
ZAPIS

- z jednaní valné hromady společnosti UDI CEE a.s.,
IC:07396422, se sídlem Archeologická2256/I, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn' B 23764
(dále jen,,Společnost")

konané dne 6. řijna202l v 1 l:00 hodin v sídle společnosti

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jednarrí valné hromady zahájil v 1l:00 JUDr. ondřej Ležatka, jako osoba určená představenstvem
Společnosti. JUDr. ondřej Ležatka konstatoval, že valná hromada tak byla svolána představenstvem
Společnosti v souladu se zákonem č. 90l20lz Sb., o obchodních korporacích, a stanovami společnosti,
uveřejněním pozvánky na řádnou vďnou hromadu na intemetových strankách společnosti
(http://www.urban-developers.com/proinvestory) a zveřejněním pozvanky v obchodním věstníku dne
6.9.202I (pod značkou oV oV05254356)

JUDr. ondřej Ležatka konstatoval, že působnost valné hromady a způsobilost přijímat rozhodnutí byla
ověřena:

' zplatných stanov Společnosti ze dne 15.8' 2018, ve zněnijejich změn z28.8.20l8 a 28.6.2019,

' z listiny přítomných akcionářů, ze které vyplýva, že jednaní valné hromady jsou přítomni akcionáři
vlastnící akcie, s nimiž je spojeno 85,68yo všech hlasů akcionářů. Kopie listiny přítomných
akcionářů je přiložena k tomuto zápisu.

Na zakladě výše uvedeného JUDr. ondřej Ležatka konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná
a přečetl tento program jednaní valné hromady:

1. Zahájeni a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgarrů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, ryráva

představenstva o vztazich za rok 2020
4. Zpráva dozorči rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2020 ake zprávé o vztazich za rok

2020
5. Schválení řadné účetní závěrky Společnosti zarok2020
6. Rozhodnutí onaloženi s hospodářským výsledkem Společnosti za rok202}
7 . Schválení návrhu na určení auditora Společnosti dle zákona č 9312009 Sb.
8. Rozhodnutí o odvolání člena dozorči rady ao volbě nového člena dozorčí rady
9. Schválení převodu podílu Společnosti na společnosti EUDI REAL s.r'o.,IČo: z79 53 343
't0. Různé
11. Závěr

Přítomní akcionáři společnosti nevyslovili žadné námitky ke způsobu svolárrí valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

JUDr. ondřej Ležatka,jako osoba určená představenstvem Společnosti' přednesl tento návrh na volbu
orgánů vďné hromady:
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Zapisovatel: Mgr. Josef Březina
předseda: JUDr. ondřej Ležatka
ověřovatel zápisu: Ing. Michael Domanek

s tím, že s ohledem na počet přítomných akcionářů žadné další organy této valné hromady voleny
nebudou.

Vzhledem k tomu, že k tomuto návrhu nebyly podarry žadné připomínky, pozměňující ani doplňující
návrhy' dal JUDr. ondřej Ležatkao tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem hlasováni:

Pro: 1 359 83l (100%) přítomných hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení:

Valná hromada schválila navržené složení orgánů valné hromady.

Poté se JUDr. ondřej Ležatkaujal vedení valné hromady jako zvolený předseda.

3. Zprána představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,

zprixn představenstva o vztazích za rok2020

JUDr. ondřej Ležatka, v pověření představenstvem Společnosti, seznámil pňtomné akcionáře s hlavními

idaji zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, dále s obsahem

zpržtvy o vztazich za rok 2020 Zprávy předkládá představenstvo Společnosti valné hromadě formou

výroční zprávy za rok 2020, kterou přítomní akcionáři obdrželi při prezenci a která byla zveřejněna na

intemetových strarrkách Společnosti (http:/Ávww.urban-developers'com/proinvestory).

