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STEJNOPIS 

Notářský zápis 
 

sepsaný dne 23.6.2020 (dvacátého třetího června roku dva tisíce dvacet) Mgr. Václavem Vodou, 

notářem v Praze, v notářské kanceláři Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově 

na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení podle § 80a zákona 

číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„NotŘ“), tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a 

osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti AEC Group a.s., se sídlem 

Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 047 72 148, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21326, (dále jen „společnost AEC Group a.s.“ nebo 

„společnost“). Jednání valné hromady společnosti AEC Group a.s. se konalo v notářské kanceláři 

Mgr. Václava Vody a Mgr. Evy Králové, notářů v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, dne 23.6.2020 (dvacátého třetího června roku dva tisíce dvacet). -----------------  

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

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti AEC Group a.s. podávám toto: ----------  

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

 ------------------ Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti -------------------  

 ----------------------------------------či jejích orgánů a osvědčení obsahu: ----------------------------------------  

 -------------------------- rozhodnutí valné hromady společnosti AEC Group a.s. ---------------------------  

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

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 předmětných rozhodnutí: -------------------------------------------------------------------------  

Existence společnosti AEC Group a.s. byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21326, vydaného Mgr. Václavem Vodou, notářem 

v Praze, pod číslem V 1287/2020, o němž zástupce všech akcionářů Mgr. Hana Tvrdíková, datum 

narození 8.10.1982, bydliště Lublaňská 45, Praha 2, 120 00, advokátka, č. ev. ČAK 14455, se sídlem 

kanceláře na adrese Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8, (dále též jen „Mgr. Hana Tvrdíková“ nebo 

„zástupce“), jejíž totožnost byla prokázána a ověřena z předloženého platného úředního průkazu, při 

neúčasti členů představenstva společnosti na valné hromadě, prohlásila, že obsahuje aktuální a 

správné údaje o společnosti AEC Group a.s. zapisované do obchodního rejstříku. ----------------------------  

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 21 odst. 1 

zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „ZPřem“) a dále z článku 5., odstavec 5.6, písm. (g) předloženého znění stanov společnosti, o 

němž zástupce všech akcionářů Mgr. Hana Tvrdíková prohlásila, že jde o poslední úplné znění stanov 

společnosti.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----------------------------------  
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(a) z prohlášení zástupce akcionářů Mgr. Hany Tvrdíkové, která po zahájení jednání valné hromady 

společnosti AEC Group a.s., při neúčasti členů představenstva společnosti na valné hromadě, 

prohlásila, že: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 zákona číslo 90/2012 Sb., 

zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon 

o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), neboť po provedené prezenci jsou podle listiny 

přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni 

akcionáři společnosti vlastnící všech 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné 

podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), kteří jsou 

tak dle článku 3., odstavec 3.4 předloženého znění stanov společnosti oprávněni 

vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 20 (dvacet) hlasů, což je 

100 % (jedno sto procent) všech hlasů,  ------------------------------------------------------------------  

(ab) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, 

nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -------------------------------------------------  

(b) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, ---------------------------------------------------  

(c) z předloženého úplného znění stanov společnosti, ------------------------------------------------------------  

(d) z listiny přítomných akcionářů, -------------------------------------------------------------------------------------  

(e) z předloženého seznamu akcionářů společnosti,---------------------------------------------------------------  

(f) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, ------------------------------------------------------------------------------------  

(g) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem 

přítomni všichni akcionáři společnosti, o kterých Mgr. Hana Tvrdíková prohlásila, že vlastní 

všechny akcie společnosti, a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo 

v počtu celkem 20 (dvacet) hlasů, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, ---------------------  

(h) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají 

práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy společnosti, 

(i) z níže uvedeného prohlášení předsedající valné hromady, proti níž nebyla ze strany v zastoupení 

zástupcem přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných 

na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedající 

valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení 

§ 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Předsedající valné hromady byla při jednání valné hromady zvolena Mgr. Hana Tvrdíková, která řídila 

valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedající valné hromady 

nebyl vznesen žádný protest či námitka. ---------------------------------------------------------------------------------  

Předsedající valné hromady Mgr. Hana Tvrdíková prohlašuje, že valná hromada společnosti AEC 

Group a.s. je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě 

v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když 

zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného 

z přítomných akcionářů, když všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě dle § 78 ZOK, a že nebyla 

přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady nebo by jí nebyl 

umožněn výkon hlasovacího práva. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla 

společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly 

učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženými stanovami společnosti. -------------------  

