zÁpls
z jednání řádné valné hromady společnosti UDl GEE a.s',
lC:07396422, se sídlem Archeologická2256t1, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B23764
(dále jen,,Společnost")

konané dne 28. června 2019 v '14:00 hodin v sídle společnosti

1.

Zahäjenía kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání va|né hromady zahĄil lng' Lĺbor Táborský' jako osoba určená představenstvem Společnosti.
lng. Libor Táborský konstatova|, że valná hromada tak byla svolána představenstvem Spolecnosti
vsouladu se zákonem ć,.9012012 Sb., o obchodních korporacích, a stanovami společnosti, uveřejněním
pozvánky na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách spoIečnosti (http://www.urbandevelopers.com/proinvestory) a zasláním pozvánky na řádnou valnou hromadu akcionářům na adresy
uvedené v evidencizaknihovaných cenných papírů'a to dne 28.5.2019.

lng' Libor Táborský konstatoval, Že působnost valné hromady a způsobilost přijímat rozhodnutí byla
ověřena:

l
.

z platných stanov společnosti ze dne 1 5.8. 2018 ve znění jejich změn z 28.8. 2018
z listiny přítomných akcionářů, ze které vyplývá, Že jednání valné hromady jsou přítomni akcionáři
vlastnĺcíakcie představující 94,96% základního kapitálu Společnosti. Kopie listĺny přítomných
akcionářů je přiloŽena k tomuto zápisu'

Na základě výŠeuvedeného lng. Libor Táborský konstatoval, Že valná hromada je usnáŠeníschopná

a přečetl tento program jednání va|né hromady:
1. ZahĄení a kontrola usnáŠeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,
zpráva představenstva o vztazích za rok 2018
5. Zpráva dozorČírady k účetnízávěrce Společnosti za rok 2o1B a ke zprávě o vztazích za
rok 2018
6. Schválení řádné účetnizávěrky Společnosti zarok2018
7
Rozhodnutí o naloŽení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2018
8. Schválení návrhu na určeníauditora Společnostĺdle zákona č. 93/2009 Sb.
9. Různé

.

Żaany z přítomných akcionářů společnosti nevyslovil námitky ke způsobu svolánívalné hromady

2.

Volba orgánů valné hromady

lng. Libor Táborský, jako osoba určená představenstvem Společnosti, přednesl tento návrh na volbu
orgánů valné hromady:
předseda:
lng. Libor Táborský
zapisovatel:
Mgr. Monika BroŽová
lng. Libor Táborský
ověřovatel zápisu:
Romana Krzystková
osoba pověřená sčítánĺmhlasů:
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tomu, Že k tomuto návrhu nebyly podány Žádné připomínky, pozměňujícĺ ani doplňující
návrhy, dal lng. Libor Táborský o tomto návrhu hlasovat s tímto výsledkem hlasovánĺ:
'1 507 168 (100%) přítomných hlasů
Pro:

Vzhledem

k

Proti:
se

ZdrŻel

0 hlasů
0 hlasů

Usnesení:
Va!ná hromada schválila navrŽené s!oŽenĺ orgánů valné hromady.
Poté se lng' Libor Táborský ujal vedení valné hromady jako zvolený předseda.

3.

Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Rozhodnutí valné hromady o změně stanov Společnosti bylo sepsáno Mgr. Kamilou Krechlerovou,
trvalou zástupkynínotářky Mgr. olgy Spoustové se sídlem v Praze, a to ve formě notářského zápisu.

4.

majetku, zpr áv

o

podnikatelské činnosti Společnosti a
a p ředstavenstva o vztazích za r ok 201 8

Zpráva představenstva

o stavu

jejĺho

lng. Libor Táborský, v pověření představenstvem Společnosti, seznámil přítomné akcionáře s hlavními
údaji zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, dále
s obsahem zprávy o vztazích za rok 2018. Zprávy předkládá představenstvo SpoleČnosti valné hromadě
formou výročnízprávy za rok 2018, kterou přítomní akcionáři obdrŽeli při prezenci a která byla zveřejněna
na internetových stránkách Společnosti(http://www.urban-developers.com/proinvestory).

Usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti
a o stavu jejího majetku, dále i zprávu o vztazĺch za rok2018-

Zpráva dozorčírady k účetnízávěrce SpoIečnosti za rok 2018
vztazÍch za rok2018

5.

a ke zprávě

o

Člen dozorčĺtady, lng. Libor Táborský, přednesl zprávu dozorčírady k Účetní závěrce za rok 201B a ke
zprávě o vztazích za rok 201B. Konstatoval, Že účetnízávěrka Společnosti za rok 2018 je v pořádku a
doporučil valné hromadě její schválení včetně schválení naloŽení s hospodářským výsledkem - ztrátou
za rok2018.
Usnesení:

Valná hromada bere na vědomĺ zprávu dozorčírady k úěetnĺzávěrce Společnosti, zprávě o
vztazichzarok2018 a k návrhu na úhradu ztráty.