Vzhledem k tomu' že k tomuto návrhu nebyly podany žádné připomínky, pozměňující arri doplňující
návrhy, dal JUDr. ondřej Ležatka o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem hlasoválrrí:

Pro: 1 359 83l (l00%) přítomných hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrže| se 0 hlasťr

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti
a o stavu jejího majetkuo dále i zpráw ovztazích zarok202o.

4, Zpráva dozorčí rady k účetní zánérce Společnosti za rok 202o a ke zprávě o vztazích za rok
2020

Předseda valné hromady přečetl zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 ake zprávě o vztazích
za rok 2020. Konstatoval, že účetní závěrka Společnosti za rok 2020 je v pořádku a doporučil valné

hromadě její schválení, včetně schválení naložení s hospodářským výsledkem - ziskem zarok2020.

Vzhledem k tomu, že k tomuto návrhu nebyly podany žadné pňpomínky, pozměňující ani doplňující
návrhy, dalJUDr. ondřej Ležatkao tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem hlasovfurí:
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Pro:

Proti:

Zdržel se

Pro:

Proti:

Zdržel se

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní ziryěrce Společnosti, zprávě o

vztazíchzarok202o a k návrhu na rozdělenízisku zarok202o.

5. Schválení řádné účetní zá.lěrky Společnosti za rok 2020

JUDr. ondřej Ležatka seznámil přítomné akcionáře s podstatnými údaji řadné účetni závěrky Společnosti
sestavené ke dni 3l.12.2020. Účetní závěrka je součastí výroční zprávy, kterou pňtomní akcionáň
obdrželi při prezenci akterá byla zveřejněna na intemetových strankách Společnosti (http://www.urban_

developers. com/proinvestory).

Vzhledem k tomu, že k účetní závérce nebyly podany žadné pňpomínky, pozměňující ani doplňující
návrhy, nechal předseda valné hromady JUDr. ondřej Ležatka hlasovat o schválení řádné účetni zilvěrky
Společnosti zarok2020 s tímto ýsledkem hlasování:

1359 831 (I00yo) přítomnýchhlasů
0 hlasů
0 hlasů

l 359 83l (l00%) přítomných hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení:

Valná hromada rozhodla o schválení řádné účetní zá,l"érky Společnosti za rok202o.

6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok202o

JUDr. ondřej Ležatk4 v pověření představenstva, představil přítomným akcionářům tento návrh
představenstvananaloženi se ziskem vykénaným v účetní závěrce společnosti zarok2020:

Hospodářský výsledek za rok2020 _ zisk
Převod na účet neuhrazené úráty minulých let
Převod na účet nerozděleného zisku z minulých let

1.0.377.095,10- Kč
0'- Kč
I0'377.095,I0'- Kč

V souladu s ust. $ 435 odst. 4 ZoK předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení návrh na
rozdělení zisku nebo úhradu nráty. Společnost v účetní závěrce za rok 2020 vykiaala zisk ve výši
10.377'000,- Kč. Předseda vďné hromady zopakoval odůvodnění představenstva, kdy představenstvo
Společnosti po pečlivém uvážení navrhuje, aby valná hromada Společnosti rozhodla o rozdělení zisku
Společnosti tak, že dosažený zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo
navrhuje použít zisk k pokrytí budoucích nakladů prqektů dceňných společností UDI CEE a.s', tj. na
dokončení logistického areá{u ostředek (spol. EUDI REAL s.r.o.) a polyfunkčního domu Kurir (spol' UDI
Alfa d.o.o.),přičemž qýnosy znich budou tvořit rozhodující zaklad budoucího zisku kvýplatě budoucích
dividend Společnosti. Rozhodnutí o předloženém návrhu je nicméně samozřejmě plně v působnosti
akcionářů' resp. valné hromady.
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Předseda valné hromady tak nechal akcionáře hlasovat o schválení návrhu představenstva na írhradu

ztráty vykttz:euré v účetní závěrce Společnosti zarok2020 s tímto výsledkem hlasování:

Usnesení:

Valná hromada rozhodla o naložení s výsledkem hospodaření účetního období od 1.1". 2020 do

3t.I2.2020, a to následovně:
Hospodařský výsledek zarok2020 - získ 10.377'095'10- Kč
Převod na účet neuhrazené árďy minulých let 0,- Kč
Převod na účet nerozděleného zisku z minulých let 10.377.095,I0,- Kč

7. Schválení návrhu na určení auditora Společnosti dle zák. č.93/2009 Sb.

Předseda valné hromady JUDr. ondřej Ležatka přednesl návrh na určení společnosti MARCO audit s.r.o.

auditorem Společnosti pro účetní období roku 202l.
Vzhledem k tomu' že k tomuto návrhu nebyly podarry žadné připomínky, pozměňující ani doplňující
návrhy, dal předsedavalné hromady hlasovat o schválení návrhu naurčení auditora Společnosti stímto
výsledkem hlasování:

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Pro:

Proti:

Zdržel se

Pro:

Proti:

Zdrže| se

1 359 831 (100%) pňtomných hlasů

0 hlasů
0 hlasů

1 359 83l (100%) pňtomných hlasů
0 hlasů

0 hlasů

1 359 831 (l00%) přítomných hlasů

0 hlasů

0 hlasů

Usnesení:

Valná hromada určila auditorem Společnosti pro účetní období 202L dosavadního auditora, a to

společnost MARco audit s.r.o., se sídlem Rovnáčov 1'7, 51,2 33 Studenec, zapsaného v seznamu

auditorů vedeného Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 574.

8. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady a volbě nového člena dozorčí rady

Předseda valné hromady JUDr. ondřej Ležatka přednesl návrh na odvolaÍlí Ing. Libora Táborského, nar.

8. Iz' 1962, bytem Dvořákova 64614, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, z funkce člena dozorčí rady

Společnosti a dále návrh na volbu Ing. Michaela Domá'rrka, nar.72. 10. 1963, bytem U Slunečníchliuni
Iz7713, Liberec XlV-Ruprechtice,460 14 Liberec, členem dozorčí rady Společnosti

Vzhledem k tomu, že k tomuto návrhu nebyly podany žadné připomínky, pozměňující arri doplňující
návrhy' dal předseda valné hromady hlasovat o schválení návrhu na odvolárrí Ing. Libora Táborského

z funkce člena dozorčí rady Společnosti s tímto ýsledkem hlasovaní:

Nasledně dal předseda valné hromady hlasovat o schválení volby Ing. Michaela Domálrka do funkce

člena dozorčí rady Společnosti s tímto výsledkem hlasování:
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Pro:
Proti:

Zdržel se

l 359 831 (l00%) přítomných hlasů
0 hlasů
0 hlasů

l 359 831 (l00%) přítomných hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Usnesení

Valná hromada Společnosti rozhodla o odvolání Ing. Libora Táborského, nar.8. 12. 1962, bytem
Dvořákova 64614, Liberec I-Staré Městoo 460 01 Liberec, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.
Valná hromada Společnosti zvolila Ing. Michaela Dománka' nar. 22.lo,1963, bytem U Slunečních
lázní 127713, Liberec XlV-Ruprechtice, 460 14 Liberec, čIenem dozorčí rady Společnosti.

9. Schválení převodu podilu Společnosti na společnosti EUDI REAL s.r.o.,Ičo: 27953343

Návrh usnesení:
Valná hromada rozhodla o schválení prodeje 75%opodílu Společnosti ve společnosti EUDI REAL s.r.o.,
se sídlem Archeologická 2z56lt, stodůlky, 155 00 Praha 5, lČo ztg 53343, zapsané vobchodním
rejstňku vedeném u Městského soudu vPraze pod sp. značkou C 129022 (dale jen,,Společnost EUDI
REAL") odpovídajícího plně splacenému vkladu do zakladního kapitálu Společnosti EUDI REAL ve
výši 300'000'- Kč (dále jen ,,Podil"). S ohledem na velikost Podílu (tj.75%) bude podíl Společnosti na
celkovém vfiéžku z prodeje l00% podílu ve Společnosti EUDI REAL taktéž7syo.

