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Stejnopis

Notářský zápis
sepsaný dne 8.7.2020 (osmého července roku dva tisíce dvacet) JUDr. Julií Pokornou,
notářkou v Plzni, v její notářské kanceláři na adrese Mikulášská 455/9, Plzeň. ------------------Na žádost obchodní společnosti Primoco UAV SE jsem se dnešního dne, tj. 8.7.2020,
ve 13:00 hodin zúčastnila jednání valné hromady obchodní společnosti Primoco UAV SE
konaného v sídle společnosti na adrese Výpadová 1563/29f, Radotín, 153 00 Praha 5, abych
na základě průběhu jejího konání pořídila notářský zápis obsahující osvědčení podle § 80a
notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich
orgánů a osvědčení obsahu --------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- rozhodnutí ----------------------------------------------------------------------------------------------- valné hromady -------------------------------------------obchodní společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, Radotín, 153 00
Praha 5, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „společnost“). ----------------------------------------------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
orgánu obchodní společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: --------------Existenci společnosti Primoco UAV SE jsem ověřila z předloženého výpisu z obchodního
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce č. 1546 ze dne 5.7.2020, o
kterém přítomný člen představenstva Ladislav Semetkovský, nar. 08.09.1977, bytem Pod
Modříny 167, 251 62 Svojetice, prohlásil, že tento výpis obsahuje aktuální právní stav
společnosti, kromě údaje o dnu vzniku členství člena dozorčí rady, který byl před uplynutím
jeho funkčního období dne 7.4.2020 nově zvolen, což dokládá rozhodnutím valné hromady
formou per rollam ze dne 7.4.2020 o volbě člena dozorčí rady, kdy členem dozorčí rady byl
zvolen Ing. Gabriel Fülopp, který je zapsaný ve výpise z obchodního rejstříku. -----------------Pan Ladislav Semetkovský prohlásil, že byl do doby zvolení předsedy valné hromady pověřen
řízením valné hromady. ----------------------------------------------------------------------------------Dále prohlásil, že konání valné hromady bylo oznámeno dozorčí radě. ----------------------------
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Působnost valné hromady jsem ověřila z článku 6., odst. 6.7. stanov evropské společnosti,
které mi byly předloženy před konáním této valné hromady. ---------------------------------------Způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byla ověřena: -------------------------------------- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, kde je uveden základní kapitál společnosti,
počet, podoba, forma a jmenovitá hodnota akcií, ------------------------------------------------ z výpisu z účtu majitele z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů ze dne
2.7.2020, když rozhodným dnem je určen 1.7.2020, ---------------------------------------------- z předložené pozvánky na valnou hromadu a z prohlášení všech přítomných akcionářů, že
jim byla představenstvem společnosti pozvánka na valnou hromadu doručena řádně a
včas, souhlasí s výkonem svých akcionářských práv a že považují jednání valné hromady
za řádné a usnášeníschopné, -------------------------------------------------------------------------- z listiny přítomných akcionářů, dle které jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří
disponují celkem 4.091.710 (slovy: čtyři miliony devadesát jeden tisíc sedm set deset)
hlasy z celkového počtu 4.344.710 (slovy: čtyři miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíce sedm set
deset) hlasů, neboť každá akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna
koruna česká) je spojená se 1 (slovy: jedním) hlasem, ------------------------------------------- z článku 6., odst. 6.2. stanov společnosti, že valná hromada je schopna usnášení, jsou-li
přítomni akcionáři společnosti vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75%
(sedmdesát pět procent) základního kapitálu společnosti. Přítomní akcionáři mají akcie,
jejichž jmenovitá hodnota činí 94,18% (devadesát čtyři celé a osmnáct setin procenta)
základního kapitálu společnosti. -------------------------------------------------------------------Za prvé: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Valnou hromadu společnosti zahájil dnešního dne, tj. 8.7.2020 ve 13:00 hodin, Ladislav
Semetkovský, nar. 08.09.1977, bytem Pod Modříny 167, 251 62 Svojetice, jehož totožnost
mi byla prokázána platným úředním průkazem. Konstatoval, že se dostavili akcionáři, kteří
vlastní 94,18% (devadesát čtyři celé a osmnáct setin procenta) akcií a kteří jsou zapsáni
v listině přítomných. --------------------------------------------------------------------------------------Za druhé: --------------------------------------------------------------------------------------------------Valná hromada schválila 100% (jedno sto procenty) hlasů přítomných akcionářů společnosti
pořad svého jednání v tomto znění: ---------------------------------------------------------------------1. Prezence přítomných a zahájení valné hromady. ---------------------------------------------2. Způsobilost valné hromady k přijetí usnesení. ------------------------------------------------3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené
sčítáním hlasů. ------------------------------------------------------------------------------------4. Hlasování o změně stanov společnosti. --------------------------------------------------------5. Odvolání a volba členů dozorčí rady. ----------------------------------------------------------6. Závěr. -----------------------------------------------------------------------------------------------K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. --------------------------------------