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

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že při jednání valné hromady učinili 

všichni akcionáři společnosti, v zastoupení zástupcem, toto prohlášení:-----------------------------------------  

My, všichni akcionáři společnosti AEC Group a.s., v zastoupení zástupcem, prohlašujeme každý sám za 

sebe, že se každý akcionář ve smyslu ustanovení § 7, § 8, § 9, § 11a odst. 2, § 27 písm. d), § 117 a § 122 

a násl. ZPřem vzdává práva na dorovnání (§ 7 písm. a) ZPřem), práva na náhradu škody (§ 7 písm. c) 

ZPřem), práva na odkup svých akcií (§ 7 písm. d) ZPřem), práva podat návrh na určení neplatnosti 

projektu přeměny a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny (§ 7 písm. e) 

ZPřem), a jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je tento zákon v 

souvislosti s přeměnou společnosti, pokud zákon o přeměnách nestanoví něco jiného (§ 7 písm. g) 

ZPřem), dále že nežádáme vypracování mezitímní účetní závěrky podle § 11 odst. 2 ZPřem, dále 

v souladu s § 8 ZPřem souhlasíme s tím, že nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se fúze, 

zejména znalecká zpráva o přezkoumání Projektu fúze podle § 117 ZPřem, dále v souladu s § 27 písm. 

d) nežádáme vypracování zprávy o fúzi podle ustanovení § 24 a násl. ZPřem, a udělujeme souhlas s tím, 

že nebudeme seznámeni s podstatnými změnami majetku a závazků Zúčastněných společností v 

období od vyhotovení projektu fúze do dne rozhodnutí valné hromady, která rozhoduje o fúzi podle § 

122 odst. 5 ZPřem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že při jednání valné hromady všichni 

akcionáři společnosti, v zastoupení zástupcem, dále prohlásili, že: ------------------------------------------------  

(a) obchodní společnost AEC a.s., se sídlem Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 262 36 

176, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25070, 

právní forma: akciová společnost, (dále též jako „společnost AEC a.s.“ nebo „Zanikající 

společnost“) a obchodní společnost AEC Group a.s., právní forma: akciová společnost, (dále též 

jako „Nástupnická společnost“), (Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále společně 

též jako „Zúčastněné společnosti“), mají zájem na tom, aby došlo k přeměně Zúčastněných 

společností formou fúze sloučením, a to tak, aby po zrušení Zanikající společnosti bez likvidace 

a jejím zániku sloučením s Nástupnickou společností přešlo celé její jmění, včetně případných 

práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na Nástupnickou společnost; ---------------------------  

(b) Zúčastněné společnosti mají stejnou právní formu, a to právní formu akciové společnosti, 

přičemž právní řád takovouto fúzi akciové společnosti s akciovou společností připouští; -----------  

(c) dne 7.5.2020 (sedmého května roku dva tisíce dvacet) byl Zúčastněnými společnostmi 

vyhotoven společný Projekt fúze sloučením (dále jen „Projekt fúze“), jehož vyhotovení tvoří 

přílohu první tohoto notářského zápisu; -------------------------------------------------------------------------  

(d) výměnný poměr pro fúzi se nestanoví, a to s ohledem na skutečnost, že jediným akcionářem 

Zanikající společnosti je Nástupnická společnost; podíl akcionáře v Zanikající společnosti 

nepodléhá výměně za podíl v Nástupnické společnosti ani nedochází ke vzniku práva akcionáře 

Zanikající společnosti na případný doplatek; --------------------------------------------------------------------  
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(e) dne 14.5.2020 (čtrnáctého května roku dva tisíce dvacet) bylo za Nástupnickou společnost v 

Obchodním věstníku pod značkou OV03722891 zveřejněno oznámení, obsahující informace o 

uveřejnění Projektu fúze spolu s upozorněním pro věřitele Nástupnické společnosti na jejich 

práva podle § 35 až 39 ZPřem, a dále s upozorněním pro akcionáře Nástupnické společnosti na 

jejich práva způsobem umožňující dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, že 

informace jsou dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy, a to na 

internetových stránkách https://www.aec.cz/cz/kontakt#informace; -----------------------------------  

(f) dne 14.5.2020 (čtrnáctého května roku dva tisíce dvacet) bylo za Zanikající společnost v 