Zdůvodnění:
Předseda valné hromady přednesl odůvodnění návrhu představenstvem, jenž navrhuje schválit prodej
Podílu valné hromadě dle čl. ustanovení $ 421 písm. m) ZoK a čl. 10.2 písm' (m) a (x) stanov
Společnosti. Podíl bude prodan společně s podíly ostďních společníků Společnosti EUDI REAL, tak že
kupující nabude 100% podíl ve Společnosti EUDI REAL, která buduje logistický park ,,Sázava Logistics
Park". Prodej je tak úspěšným završením mnohaletého developerského úsilí, kdy jednotlivé nabídky na
odkoupení Společnosti EUDI REAL byly pruběžně navyšovárry a vylepšovany'

Nasledně dď předseda vďné hromady hlasovat o schválení převodu Podílu na Společnosti EUDI REAL
s tímto výsledkem hlasování:

Pro:

Proti:

Zdrže| se

Usnesení:

Valná hromada rozhodla o schválení prodeje 75oÁ podílu Společnosti ve společnosti EUDI REAL
s.r.o.' se sídlem Archeologická 2256t1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČo 279 53343, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. značkou C 129022 (dále jen
ooSpolečnost EUDI REAL") odpovídajíciho plně splacenému vkladu do základniho kapitálu
Společnosti EUDI REAL ve výši 300.000,- Kč (dále jen o,Podíl"). S ohledem na velikost Podílu (tj.
757o) bude podíl Společnosti na celkovém výtěžku z prodeje l00o/o podílu ve Společnosti EUDI
REAL taktéž 75o/o.
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10. Různé

Předseda valné hromady JUDr. ondřej Ležatka konstatoval, že nebyla učiněna žádnájiná rozhodnutí

a nebyly projednávany žádné další informace ani zptávy

1"I.Závér

Předseda valné hromady JUDr. ondřej Ležatka konstatovď, že program jednaní valné hromady byl

vyčerpan a valnou hromadu ukončil v 11.35 hodin.

V Praze dne 6 Íijna202l

Březina JUDr' ondřej Ležatka
předseda valné hromadyzapisovatel

lng. Michael Domanek

ověřovďel zápisu
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Listina p ítomn ch akcioná rl
na valné hromadě společnosti

UDI CEE a.s.
se síďem Archeologická2256/1'' Stodtilky, ].55 00 Praha 5,lČ: 07396422,

zapsané v obchodním rejst íku vedeném Městslq m soudem v Prazev oddíle B, vložce 2g764
(dále jen,,Společnost")

konané dne 6'10. 2o2t od 11.00 hod. v sídle Společnosti

V še základního kapitálu Společnosti činí 472,280.000,- Kč a je rozdělen na ]-,000.000 kusri kmeno'4 ch akcií na jméno v zaknihované podobě o
jmenovité hodnotě 2'J'4,-Kč a 587.000 kusri kmenoq ch akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 44O,-Kč.

Celkoq počet hlasri všech akcioná ri je 1.5B7.000 hlas (1 hlas na každou akcii]

Správce akcií

Počet
listinn ch

kmenov ch
akcií

na iméno o
jmenovité

hodnotě 44o,-
Kč

22T 886
kusri

Počet
listinn; ch

kmenov ch
akcií

na iméno o
jmenovité

hodnotě 214,_
Kč

1 000 000
kusri

Bydliště
/

Sídlo

Archeologická2256/L
15500 Praha 5

|méno, p íimení, datnar.
/

Firma,Ič

UDI CEE Invest a.s.,
|Č:27625711



L37 945
kusri

Archeologická2256/L
15500 Praha 5

Urban Developers and Investors s.r.o.
IČ:27O 91 333

Celkem tedy p ítomni akcioná i v
všech hlas .

