto notářského zápisu. -----------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Za šesté: Poté předseda valné hromady konstatoval, že tímto je program valné hromady vyčerpán, 
poděkoval akcionářům za účast a valnou hromadu ukončil ve 13,25 hodin. --------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------- ČÁST B. --------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., podávám 
toto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------  

 --------------- Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti  --------------  
 ---------------------------------------- či jejích orgánů a osvědčení obsahu:  ---------------------------------------  
 ----------------------------- Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti  ----------------------------  
 ------------------------------------------------ VEPASPOL Olomouc, a.s.-------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------  
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Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé 
přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti 
související s přijetím níže uvedených rozhodnutí:  ---------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
K rozhodnutím valné hromady společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., se sídlem Paseka 270, PSČ 
783 97, identifikační číslo: 47672846, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ostravě, oddíl B, vložka 575, došlo dne 27.11.2020 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce dvacet) 
od 13,00 hodin na místě samém na adrese Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel. ----------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v 
Ostravě, oddíl B, vložka 575, ze dne 27.11.2020 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce dvacet), o 
němž Ing. Pavel Stonawský, člen představenstva společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., prohlásil, že 
obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných o společnosti do obchodního rejstříku.  -----------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 
zákona o obchodních korporacích, a z ustanovení článku 8 předložených stanov společnosti, o kterých 
Ing. Pavel Stonawský, člen představenstva společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., prohlásil, že se jedná o 
poslední úplné znění stanov. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Orgánem společnosti, o jehož rozhodnutí je tento notářský zápis pořízen, je valná hromada obchodní 
společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., která se konala dne 27.11.2020 (dvacátého sedmého listopadu 
roku dva tisíce dvacet) od 13,00 hodin na adrese Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel.  -------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----------------------------------  
a) z prohlášení Mgr. Ing. Antonína Továrka, který po zahájení jednání valné hromady prohlásil, že: ------  

 valná hromada byla svolána představenstvem společnosti pozvánkou ze dne 26.10.2020 
(dvacátého šestého října roku dva tisíce dvacet), která byla v souladu s ustanovením článku 9, 
odst. 5 stanov a § 377 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“), 
v zákonem stanovené lhůtě, která v tomto případě činí 30 (třicet) dní, dne 27.10.2020 
(dvacátého sedmého října roku dva tisíce dvacet) rozeslána na adresy akcionářů uvedené 
v seznamu akcionářů a současně byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti: 
http://www.vepaspol.cz/, -------------------------------------------------------------------------------------  

 valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 
1 zákona o obchodních korporacích a ustanovení článku 11, odst. 1 stanov společnosti, neboť 
ve 13,00 hod jsou přítomni akcionáři, kteří v souladu s ustanovením článku 5, odst. 1 a článku 
10, odst. 2 stanov společnosti disponují akciemi s nominální hodnotou celkem 5.823.735,- Kč 
(pět milionů osm set dvacet tři tisíc sedm set třicet pět korun českých), se kterými je spojeno 
388.249 (tři sta osmdesát osm tisíc dvě stě čtyřicet devět) hlasů, což představuje 97,39 % 
(devadesát sedm celých třicet devět setin procenta) všech hlasů, ----------------------------------------   

 nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by 
nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. ------------------------------------------------------------------  

b) z citovaného výpisu z obchodního rejstříku,----------------------------------------------------------------------  
c) z předložené žádosti hlavního akcionáře o svolání valné hromady,  ------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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d) z předložené pozvánky na valnou hromadu, která obsahovala všechny zákonem vyžadované 

náležitosti,  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
e) z předložených stanov společnosti,  --------------------------------------------------------------------------------  
f) z předloženého seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady,  ------------------------------------------  
g) z předložené listiny přítomných akcionářů,  ----------------------------------------------------------------------  
h) z předloženého výpisu registru společnosti jako emitenta z Centrálního depozitáře cenných 

papírů k rozhodnému dni, tedy k 20.11.2020 (dvacátému listopadu dva tisíce dvacet), --------------------  
i) z předloženého potvrzení o zůstatku na jistotním účtu ze dne 20.11.2020 (dvacátého listopadu roku 

dva tisíce dvacet), -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
j) z předloženého potvrzení o rozeslání pozvánky na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů a 

z internetových stránek společnosti http://www.vepaspol.cz/, na kterých se nachází pozvánka na 
valnou hromadu,  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

k) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 11, odst. 1 stanov, který stanoví, že valná hromada je 
způsobilá usnášení, jsou-li na ni přítomní akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 
představující více než 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti, -------------------------------  

l) z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady, proti němuž nebyla ze strany přítomných 
akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná ze zúčastněných osob na valné hromadě mi 
nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedy valné hromady, a proto odpadá 
uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b písm. g) notářského řádu. -----------   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Předsedou valné hromady byl zvolen mně osobně známý Mgr. Ing. Antonín Továrek, datum narození 
4.7.1974, bydliště Kopretinová 798/7, Jundrov, 637 00 Brno, který řídil valnou hromadu od okamžiku 
zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest či 
námitka. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Předseda valné hromady Mgr. Ing. Antonín Továrek po zvolení do funkce předsedy valné 
hromady prohlásil, že:----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 valná hromada společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., se sídlem č.p. 270, 783 97 Paseka, 

