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S t e j n o p i s

Notářský zápis

sepsaný dne 6.l0.2014 (šestého října roku dvoutisícíhočtmáctého) mnou.
JUDr. Alešem Březinou, notářetn se sídlem v Pnze, v mé kanceláři na adrese 110 00
Praha l, Petrská l 136llz. -

Dostavil se pan RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc., nar. 3 1.1 .1942, byern
na adrese 149 00 Praha 4, V Hájích 260144, kteqý svoji totožnost prokázal úřednírn
průkazem a prohlásil, Že je plně způsobilý právně jednat v rozsahu právního jednání,
o némŽ je (ento nolářský zápis. - -

Pan RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc., dále prohlásil' Že je jediným akcionářem
obchodní společnosti MEDISTYL-PHARMA a.s., IČ 618 55 782, se sídlem
na adrese 140 00 Praha 4, Táborská 325157, zapsané v obchodnírn re.|stříku vedeném
Městským soudem v Praze voddílu B, vloŽka č. 19063, nebot'je vlastníkern 50 ks
(padesát kusů) akcií této společnosti z celkového počtu 50 ks (padesát kusů) akcií'
tj. vlastníkem akcií odpovídajících 100 oÁ zákJadního kapitálu ve lýši 5.000'000,_ Kč
(pětmilionů korun českých), a doloŽil tuto skutečnost předloŽením výpisu ze seznamu
akcionářů (kopie ýpisu tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho
příloha č. I), takže pan RNDI. Ing. Jaroslav Řehák, CSc., vykonává ve stnyslu
ustanovení $ 12 odst. 1 zákona Ó.9012012 Sb. (zákona o obchodních koryoracích)
působnost valné hrornady obchodní společnosti MEDISTYL-PHARMA a.S. - - - - - - -

Pan RNDr. Ing. Jaroslav Rehák, CSc., mne poté poŽádal. abych sepsal notářský
zápis o tom. Že učinil v působnosti valné hromady obchodní společnosti
MEDISTYL-PHARMA a.s' podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.
(občanského zákoníku) a zákona č.90l20I2 Sb. (zákona o obchodních korporacích)
totorozhodnutí:-----

Stanovy společnosti se mění tak. Že se přijímá jejich nové úplné
znění. kteým se nahrazuj e znění dosavadní, a to v této podobě: - - - -

N
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l- FlR\'íA A síDLo SPoLEČNoSTt -

1.

1.

Firma společrrosti zní:

Sídlen společnosti je:

MEDISTYL-PHARMA a s'

Praha.

II. PŘEDIvIET PoDNlKÁNÍ (ČlNNoSTl) SPoLEČNoSTl - _ -

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je ' - - 
.- . '--

_ činnost účetnich poradců' uáe'lí účetnictvl' ]:o:'' -o1o:'u ::'_ "1?; zákona
- ilH'.::;:i:;'"";1ň;;";;;erré v přílohách 1 aŽ 3 živnostenského

1ll. Dogq rRvÁrt spoLečxost t

1' Společnostje za|oŽenana rjobu neurčitou'

tV ZÁKLADNíK{PlTÁr_---

l. Základní kapitál společností činí 5'000'000'-Kč (pětmilíonů korun českých)'- - - - _ - - _ -

\., AKCIE

1 . Zák1adní kapitá1 společnosti je rozvrŽen na 50 ks (padesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě

rJjj .rlř ' 
. 

' i 'i too'ooo'- KČ Úedno'tnti'ic korun ceskj ch t'

1' Všechny akcie znějí rra jméno ajsou vydány v listinné podobě' -

j' Akciorrářům mohou být vydány akcie jako hromadné listíny, nahrazuj':':"1i:'|':'.*:|::

Kterýkoliv akcionář ' 
r""iluán* ut"ií může kdykoliv poŽádat společnost o vymenu

hromadnýchlistrn---

í;h d';;"; *;;il"' i*i"1."19"l'*
romadné listiny nahrazují ty jednotlivé akcie'

ina, nebo
et hromadných listin kombinac způsobu pod1e

pism.a)ab).----
KtcrÝkoliv akcionai u'" j"ano'ri'ý'i akciemi .mtrŽe 

kdrkoliv poŽádat společnost

o vÝměntr těchto "k.ií " 
j;,r]";;řo ui.. *'ro,ouaných listin naňrazujících jednotlivé akcie'



]::Jna třetí

Společnost je povinna vyhovět Žádosti akcionáře o výměnu. která musí bý přesně

speciÍikována' bez zbýečného oclkladu po doručer-rí této Žádosti. ne však dříve, neŽ jsou

společnosti předány všechny jeho listiny určené k výměně, a nejdéle do 14 kalendářních
dnú poté. Náklady na výnrěnu včetně nákladů na zničení původní hromadné listiny nese

spo leČ noSt.