Zapisovatel vďné hromady:

P edsedavalné

59.831 fslovy: jeden milion t i sta padesát devět tisíc osm set t icet iedna) kusti akcií tj' 85,680/o

ond ej Ležatka



Plná moc

Níže podepsaná společnost,

Urban Developers and Investors' s.r.o., lČ:27091333, se sídlem Archeologická2256/7, Stodůlky, 155
00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 95583,
zastoupena lng. Radkem Menšíkem, jednatelem
(dále jen "zmocnite!")

ja ko akcionář společnosti

UDl cEE a.s., lč: 07396422, se sídlem Archeologická 225611', Stodůlky, 155 oo Praha 5, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.B23764 (dále jen,,SpoIečnost")

tímto zmocňuje

lng. Michaela Dománka, dat. nar.22. října J.963, bytem U Slunečních lázní 7277/3, Liberec XlV-
Ruprechtice , 460'J'4 Liberec (dále jen ,,Zmocněnec")

k následujícím právním jednáním:

Zmocněnec je oprávněn Zmocnitele, jako akcionáře Společnostl, v plném rozsahu zastupovat na jedné
vaIné hromadě SpoIečnosti konané dne 6. října 2o2í. v sídle Společnosti a v rámci jednání valné
hromady Společnosti jménem Zmocnitele předkIádat návrhy a protinávrhy, hIasovat a přijímat
rozhodnutí ve všech věcech dIe programu vaIné hromady Společnosti a stejně tak přijímat rozhodnutí
v ostatních záIežitostech spadajících do působnosti va!né hromady SpoIečnosti.

Zmocněnec je dále oprávněn zvolit si v rozsahu uděleného zmocnění za sebe dalšího zástupce

Tato plná moc je udělena v souladu s občanským zákoníkem, a řídí se jeho příslušnými ustanoveními'

V Praze dne .k .kr........ zoz1r

Urban Developers and Investors, s.r.o.
lng. Radek jednatel

Zmocněnípřijímám v plném rozsahu:

0věřovací doloŽka pro ]ecalÍzaci Poř'Č:
locjle ověř.knihv póštv: Praha 54
uinál podpis nď t'isiině za v1asinÍ: RADEK l',tENšÍK

Dalum a mís|o narozeni: 27.0ó.19ó7,PROsTtJ0V,ťZ

ArJresa pobytu: PRAHíI S,SEIFtRI0VA 1042114,CI

Di"uh a č. pi{ed!oŽ.dokI ' totožností
201sJc01 i

Praha 54 dne 05.1''.2A21
Bělohubá jana

pr

15CC4 - 0*85 -019,\

lng. Michael Dománek



0věřovací do
Podie ověř.k
Uznal podpis

Datum a míslo narození: 22.10.l9ó3'LIBtRtc'cz

Adresa pobytu: LIBEREÚ,U $LUNEčNÍ0H LázNÍ 1277t3,Cz

Druh a č. před1ož.dokl'ioťožnosli:
209ló700c

lo
ni

n

žka oro ieqaiizaci Poř.č: 15004-00B5_019e
hv nóštv: Ěraha 54
a' ťistihě za vi ast'nÍ : l'1ICHAEL D014ÁNEK

Praha 54
Bě l o hubá

dne 05.10.2021
Jana

o
é

'2287.



PIná moc

Níže podepsaná společnost,

UDl cEE lnvest a.s., lČ: 27625717, se sídlem Archeologická2256lI, Stodůlky, 155 oo Praha 5, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn' B L1298' zastoupena lng. Radkem
Menšíkem, jediným členem představenstva
(dále jen "zmocniteI")

jako akcioná ř společnosti

UDl cEE a.s., lČ: 07396422, se sídlem Archeologická 2256/1', Stodůlky, 155 oo Praha 5, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23764 (dále jen ,,SpoIečnost")

tímto zmocňuje

lng. Michaela Dománka, dat. nar' 22. října 1963, bytem U Slunečních lázní 1277/3, Liberec XlV-
Ruprechtice, 460 L4 Liberec (dále jen ,,Zmocněnec")

k následujícím právním jednáním:

Zmocněnec je oprávněn Zmocnite|e, jako akcionáře Společnosti, v plném rozsahu zastupovat na jedné
valné hromadě Společnosti konané dne 5. října 2021' v sídle Společnosti a v rámci jednání vaIné
hromady Společnosti jménem ZmocniteIe předkládat návrhy a protinávrhy, hlasovat a přijímat
rozhodnutí ve všech věcech dIe programu va!né hromady Společnosti a stejně tak přijímat rozhodnutí
v ostatních záležitostech spadajících do působnosti vaIné hromady Společnosti.

Zmocněnec je dále oprávněn zvolit si v rozsahu uděleného zmocnění za sebe dalšího zástupce

Tato plná moc je udělena v souladu s občanským zákoníkem, a řídíse jeho příslušnými ustanoveními'

V Praze dne
.(. .10

202L

UDI CEE lnvest a.s.
lng. Radek Menšík, člen představenstva

Zmocnění přijímám v plném rozsahu:

lvéřovací doložka oro ieoaiieaci Poř.č;
Pc,die ověř.knihv ooitv: ?r"aha 54
Uznai oodpis na'iistiňě za vlas|ní; RADEI( t'lENšjl(

Datum a nrÍsi'o narcrení; 27'0o'19ó7,PR0STĚj0v"i;:
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lng. Michael Dománek
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PoVĚŘENÍ

Já,níže podepsaný Ing. Radek Menšíh nar'27' června L967,bytem Seifertova 7O42/L4,Žížkov,130 00
Praha 3,

jako jediný čIen představenstva společnosti UDI CEE a.s., IČ: 07396422,se sídlem Archeologická2256/I,
Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městs\ým soudem v Praze pod sp' zn.
B 237 64 [dále jen ,,Společnost"J

pověřuji |UDr. ondřeje Ležatku, nar. 30'3.1977,bytem|avorová 426, 253 03 Chýně

k následujícím jednáním:

k zahájení a řízení valné hromady Společnosti, svolané na den 6.10. 2021 (dá|e jen ,,Valná
hromada"), a to do doby zvolení předsedy Valné hromady, případně i k řízení Valné hromady
Společnosti, pokud její předseda nebude Valnou hromadou zvolen;
v rámci jednání Valné hromady k přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
Společnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku,
v rámci jednání Valné hromady k předložení řádné účetní závěrl<y Společnosti za rok 2O2O
kjejímu schválení Valné hromadě, včetně předložení a prezentace návrhu představenstva
Společnosti na naložení s hospodářslqým ýsledkem Společnosti za rok 2o2O,
v rámci jednání Valné hromady ke všem dalším jednáním v rozsahu bodů jejího programu dle
pozván(y ze dne 7. 9. 2027,
kpodáním vyjádření a k reakcím na jakékoliv dotazy či podněty vznesené Ze strany akcionářů
Společnosti či osob přítomných na Valné hromadě,
ke všem dalším souvisejícím úkonům a jednáním vztahujícím se k ýkonu funkce představenstva
na předmětné Valné hromadě.

V Praze dne 9J-q .

Ůatum a mÍsto naiozeni: 27 "Q6'19ů7,pRcslřJ0V,cZ
Adi"esa pobytu: pftAHA S,SEiFERT)VA 1A4Zl j4,CI

0_,lěřovací .doloŽka pro legal iaaci
'l'oií]e cvěř.'knihy p'ošiy; T,rajra l+
'JZna1 poclpI5 tia ]istiňě za vlastnÍ
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:0i8.10c11

Praha 54 dne C5. IA.Z0ZI
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RADIK l,ltNšÍK

iiý uKal

Ing. Radek Menšík
jediný člen představenstva UDI CEE a.s.