identifikační číslo: 47672846, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ostravě, oddíl B, vložka 575, je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože 
jsou na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti, kteří mohou vykonávat své hlasovací 
právo; když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje 
na žádného z přítomných akcionářů,  --------------------------------------------------------------------------  

 nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by 
nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla 
společnost či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v 
souladu se zákonem i se stanovami společnosti. ------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že po projednání 2. bodu pořadu jednání 
předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto usnesení: ---------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Valná hromada společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. (dále také jen „Společnost“) ------------------  

i. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Reticulum Holding, a.s., IČ: 
066 34 264, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23039 (dále také jen 
„Hlavní akcionář“), který vlastní 12.729 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na 
jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč, 363 kusů 
kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité 
hodnotě jedné akcie 30,- Kč (třicet korun českých) a 132.883 (jedno sto třicet dva tisíc 
osm set osmdesát tři) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, 
v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 15,- Kč (patnáct korun českých), 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila ke dni 25. 10. 2020 (dvacátého pátého října 
roku dva tisíce dvacet), jakož i ke dni konání této valné hromady, částku ve výši 
5.822.835,- Kč (pět milionů osm set dvacet dva tisíc osm set třicet pět), přičemž tato 
souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem 
představuje 97,38 % (devadesát sedm celých třicet osm setin procenta) (zaokrouhleno na 
dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie 
s hlasovacími právy, a 97,38% (devadesát sedm celých třicet osm setin procenta) 
(zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech Společnosti, a tedy 
přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) 
základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a je s 
nimi spojen více než 90% (devadesát procent) podíl na hlasovacích právech ve 
Společnosti. Skutečnost, že Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti, 
na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a se kterými je spojen více než 90% 
(devadesát procent) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, byla osvědčena 
výpisem z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných papírů vedené 
pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů vyhotoveným pro Společnost ke 
dni 25. 10. 2020 (dvacátého pátého října roku dva tisíce dvacet), ze seznamu akcionářů 
Společnosti, který vede Společnost v souladu s ustanovením § 264 ZOK (dále jen 
„seznam akcionářů“) vyhotoveným ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře 
Společnosti a výpisem z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných 
papírů vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů, který byl 
vyhotoven k rozhodnému dni pro konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy 
osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných 
papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního 
akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. ZOK; ----------------------------------------------  

ii. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického 
práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků 
účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního 
akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu 
tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti 
přechodu“).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem 
účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému 
okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; -----------------------------------------------------  
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iii. určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických 
cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 1.102,- Kč (slovy: jeden tisíc sto dva korun  
českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité 
hodnotě jedné akcie 300,- Kč (tři sta korun českých), a protiplnění ve výši 110,- Kč (slovy: 
sto deset korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované 
podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30,- Kč (třicet korun českých);----------------------- 

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 201013 
ze dne 13. října 2020, který zpracovala společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký 
ústav, IČ: 256 40 585, se sídlem Křižíkova 53/52, Karlín, 186 00 Praha 8;  -----------------------  

iv. peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář 
obchodníku s cennými papíry, společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3608 (dále 
jen „Pověřená osoba“), který je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 ZOK. 
Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s 
ustanovením § 378 odst. 2 ZOK Společnosti doloženo před konáním řádné valné 
hromady potvrzením Pověřené osoby;  -------------------------------------------------------------------  

v. Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet akcionáře uvedený ve výpisu 
z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných papírů Společnosti 
vyhotoveném ke Dni účinnosti přechodu, a to bez zbytečného odkladu po dni zápisu 
vlastnického práva Hlavního akcionáře k zaknihovaným účastnickým cenným papírům 
Společnosti, které Dnem účinnosti přechodu přešly na Hlavního akcionáře, nejpozději 
však do dne 31. 3. 2021 (třicátého prvního března roku dva tisíce dvacet jedna). Nebude-li 
ke Dni účinnosti přechodu ve výpisu z příslušné evidence emise zaknihovaných 
účastnických cenných papírů Společnosti uveden bankovní účet akcionáře, vyplatí 
Pověřená osoba akcionáři protiplnění na bankovní účet, jehož údaje je akcionář pro tyto 
účely povinen sdělit Pověřené osobě do jednoho (1) měsíce ode Dne účinnosti přechodu, 
a to osobně v provozovně Pověřené osoby na adrese: 28. října 3348/65, Nová Karolina 
Park, 702 00 Ostrava, v její otevírací době oproti předložení občanského průkazu či 
písemnou žádostí zaslanou Pověřené osobě na adresu 28. října 3348/65, Nová Karolina 
Park, 702 00 Ostrava, na které musí být podpis úředně ověřen (u notáře či na poště). Po 
dobu, kdy je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu 
protiplnění, nevzniká akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického 
práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře, ledaže akcionář věrohodným 
způsobem Hlavnímu akcionáři prokáže, že nemohl součinnost poskytnout ze 
spravedlivých a omluvitelných důvodů. V případě, že ke Dni účinnosti přechodu bude 
zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni účinnosti přechodu ve 
výpisu z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných papírů 
Společnosti uveden bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním 
účtu poskytne Pověřené osobě uvedeným způsobem a do jednoho (1) měsíce ode Dne 
účinnosti přechodu zástavní věřitel. Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet 
sdělený uvedeným způsobem bez zbytečného odkladu po obdržení sdělení čísla 
bankovního účtu pro výplatu protiplnění, nejpozději však do dne 31. 3. 2021 (třicátého 
prvního března roku dva tisíce dvacet jedna).“  --------------------------------------------------------  

