
SERVIS CLIMAX a.s.

K rukim statut{rnfto ieditele
Jasenice 1253
755 01 Vsetin

VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplnEni poiadu valn6 hromady

Yirteny pane statutarni iediteli,

pozvdnkou na mimoi6dnou valnou hromadu ze dne 07.10.2015 byla svolSna mimoiddn:i

valnf hromada spolednosti SERVIS CLIMAX a.s.,se sidlem Vsetin, Jasenice 1253, PSC 755

01, Ie: 253 52628, a to na den 09.11.2015 ve 14:00 hod., do sidla spoleinosti (kancel6ie

statut6rniho ieditele).

V souladu s ustanovenim $ 369 zirkona (:. 9012012 Sb., o obchodnich korporacich, timto
jakoZto kvalifikovany akcionrii spolednosti SERVIS CLIMAX a.s. Lhdim, o doplnEni poiadu

shora bliLe specifikovan6 mimoiSdn6 valn6 hromady o bod, v riimci kter6ho bude

rozhodov6no o schv6leni pievzeti zi:azku spolednosti SERVIS CLIMAX a.s. k poskltnuti

pendZitdho piipatku mimo zdkladni kapit6l spolednosti HOTEL A RESTAURACE U

VYCHOPNU s.r.o., se sidlem Vsetin, Jasenice 596, PSi: 755 0I,IC: 277 74 325 ve vySi

10.000.000,- Kd,kdyi,v rilmci tohoto bodu

Valnd hromada schvaluje plevzeti zdvazku spoleinosti SERVIS CLIMAX a.s. k poslrytnut[
pendiitdho, pfiplatku mimo zdkladnl kapitdl spoleinosti _HOTEL A 

^RES_TAURACE 
U

WCHOPNA s.r.o., se s{dlem Vsetfn, Jasenice 596, PSC: 755 01, IC: 277 74 325, ve vyii
10.000.000,-Ki, na iliet Spoleinosti 86-6494420247/0100 u Komerini banlcy, a.s., ktery bude

poslqttnut ve lhfitd do 31.12.2015.

Jako zdrivodndni uv6dim, Le: Yzhledem k vy5i pendZit6ho piiplatku mimo zikladni kapit6l

spolednosti HOTEL A RESTAURACE U VYCHOPNU s.r.o., se sidlem Vsetin, Jasenice 596,

PSe: 755 01, Ie: 277 74325,povaLuje statutilrnf ieditel spolednosti SERVIS CLIMAX a.s.

za vhodn6 projedn6ni pievzeti ztlazku k poskltnuti pendZiteho piiplatku mimo zirkladrn

kapitiil, tak jak je specifikbv6n shora, i v r6mci valn6 hromady, a to tak, aby byli informovdni

v5ichni akcionffi spolednosti SERVIS CLIMAX a.s.

T,aKadn6vyiizem m6 Zdosti dCkuji a jsem s pozdravem

- , ,t 1,1t7--/'
Ing \firoslar Jat-uhec- dat- nar. 19. unora l!X5
Pkrd;- l605- -I55 0l \--iin

Ve VsetinE. dne 02.11.2015



Potvrzuji, Le tato Lddost byla spolednosti SERVIS CLIMAX a.s., k rukAm statut6rniho

ieditele, dorudena dne 02.11.2015

SERVIS CLIMM a.s,
Jasenice 1253,755 01 Vsetin
tel.:571 405 606, fax 571 4O5 6(E
ld: 25352628, DIC: C25352628

@

lMiroslav Jakubec
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ŽALUZIE 

Věc: Doplnění poí-adu mimoŤádné valné hromadv na základě žádosti kvalifikovaného 
akcionáře 

Statutární ředitel společnosti SERVIS CLIMAX a.s., se sídlem Vsetín, Jasenice 1253, PSČ 
755 01, IČ: 253 52 628, zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3231, tímto na základě 
žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Miroslava Jakubce, dat. nar. 19. února 1966, Plotky 
1605, 755 01 Vsetín, ve věci doplnění pořadu mimořádné valné hromady, která se bude 
konat dne 09.11.2015 ve 14:00 hod., v sídle společnosti (kanceláři statutárního ředitele) 

doplňuje pořad této valné hromady. 

K žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Miroslava Jakubce se tímto doplňuje nový bod 
4 pořadu mimořádné valné hromady, přičemž pořad této valné hromady a návrhy 
usnesení valné h�mady jsou po doplnění následující: 

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a
ověřovatele zápisu:

Vyjádření: Valnou hromadu zahájí statutární ředitel, zjistí se přítomnost akcionářů a
hostů a usnášeníschopnost valné hromady.

Odůvodnění: Volba orgánů valné hromady je povinností stanovenou zákonem a
stanovami společnosti. Na funkci jednotlivých orgánů valné hromady (předseda valné
hromady, zapisovatel, skrutátor a ověřovatel zápisu) budou navrhovány osoby z řad osob
přítomných na valné hromadě; z tohoto důvodu se neuvádí návrh konkrétního usnesení.

2. Schválení smluv o převodu části podílu společnosti SERVIS CLIMAX a.s. v
obchodní společnosti 'PROKLIMA stínící technika s.r.o.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o převodu části podílu v obchodní
společnosti PROKLIMA stínící technika s.r.o., IČ: 274 08 515, mezi společností SERVIS

SERVIS CLIMAX a.s, 

Jasenice 1253. 755 01 VseHn. Czech Repub!lc, tel.: 571 405 601 · 7. fax. 571 405 601 · 2. zelená linka: 800 100 967, cllmax@cfimax.cz. www.clmax.cz 

SERVIS CLIMAX a.s. je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3231. IC: 25352628, DIC: CZ25352628, tlslo účtu: 6783020207 noo 
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CLIMAX a.s. jako pievodcem a panem Alesem Jakubcem, dat' nar' 13' srpna 1967 'byem
praha 7 - Holesovi"., ru-""i cui seotz+, PSC 17000 jako nabyvatelem.
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pievodu d6sti podilu v obchodni spolednosti

irezi spolednosii SERVIS CLIMAX a's' jako
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odrivodnEni: vziledem k vfsi pen6Zit6ho piiplatku mimo zfkladni kapitill spolednosti

HOTEL A RESTAURACE U VYCHoPNt-r s.;.o., se sidlem Vsetin' Jasenice 596' PSC:

755 01,I(:277 74 325,povaZuje statut6rni ieditel spolednosti SERVIS CLIMAX a's' za

SgFVtS CLlfidAi a;
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a s je zap$na v 0R veden6m KS v 0stravE, oddil B, vrozka rzr. c: zs3szlzl. Dle: czzSlszizS' cislo ridtu: 6783020207/100
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Zan-uzte

vhodn6 projednrini pievzeti z|vazku k poskytnuti

kapit6l, tak jak je specifikov6n shora, i v r6mci

informov6ni vSichni akcion6ii spoledno sti SERVI S

5. ZfvEr valn6 hromadv

vvifdieni: valnS hromada bude po vyderpani jejiho programu ukondena'

Dokument s n{zvem ,idrtost kvaliJikovandho akciondie o doplndni

hromady" je zveiejilov6n spolein6 s timto dokumentem'

Ve Vsetin6, dne 03.11.2015

penEZit6ho piiplatku mimo ztkladni

valn6 hromadY, a to tak, abY bYli

CLIMAX a.s.

poFadu valnd

@

Miroslav Jakubec,

SERVIS CLIMAX a s.

sEgvls 6LIMAX a.s- re zapsana v 0R vedendm KS v 0strav6, oddtt B. vtoika 3231, lc: 25352628.01c:c225952628' iislo uclu: 6783020207'100