6.

Schválenĺ řádné účetnízávěrky Společnostiza rok2018

lng' Libor Táborský seznámil přítomné akcionáře s podstatnými údaji řádné Účetnízávěrky Společnosti
sestavené ke dni 31.12.2o1B. Účetnĺzávérka je součástí výročnízprávy, kterou přítomní akcionáři
obdrŽeli při prezenci a která byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti (http://www.urbandevelopers. com/proi nvestorY).
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Vzhledem k tomu' Že k účetnízávérce nebyly podány Žádné připomĺnky, pozměňujícĺani doplňující
návrhy, nechal předseda valné hromady lng. Libor Táborský hlasovat o schválení řádné účetnízávěrky
Společnosti za rok 2018 s tímto výsledkem hlasování:
1 507 168 (100%) přítomných hlasů
Pro:

Proti:
se:

ZdrŽel

0 hlasů
0 hlasů

Usnesení:
Valná hromada rozhodla o schválenĺ řádné účetnízávérky Společnosti za rok2018.

7.

Rozhodnutí o natoŽení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2018

pověření představenstva, představil přítomným akcionářům tento návrh
představenstva na Úhradu ztráty vykázané v ÚčetnÍ závěrce společnosti za rok2018''

lng' Libor Táborský,

v

Hospodářský výsledek za rok2018 - ztráta
Převod na účetneuhrazené ztráty minulých let

555.282,- Kč,

555.2B2; Kč,

V této souvislosti zkonstatoval chybný Údaj, způsobený chybou v psaní a uvedený v pozvánce na valnou
hromadu, kde byla uvedena ztrátavevýši2,555'282,-Kć s návrhem představenstva na převod této ztráty
na r]čet neuhrazené ztráty z minulých let. Vzhledem ke skutečnosti, Že skutečná ztrátavykázaná v účetní
závěrce je niŽší,přičemŽ uvedená chyba neměla a nemá vliv na způsob, jak s ní lze naloŽit, upozornil na
uvedené pouze pro Úplnost s tím, Že tato ztráta bude projednána a bude o ní rozhodováno bez potřeby
změny programu této valné hromady.

Předseda valné hromady tak nechal akcionáře hlasovat o schválení návrhu představenstva na Úhradu
Společnosti zarok20'1B s tímto výsledkem hlasování:
ztráty vykázané v účetnízávérce
(100%) přítomných hlasů
1
507
168
Pro:

Proti:
Zdržel se

0 hlasů

0 hlasů

Usnesení:

Vatná hromada rozhodla o úhradě ztráty vykázané v účetnĺzávérce Společnosti za rok 2o'l8,
a to následovně:
555.282'' Kč
Hospodářský výsledek za rok2o18 _ztráta
555.282,'Kć'
Převod na úěet neuhrazené ztráty mlnulých let

8.

Schválení návrhu na určenĺauditora Společnosti dle zák. ć,.93/2009 sb.

Předseda valné hromady lng. Libor Táborský přednesl návrh na určeníspolečnosti MARCO audit s.r.o.
auditorem Společnosti pro Účetníobdobíroku 2019.
Vzhledem k tomu, Že k tomuto návrhu nebyly podány Žádné připomínky, pozměňujícíani doplňující
návrhy, dal předseda valné hromady hlasovat o schválení návrhu na určenĺauditora Společnosti s tÍmto
výsledkem hlasování:
1 507 168 (100%) přítomných hlasů
Pro:

Proti:
Zdržel se''

0 hlasů
0 hlasů

Usnesení:

Valná hľomada urěila auditorem Spoleěnosti pro úěetní období 2019 společnost MARGO audit
s.r.o.' se sídlem Rovnáčov 17,512 33 Studenec'
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8. Různé
Předseda valné hromady lng. Libor Táborský konstatoval, Že nebyla učiněna Žádná jiná rozhodnutí
a nebyly projednávány Ž;ádné dalšíĺnformace ani zprávy.

9.Závěr
Předseda valné hromady lng. Libor Táborský konstatoval, Že program jednání valné hromady byl
vyčerpán a valnou hromadu ukončil v 14.30 hodin.

V Praze dne 28. 6.2019

Monika BroŽová
zapisovatel

ail

l"g iin",i an"r&i

předseda valné hromady

a)ril
.,,,t.....

lng. Libor Táborsk/
ověřovatel zápisu
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