/Znalecký posudek číslo 201013 ze dne 13. 10. 2020 včetně dodatku č. 1 tvoří přílohu tohoto notářského zápisu./ ---------  
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Předseda valné hromady poté konstatoval, že k navrženému usnesení nebyl do dne konání valné hromady 
doručen žádný protinávrh. Poté se dotázal, zda jsou nějaké žádosti o vysvětlení, návrhy nebo protinávrhy 
k navrhovanému usnesení. Žádné žádosti o vysvětlení, návrhy ani protinávrhy k navrhovanému usnesení 
nebyly ze strany akcionářů vzneseny. Dále uvedl, že představenstvo společnosti považuje protiplnění 
poskytované všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů za přiměřené. ----------------------------  
Předseda valné hromady konstatoval, že usnášeníschopnost se nezměnila a potřebný počet hlasů k přijetí 
tohoto usnesení je alespoň 90% (devadesát procent) hlasů všech vlastníků akcií, přičemž vlastníci 
prioritních akcií a hlavní akcionář mají vždy právo hlasovat.---------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
O navrženém usnesení bylo hlasováno veřejně zvednutím hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů pro 
jeho přijetí je 358.785 (tři sta padesát osm tisíc sedm set osmdesát pět) hlasů. Rozhodný počet hlasů 
jsem zjistila z ustanovení § 382 odst. 1 ZOK, který stanoví, že k rozhodnutí o nuceném přechodu 
účastnických cenných papírů, se vyžaduje souhlas alespoň 90% hlasů všech vlastníků akcií, přičemž 
vlastníci prioritních akcií a hlavní akcionář mají vždy právo hlasovat. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.   
Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 97,37 % (devadesáti sedmi 
celými třiceti sedmi setinami procenta) všech hlasů, což představuje 388.249 (tři sta osmdesát 
osm tisíc dvě stě čtyřicet devět) hlasů. Usnesení bylo přijato. -------------------------------------------------  
Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné hromady. 
Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ---------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Za čtvrté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že : ----------  
a/ Rozhodnutí valné hromady společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., se sídlem Paseka 270, 
PSČ 783 97, identifikační číslo: 47672846, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 575, o návrhu hlavního akcionáře podle ustanovení § 375 a 
násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších 
předpisů, na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na 
hlavního akcionáře, bylo dne 27.11.2020 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce dvacet) 
valnou hromadou společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., přijato. ------------------------------------------  
b/ Způsob přijetí a obsah rozhodnutí valné hromady společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., se 
sídlem Paseka 270, PSČ 783 97, identifikační číslo: 47672846, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 575, o návrhu hlavního akcionáře podle 
ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve 
znění pozdějších předpisů, na nucený přechod všech ostatních účastnických cenných papírů 
společnosti na hlavního akcionáře, je v souladu s právními předpisy i zakladatelským 
dokumentem společnosti.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Za páté: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti VEPASPOL 
Olomouc, a.s., byl po přečtení předsedou valné hromady Mgr. Ing. Antonínem Továrkem bez výhrad 
schválen s tím, že výslovně prohlásil, že tento notářský zápis níže podepíše. -------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., byl mnou tento 
notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a poté předsedou valné hromady bez výhrad 
schválen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------  Mgr. Ing. Antonín Továrek, v.r. 
 ---------------------------------------------- Mgr. Kateřina Zlámalová, v.r. ----------------------------------------------  
 ---------------------------------- L.S. Mgr. Kateřina Zlámalová, notář v Kroměříži ----------------------------------  
  







































































































































































































































































































































































































































Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy, vyhotovený dne 
27.11.2020 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce dvacet) se shoduje doslovně s notářským 
zápisem NZ 318/2020 včetně prvopisu jeho přílohy, sepsaným Mgr. Kateřinou Zlámalovou, 
notářkou v Kroměříži, dne 27.11.2020 (dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce dvacet). --------  
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