Obchodním věstníku pod značkou OV03722892 zveřejněno oznámení, obsahující informace o 

uveřejnění Projektu fúze spolu s upozorněním pro věřitele Zanikající společnosti na jejich práva 

podle § 35 až 39 ZPřem, a dále s upozorněním pro akcionáře Zanikající společnosti na jeho práva 

způsobem umožňující dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, že informace 

jsou dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy, a to na internetových 

stránkách https://www.aec.cz/cz/kontakt#informace; -------------------------------------------------------  

(g) dne 4.5.2020 (čtvrtého května roku dva tisíce dvacet) byla Nástupnickou společností sestavena 

konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti jako řádná účetní závěrka sestavená ke dni 

předcházejícímu rozhodný den fúze, tedy ke dni 31.12.2019 (třicátého prvního prosince roku dva 

tisíce devatenáct), přičemž byla dle ustanovení § 20 zákona číslo 563/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) dne 4.5.2020 (čtvrtého května roku dva 

tisíce dvacet) auditorskou společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 

1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsanou v seznamu auditorů - auditorských 

společností vedeném Komorou auditorů České republiky, číslo oprávnění 021, za kterou audit 

provedl Ing. Petr Burget, auditor zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České 

republiky, číslo oprávnění 2019, (dále jen „Auditor“), zpracována zpráva o ověření konečné 

účetní závěrky Zanikající společnosti, sestavené ke dni 31.12.2019 (třicátého prvního prosince 

roku dva tisíce devatenáct), bez výhrad; -------------------------------------------------------------------------  

(h) dne 22.6.2020 (dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet) byla Nástupnickou společností 

sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti sestavená k rozhodnému dni fúze, tedy 

ke dni 1.1.2020 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet), přičemž byla dle ustanovení § 20 zákona 

o účetnictví dne 22.6.2020 (dvacátého druhého června roku dva tisíce dvacet) Auditorem 

zpracována zpráva o ověření zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti sestavené ke dni 

1.1.2020 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet), bez výhrad; -----------------------------------------------  

(i) ode dne 14.5.2020 (čtrnáctého května roku dva tisíce dvacet) byly akcionářům Nástupnické 

společnosti a Zanikající společnosti k dispozici všechny požadované dokumenty ve smyslu § 119 

ZPřem; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(j) nevyžaduje se vypracování znaleckého posudku o jmění Zanikající společnosti ve smyslu 

ustanovení § 73 ZPřem, jelikož nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti 

ze jmění Zanikající společnosti; -------------------------------------------------------------------------------------  

(k) stanovy Nástupnické společnosti se v souvislosti s fúzí mění, a to v souladu s článkem 9. Projektu 

fúze; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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(l) Zanikající společnost v souladu s § 5a odst. 1 ZPřem nechala společností BDO ZNALEX, s.r.o., 

znaleckým ústavem zapsaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, se sídlem Nádražní 

344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 260 99 306, zpracovat znalecký posudek č. 1369/81/2020, 

dle kterého fúze Zúčastněných společností nezpůsobí úpadek Nástupnické společnosti; -----------  

(m) nevyžaduje se vypracování jakékoliv zprávy týkající se fúze, zejména zprávy o fúzi podle 

ustanovení § 24 a násl. ZPřem, a to vzhledem ke skutečnosti, že akcionáři Zúčastněných 

společností s tímto vyslovili souhlas podle ustanovení § 27 písm. d) ZPřem; ---------------------------  

(n) se nevyžaduje přezkoumání Projektu fúze znalcem a vyhotovení znalecké zprávy o přezkoumání 

Projektu fúze, a to vzhledem ke skutečnosti, že všichni akcionáři Zúčastněných společností 

s tímto souhlasili; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(o) fúze Zúčastněných společností formou sloučení ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 ZPřem 

nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle 

přímo použitelných předpisů Evropské unie, zejména jelikož fúze Zúčastněných společností 

sloučením není spojením dříve samostatně působících soutěžitelů podléhajícím povolení Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže České republiky ve smyslu zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve 

znění pozdějších předpisů; -------------------------------------------------------------------------------------------  

(p) ke dni tohoto rozhodnutí není proti žádné ze Zúčastněných společností vedeno trestní řízení 

nebo řízení vykonávací (§ 32 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim); --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(q) ke dni tohoto rozhodnutí není žádná ze Zúčastněných společností v likvidaci; -------------------------  

(r) ke dni tohoto rozhodnutí není proti žádné ze Zúčastněných společností vedeno insolvenční 

řízení; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(s) ke dni tohoto rozhodnutí není žádná ze Zúčastněných společností příjemcem dotace nebo 

návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo jiné veřejné podpory ani není příjemcem 

investiční pobídky; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

(t) všichni akcionáři Zúčastněných společností souhlasili s tím, že nebudou seznámeni se všemi 

podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení Projektu fúze do 

dne, ve kterém se rozhoduje o fúzi, v obou Zúčastněných společnostech; ------------------------------  

