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V Praze, dne 14. února 2020
Věc:

Návrh rozhodnutí valné hromady per rollam

Vážený akcionáři,
obracím se na Vás jménem společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“) ve věci návrhu na rozhodnutí valné hromady Společnosti o
volbě
člena
představenstva
a
dozorčí
rady
Společnosti
prostřednictvím
hlasování
per rollam, který je přílohou tohoto dopisu (dále jen „Návrh“), a to v souladu s ustanoveními
odst. 6.8 stanov Společnosti ve spojení s § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů.
Své vyjádření k Návrhu (tj. vyplněný a podepsaný hlasovací lístek v dolní části Návrhu) zašlete, prosím, v listinné
podobě na výše uvedenou adresu Společnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy Vám byl tento Návrh doručen.
V případě, že své vyjádření k Návrhu nezašlete Společnosti v uvedené lhůtě, platí, že jste hlasoval proti přijetí
všech usnesení dle Návrhu. Výsledek hlasování o Návrhu Vám bude oznámen bez zbytečného odkladu po přijetí
rozhodnutí.
V příloze tohoto dopisu si Vám rovněž dovoluji zaslat formuláře pro (i) sdělení Vaší kontaktní
e-mailové adresy, (ii) oznámení o změně Vaší kontaktní e-mailové adresy a (iii) oznámení o zrušení Vaší kontaktní
e-mailové adresy, to vše pro účely zasílání pozvánky na valnou hromadu Společnosti
ve smyslu odst. 6.10 stanov Společnosti. Vyplněné formuláře můžete Společnosti zasílat v listinné podobě s
úředně ověřeným podpisem, případně prostřednictvím elektronické pošty s kvalifikovaný nebo uznávaným
elektronickým podpisem, v opačném případě k nim nebude přihlíženo.
S pozdravem,

Primoco UAV SE
Ladislav Semetkovský, člen představenstva
Přílohy:
1)
2)

návrh rozhodnutí per rollam
formulář pro sdělení kontaktní e-mailové adresy akcionáře
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