! I. DRIIH AKCIÍ

\'šechny akcie jsou akcienri kmenovými. Akcie nebudou zaÍazeny (nebude podána Žádost

k přijetí) k obchodování na evropském regulovaném trhu' - - -

S kaŽdou akcií o jmenovité hodnotě l00.000,- Kč (ednostotisíc korun českých) je
při hlasování na valné hromadě společnosti spojeno 100 |ednosto) hlasů. Celkový počet

hla.'ů ve společnosti čini 5.000 (petti5íc).

'. IL. S\ S ll'\'1 VNl l Ř\i 5l Rl K lUR\ sPoltČ\o\ lI - - - -

. Pro společnost byl zvolen dualistický Systém vnitiTlí kontroly, tedy systém, ve kterém

se ziizuje pi'edstavenst\ o a dozorČí rada' - - -

'' lll. oRcÁNY sPoLLČ\oS ll

' or3án1 spoleČnosti jsou:
r r va lná hromada;
br piedstaverrstvo: - - - - -
c) dozorČí rada. - - -

I\' Vu'NÁ HRol'tLoA - _ - - -

1 \ralná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři vykonávají své právo poclilet

se na řízení spoleČnosti na valné hromadé nebo mimo ni. - - - -

]. Valná hromada se koná podle potřeby. nejméně však jednou za rok a to vŽdy nejpozději
došesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hronadu svolává
představenstvo. popřípadě jelro člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu
nesvolá a obecně závazný právní předpis svolání valné hromady vyŽaduje. anebo pokrrrJ

představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. ledaže obecně závazný právní
předpis stanoví jinak' - ' -

N 917 t2014
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\ allrou hronradu svolává i jiný orgán společnosti za poclmínek stanovených obecrlě

zár aznýn právním předpisem' - -' -

nejnrérrě třicet (30) dnťr přede dnem konárrí valné hromady

uu 
'h'on-'adu 

a současně ji zašle akcionářůn na adresu uvedenou

okud akciol'rář nechá do Seznamu akcionářů zapsat svoji

elektronickou adresu pro doručování elektror-ricky' bude mu pozvátrka na valnou hrotnadu'

jakoŽ i oStatní korespondence Zasílána tínlto způsobern'

\'airrá hrornacla je scl-ropna se usnášet' pokucl jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie'

i.ír.ňzL'".."'rá hoclnota přesahuje 30 7" (řicet-pro.cent) Základlrího kapitálu společnosti.

[l,l}r"j"i"" dnem k účasti na valné hromaclě je den konání valné hronrady'

\ení-li val představenstvo způsobcm dle odstavce 4''

je-]i to St u náhraclní valnou hromadu se shodnýrn

pořadem. závazných právních předpisů'

\ PL SoBNoST VALNÉ HROMAI)Y

Do působr-rosti valné hron,ad.v náleŽí: - -

a) rozhodnutí o Změně star ov. nejde-li o změnu v.důsledku zvÝšení, základního

pověřeným představenstven ncbo o znrěnu' ke kte'é došlo na základě jiných

b) rozhodnutí o Změně \,ýše Z ní představetlstva ke zvýšení

kapitálu
právních

základního kapitálu;
c ) rozhoclnutí o noŽnosti ZapoČteni peneŽite pohledávkr r ůči společnosti proti pohledávce

ťt r'olba a odvolání členťr dozorčí rady s vj'j

hromada;

)schválenířánebokonsolidovanéúčetnízávěrkyavpřípadech
stanovených právním předpisem i nrezitímni írčetní závěrky:

t rozhodnutí o ůo jiných vlaitních zdrojů \'četně lhůty splatnosti' nebo

o úllradé ztrát1 : - -

l ;#ffiu;ioaani zaao'ti kpřijelí akcií společnosti kobchodovánj T^:::|::::]ur.i'i ot .ii z,ibchc,dováni tta evropskéln reguloranétn

'\ r 
jmenování a odvolání likvidátora;