(u) akcie v Zúčastněných společnostech jsou zastaveny, přičemž zástavní věřitel vyslovil s fúzí 

souhlas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

a byly tak splněny všechny právními předpisy stanovené požadavky, jenž musí být splněny před 

schválením přeměny rozhodnutím valné hromady akciové společnosti. -----------------------------------------  

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

Za páté: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že při jednání valné hromady 

předsedající valné hromady navrhla, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí o schválení fúze 

sloučením: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Valná hromada společnosti AEC Group a.s. schvaluje: --------------------------------------------------------------  
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(A) Přeměnu společnosti AEC a.s., jako Zanikající společnosti a společnosti AEC Group a.s., jako 

Nástupnické společnosti, při které Zanikající společnost zanikne bez likvidace fúzí sloučením s 

Nástupnickou společností; ------------------------------------------------------------------------------------------  

(B) Projekt fúze sloučením společnosti AEC a.s., jako Zanikající společnosti a společnosti AEC 

Group a.s., jako Nástupnické společnosti, ze dne 7.5.2020 (sedmého května roku dva tisíce 

dvacet); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(C) konečnou účetní závěrku Nástupnické společnosti AEC Group a.s., sestavenou ke dni 

31.12.2019 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce devatenáct); -----------------------------------  

(D) Zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti AEC Group a.s., sestavenou ke dni 1.1.2020 

(prvního ledna roku dva tisíce dvacet). --------------------------------------------------------------------------  

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

K takto přednesenému usnesení valné hromady nebyly ze strany v zastoupení zástupcem přítomných 

akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala 

akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím 

ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. -------------------------------------------------------------------------------  

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 16 (šestnáct) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z 

ustanovení § 21 odst. 2 ZPřem, který stanoví, že: „Přeměna musí být schválena alespoň třemi čtvrtinami 

hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, nestanoví-li tento zákon něco jiného.“. Stanovy vyžadují 

ke schválení přeměny společnosti v článku 5., odstavec 5.8 souhlas 80 % všech hlasů ve společnosti. --  

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni v zastoupení zástupcem přítomní akcionáři nakládající 20 

(dvaceti) hlasy. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se 

nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. -------------------------------------------------------------------------------  

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, 

matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva 

nebyly vzneseny žádné námitky. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Za šesté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, 

že: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rozhodnutí valné hromady společnosti AEC Group a.s., se sídlem Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 

Praha 8, IČO: 047 72 148, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

B, vložka 21326, o schválení přeměny, Projektu fúze, konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy, 

jeho obsah i způsob, bylo ve výše uvedeném znění dne 23.6.2020 (dvacátého třetího června roku dva 

tisíce dvacet) valnou hromadou společnosti AEC Group a.s. přijato v souladu s právními předpisy 

i zakladatelským dokumentem společnosti. ----------------------------------------------------------------------------  

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

Za sedmé: V souladu s ustanovením § 23a odst. 1 ZPřem, a na základě shora uvedených zjištění 

prohlašuji, že: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Projekt fúze společnosti AEC Group a.s., se sídlem Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 

047 72 148, jako Nástupnické společnosti, je v souladu s právními předpisy a zakladatelským 

dokumentem společnosti AEC Group a.s. -------------------------------------------------------------------------------  
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Za osmé: Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti AEC Group a.s. byl po přečtení 

předsedající valné hromady bez výhrad schválen s tím, že předsedající valné hromady výslovně 

prohlásila, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše. --------------------------------------------------  

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

O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady společnosti AEC Group a.s., jakož i na valné hromadě 

učiněných prohlášeních byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedající valné hromady přečten a 

poté předsedající valné hromady bez výhrad schválen. --------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Hana Tvrdíková 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Hana Tvrdíková, v.r. 

Mgr. Václav Voda, v.r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Václav Voda, notář v Praze -----------------------------------------------------  

 

  

























Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opisu jeho přílohy první, vyhotovený dne 

24.6.2020 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce dvacet), se shoduje doslovně s notářským 

zápisem NZ 666/2020, včetně prvopisu jeho přílohy první, sepsaným dne 23.6.2020 (dvacátého 

třetího června roku dva tisíce dvacet), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Václava Vody, 

notáře v Praze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V Praze dne 24.6.2020 (dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce dvacet). ----------------------------------  
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