Strana třetí-------------------------------------------------------------------------------------------------Za třetí: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Poté proběhla volba orgánů valné hromady. ----------------------------------------------------------Předsedou valné hromady byl všemi 4.091.710 (slovy: čtyři miliony devadesát jeden tisíc
sedm set deset) hlasy, tj. 100 % přítomných hlasů, zvolen Ladislav Semetkovský, nar.
08.09.1977, bytem Pod Modříny 167, 251 62 Svojetice, jehož totožnost mi byla prokázána
platným úředním průkazem. -----------------------------------------------------------------------------Předseda valné hromady Ladislav Semetkovský se ujal řízení valné hromady a předložil valné
hromadě společnosti návrh na volbu zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a
skrutátora. Všemi 4.091.710 (slovy: čtyři miliony devadesát jeden tisíc sedm set deset) hlasy,
tj. 100 % přítomných hlasů, byl Ing. Gabriel Fülöpp, nar. 11.09.1967, bytem Keplerova
217/10, Hradčany, 118 00 Praha 1, zvolen zapisovatelkou dnešní valné hromady, Ladislav
Semetkovský ověřovatelem zápisu a Ing. Gabriel Fülöpp skrutátorem. ---------------------------Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť se
akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 94,18% základního kapitálu
společnosti. Dále konstatoval, že všichni akcionáři přítomní disponují akciemi společnosti,
s nimiž je spojeno hlasovací právo. ---------------------------------------------------------------------Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí a proti
tomuto nebyl vznesen žádný protest. -------------------------------------------------------------------Za čtvrté: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, ke
kterým byla právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých jsem byla jako
notářka přítomna, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskými
dokumenty společnosti. --------------------------------------------------------------------------------Za páté: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Osvědčuji, že za mé přítomnosti přijala valná hromada obchodní společnosti Primoco UAV
SE rozhodnutí následujícího obsahu: -------------------------------------------------------------------Valná hromada společnosti Primoco UAV SE mění článek 7., odst. 7.1. stanov evropské
společnosti tak, že vypouští stávající text tohoto odstavce a nahrazuje ho tímto novým
zněním: ----------------------------------------------------------------------------------------------------7.1. Dozorčí rada má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí
rady volí a odvolávají předsedu dozorčí rady. --------------------------------------------------------K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany akcionářů podány žádné protinávrhy ani
připomínky, a proto se přistoupilo k hlasování. O tomto rozhodnutí bylo hlasováno zvednutím
ruky. Podle článku 6., odst. 6.3. stanov společnosti je k přijetí rozhodnutí zapotřebí souhlasu
alespoň 75% (sedmdesát pět procent) hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů pro přijetí
rozhodnutí je 3.258.533 (tři miliony dvě stě padesát osm tisíc pět set třicet tři) hlasů. -----------

Strana čtvrtá-----------------------------------------------------------------------------------------------Pro navržené rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž
odpovídá 4.091.710 (slovy: čtyři miliony devadesát jeden tisíc sedm set deset) hlasů, tj. 94,18
% všech hlasů všech akcionářů společnosti. Nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.
Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné
hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ---------------------Za šesté: --------------------------------------------------------------------------------------------------Osvědčuji, že za mé přítomnosti přijala valná hromada obchodní společnosti Primoco UAV
SE rozhodnutí následujícího obsahu: -------------------------------------------------------------------Valná hromada společnosti Primoco UAV SE odvolává k dnešnímu dni člena dozorčí
rady Ing. Gabriela Fülöppa, nar. 11.09.1967, bytem Keplerova 217/10, Hradčany, 118 00
Praha 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany akcionářů podány žádné protinávrhy ani
připomínky, a proto se přistoupilo k hlasování. O tomto rozhodnutí bylo hlasováno zvednutím
ruky. Podle článku 6., odst. 6.3. stanov společnosti je k přijetí rozhodnutí zapotřebí souhlasu
alespoň 75% (sedmdesát pět procent) hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů pro přijetí
rozhodnutí je 3.258.533 (tři miliony dvě stě padesát osm tisíc pět set třicet tři) hlasů. ----------Pro navržené rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž
odpovídá 4.091.710 (slovy: čtyři miliony devadesát jeden tisíc sedm set deset) hlasů, tj. 94,18
% všech hlasů všech akcionářů společnosti. Nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.
Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné
hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ---------------------Za sedmé: --------------------------------------------------------------------------------------------------Osvědčuji, že za mé přítomnosti přijala valná hromada obchodní společnosti Primoco UAV
SE rozhodnutí následujícího obsahu: -------------------------------------------------------------------Valná hromada společnosti Primoco UAV SE volí k dnešnímu dni členy dozorčí rady
Ing. Gabriela Fülöppa, nar. 11.09.1967, bytem Keplerova 217/10, Hradčany, 118 00
Praha 1 a Ing. Josefa Radu, nar. 21.12.1957, bytem Krátká 130, 250 65 Bořanovice,
Líbeznice. -------------------------------------------------------------------------------------------------K takto přednesenému návrhu nebyly ze strany akcionářů podány žádné protinávrhy ani
připomínky, a proto se přistoupilo k hlasování. O tomto rozhodnutí bylo hlasováno zvednutím
ruky. Podle článku 6., odst. 6.3. stanov společnosti je k přijetí rozhodnutí zapotřebí souhlasu
alespoň 75% (sedmdesát pět procent) hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů pro přijetí
rozhodnutí je 3.258.533 (tři miliony dvě stě padesát osm tisíc pět set třicet tři) hlasů. ----------Pro navržené rozhodnutí hlasovali všichni přítomní akcionáři společnosti mající akcie, jimž
odpovídá 4.091.710 (slovy: čtyři miliony devadesát jeden tisíc sedm set deset) hlasů, tj. 94,18
% všech hlasů všech akcionářů společnosti. Nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování.
Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy valné
hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ----------------------
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Za osmé: --------------------------------------------------------------------------------------------------Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady byla valnou
hromadou přijata, a že obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a
zakladatelskými dokumenty společnosti. --------------------------------------------------------------O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím v plném
rozsahu schválen. -------------------------------------------------------------------------------------------

L.S.
JUDr. Julie Pokorná
notářka v Plzni

Ladislav Semetkovský, v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem NZ
603/2020, sepsaným JUDr. Julií Pokornou, notářkou se sídlem v Plzni, dne 8.7.2020.
Stejnopis byl vyhotoven dne 8.7.2020.
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