. r chválení návrl,u rozdčlení likvidačního zůstatku:
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m)sch\'áIení převodu nebo Zastavení závodu nebo takové jeho části. která by znamenala

podstatnou změnu dosavailní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu

pudn ik án í nebo čirrnosti spoleČnU5li:

rr schráIení pachlu 7á\odtl nebo.ieho Části: - -

tl ) rozhodnutí o převzetí účinkůjednání lrčiněných za společnost před jejím vznikem; - - - -

p) schválení smlouvy o tichérn společenství. včetně schváleníjejích změn ajejího zrušení;
qi udělováni zásad a pokynů předStavenstvu i mirno oblast obchodního vedení spoIečnosti;

r) další rozhodnutí. která do pťrsobnosti valné hromady svěřrrjí obecně záv azné právní
piedpisl.

\ ' J' D\A\i A RoZHoDoVÁNi \ AI NÉ HRoMADY

. \'alná hromada se tnůŽe konat i bez splnění poŽadavků stanov nebo obecně záv azného
prár ního přeclpisl-l na svolání valné hrornady, pokud stírn souhlasí všichni akcionáři
.'poleČnosti.

i Připouští se lr]asování s vyuŽitím technických prostředků i rozhodování per ro11am' - - - - -

_: Počet hlasů nutrrých k přijetí rozhodnutí se řídí příslušnými právními předpisy.

\II PŘEostevENsrvo - - - - -

. Představenstvo je statutárnínr orgátletn společnosti. přísluší mu obchodní vedení

spo1ečnosti.

Představenstvo ZajištiÚe řádné vedení účetnictví, předkládá valné hrornadě ke schválení

řádnou. rnimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh

ne rozdělení zisku nebo úhradu ztrát1 '

Představenstvo má 3 (tři) členy. které volí a odvolává valná hrotnada. Představenstvo volí
a odvolává svého předsedu a místopředsedu' Funkční období člena představenstva činí 5
( pět) let. opětovné zvo\ení za člena představenstva je možné'

Představenstvo. jehoŽ počet členů neklesl pod polovinu. mťrŽe jmenovat náhradrrí členy
do příštího zasedání valné hromady'. Doba výkonu futrkce náhradního člena

předStavenstva se nezapočítává do doby výkonu Ítlnkce člena představenstva.

Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to bud' samostatně předseda

piedStavenstva anebo zbjwající dva členové pi'edstavenstva společně' Podepisování
za společtrost se clěj e tak. Že k Ílrmě společnosti připojí svťrj podpis předseda

představenstva nebo zb1ivající dva členové představenstva.
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\lll. Z,q.spoÁNÍ e rrozHooovÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA _ - - - -

. Zasedání představenstva se členové zúčastňují osobně' zastoupení se nepřipoušÍi' - - - - - - -

].Kpřijetírozhodnutíjetřebavětšinavšechhlasůčlenůpředstavenstva'přirovnostihlasů
.o,t.'oa.,j.hlaspředsedypředstavenstva.KzŽdýčlenpředstavenstvamá1(eden)hlas.---

3-Připouštísezasedánípi.edstavenstvasvyuŽitírntechnických
prostředkťr-éhodr,ottsměméliodálkovéhopřenosuzaloženého
na zvukově-o korrrunikaci umoŽňující ověřit totoŽnost osoby

oprávněné vykonat hlasovaci právo'

\i\'' DoZoRČí RADA - -

DozorčíradadohlíŽínavýkonpťtsobnostipředstavenStVaanačinnostspolečnosti.

]Dozorčíradamá3(tři)členy.kterévolíaodvolávávalnáhromada.Dozorčíladavolía
odvolává svélro předsedu a Áístopředsedu. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 (pět)

let' opětovné zyolení za člena dozorčí rady je moŽné'

' Dozorčí rada, jejiŽ počet členů neklesl pod polovinu' můŽe jn,enovat náhradní členy

a" piis,ir]" ,uůáar]i'uutr'e hromad.v. Dobá výkonu funkce rráhradního člena dozorčí rady

se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady'

],:\ . ZASEDÁNÍ A RoZHoDovÁNí DoZoRČí RADY - _

Zasedánídozorčíradysečlenovézúčastňujíosobně,zastoupenísenepřipouští.---.--.-

- K piijetí rozhodnutí je třeba většina všech hlasů členů clozorčí rady. KaŽdý člen

riedstavenstva má 1 (eden) hlas' - - - - - -

radl

- p :":h:
.,br ent t

Llasor'ací právo. - -

,'. Rt l\t

>:.llečnost se přijetím těchto stanov podřizuje zákonu č 9ol2o|2 Sb" o obchodních

:]\rlečnostech a diuŽstvech (zákon o obchodních korporacích)' jako celku' -
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aroslavem Řehákem, CSc''
Závěrem jsem připoj il slrlj
Březina.

strana sedmá

Aleš Březina v.r.
notář

Řehák v.r.

L.S.



Pří}oha č. {

Seznam akcionářů

obchodní společnosti MEDISTYL_PHARMA a.s., lČ: 618 55 782, se sídlem na adrese
14o oo Praha4' Táborská 325t57, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze v oddílu B, vloŽka č 19063

Základni kapitá| spo|ečnosti 5.ooo'ooo,- Kč je rozdělen na 50 ks (padesát kusů) kmenových
akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě '100'000'- Kč.

Akcionář:
1.RNDr. lng. Jaroslav Řehák, CSc., nar.3'1'1 1942, bytem na adrese 1490o Praha4,

Y Hájich260144

Podil v %:
100%

Počet ks'
5O ks
čislo akcií: č. 1 - č. 50

Jmenovitá hodnota celkem:
5.000.000'_ Kč

Převoditelnost akcií spoleěnosti na jméno není omezena'

Tento výpis ze Seznamu akcionářů by| proveden ke dni 6' 10.2014

Za správnost:
MEDISTYL-PHARMA a.s.
RNDr' lng' Jaroslav Řehák, CSc.
předseda představenstva



Tentostejnopisnotářskéhozápisusedoslovněshodujesnotářskýmzápisem
zn.N9I7l2OI4i, Ňzslstzotq' a přílohy tohoto Stejnopisu notářského zápisu

sedoslovně shodují spřílohami noiář'kého zápisl zn.N9I7l20I4, NZ87512014.

Stejnopis, vyhotoveý steiného dne jako notářský zápis, byl vydán panu

RNDr. Ing. Jaroslavu Rehákovi' CSc. _ -





Listina přítomných

na va1né hromadě společnosti MEDISTYL, spo1. s r.o., IČ 416 92 497, se sídlem
na adrese 149 00 Praha 4' V Hájích 260144' konané dne 6'10'2014 v kanceliáři notáře
JUDr. Aleše BÍeziny na adrese 110 00 Praha 1, Petrská 1136|12.

Společníci:

1. pan RNDr. Ing. Jaroslav Řehák, CSc.,
býem na adrese 149 00 Praha 4' V Hájích 260144,

2. pan Ing. Jaroslav Horký,
bytem na adrese 148 00 Praha 4, Augustínova 2063116,

3. paní Ing. Dagmar Ludvíková,
býem na adrese 100 00 Praha 10, U kombinátu 44111,

Počet hlasů:

/
1.412 hlasfi //

/

4. obchodní společnost MEDIST\L-PHARMA a's., 2.000 hlasů
IC: 61 8 55 782, se sídlem na adrese 140 00 Praha 4,
Táborská325/5'7

Předseda valné hromady (pověřený svolavatelem):



Seznam akcionáru

obchodnÍ spo|ečnostt MEDISTYL-PHARMA a.s., lČ: 618 55 782, se sídlem na adrese
140 00 Praha4' Táborská 325157, zapsané vobchodnÍm rejstřiku Vedeném |\/]ěstským
soudem V Praze v oddílu B, vloŽka č 19063

Základní kapitál spo|ečnosti 5 000-000,- Kč je rozdělen na 50 ks (padesát kusů) kmenových
akcií na jméno v Iistrnné podobě ve jmenovité hodnotě 10o'OOo,- Kč

Akcionář:
'1'RNDr' lng. Jaroslav Řehák, CSc.' nar' 31 11942, bytem na adrese 149 oO Praha 4'

V Hqich26ot44

Pod í| v %:
100%

Počet ks'
50 ks
čís|o akclí č' 1 _ č' 50

Jmenovitá hodnota ceIkem:
5 000 000'- Kč

PřevoditeInost akcií společnosti na jméno není omezena'

Tento výpis ze Seznamu akcionářů by| proveden ke dni 6 1o 2014

Za spráVnost:
MEDISTYL-PHARMA a s
RNDr lng' JarosIav Řehák' CSc.
předseda předstaVenstva


