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N o t á ř s k ý     z á p i s 
 
sepsaný jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze, jeho zástupkyní ustanovenou 
podle § 24 notářského řádu, notářskou kandidátkou JUDr. Martinou Boháčovou (dále v textu 
notářského zápisu též jen „Notář“), a to na místě samém v sídle společnosti DELTA legal, 
advokátní kancelář s.r.o., na adrese Praha, Staré Město, Na příkopě 988/31 dne třináctého dubna 
roku dva tisíce dvacet dva (13. dubna 2022). ------------------------------------------------------------  

 
Přítomen je účastník – společnost BH Czech s.r.o., se sídlem Londýnská 254/7, Vinohrady, 
120 00 Praha 2, IČO 096 89 982, spisová značka C 339819 vedená u Městského soudu v 
Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „BH Czech s.r.o.“ nebo jen „Společník“), přičemž 
dle plné moci ze dne 31. března 2022 (příloha tohoto notářského zápisu) za ni právně jedná 
zástupce Mgr. Pavel Haloun, datum narození 14. září 1982, pobyt Praha, Břevnov, Tomanova 
2302/12a, advokát advokátní kanceláře Advokátní kancelář Andrš a Haloun, spol. s.r.o., se 
sídlem Dudova 2585/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 290 36 992, evidenční číslo České 
advokátní komory 12834, který prohlašuje, že společnost BH Czech s.r.o. existuje a je zapsána 
do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce 
prohlašuje, že on i Společník jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního 
jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním 
průkazem a své oprávnění právně jednat za Společníka doložil výše citovanou plnou mocí, o níž 
zástupce prohlásil, že ji přijal a že nebyla žádným rozhodnutím Společníka ani jiným právním 
jednáním zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a 
oprávnění právně jednat za Společníka nadále v tomto rozsahu trvá.--------------------------------  
 
 
Společník čestně prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným 
BH Badete s.r.o., se sídlem Londýnská 254/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 142 77 298, 
spisová značka C 363270 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu 
též jen „BH Badete s.r.o.“ nebo jen „Společnost“), což dokládá předložením: ------------------  
 
a) výpisu z obchodního rejstříku Společnosti, o němž Společník prohlašuje, že obsahuje 

aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, ------------------------  
 

b) zakladatelské listiny, o níž Společník prohlašuje, že se jedná o aktuální znění zakladatelské 
listiny Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, ------------------------------------  

 
c) výpisu ze seznamu společníků, o němž Společník prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze 

seznamu společníků Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu.  -------------------  
 
 
Existence Společnosti byla Notáři doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. ------- 
 
 
Společník výslovně prohlašuje, že: -------------------------------------------------------------------- 
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a) je oprávněn ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných 
majitelů učinit dále uvedené rozhodnutí v působnosti valné hromady, neboť:  ----------------  
 Společník má zapsaného v evidenci skutečných majitelů svého skutečného majitele, což 

Notáři doložil předložením výpisu z evidence skutečných majitelů pro Společníka, o 
němž Společník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích 
Společníka,   -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Společnost má zapsaného v evidenci skutečných majitelů svého skutečného majitele, 
což Notáři doložil předložením výpisu z evidence skutečných majitelů pro 
Společnost, o němž Společník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečných 
majitelích Společnosti;  ----------------------------------------------------------------------------  

b) k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li 
takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí; ------------------------------------  

c)  společnost INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonařky 291/3, 
Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 041 58 911, spisová značka B 20668 vedená u Městského 
soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „INVESTIKA, investiční společnost, 
a.s.“), která má být zvolena jednatelem Společnosti, jakož i pan Petr Čížek, datum narození 
20. října 1976, pobyt Praha, Modřany, Větrovcova 1571/3, který byl pověřen zastupovat 
společnost INVESTIKA, investiční společnost, a.s. při výkonu funkce v případě jejího 
zvolení jednatelem Společnosti, splňují předpoklady pro výkon této funkce, což 
Společník doložil předložením jejich čestného prohlášení o splnění podmínek pro výkon 
funkce, obsahujícího i jejich souhlas se zápisem do obchodního rejstříku a zmocnění 
k zastupování při výkonu funkce jednatele, a jejich aktuálních výpisů z rejstříku trestů.  

 
Společník činí v souladu s ustanovením § 12 a § 147 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „ZOK“) do notářského zápisu 
toto:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

rozhodnutí jediného společníka společnosti  
BH Badete s.r.o. 

při výkonu působnosti valné hromady, 
 

rozhodnutí jediného společníka společnosti  
BH Badete s.r.o. 

o rozdělení podílu 
 

a 
 

rozhodnutí jediného společníka společnosti  
BH Badete s.r.o. 

o změně zakladatelské listiny 
 
Společník čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným 
společníkem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých) 
a celý je tvořen vkladem Společníka. ---------------------------------------------------------------------  
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I. 
Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti   u d ě l u j e   předchozí souhlas 
k rozdělení svého podílu Společnosti ve výši 100 % (jedno sto procent), jemuž odpovídá 
vklad ve výši 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých) na: ------------------------------------------  
a) podíl č. 1 ve výši 90 % (devadesát procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 18.000,-- Kč 

(osmnáct tisíc korun českých) (dále v textu notářského zápisu též jen „Podíl č. 1“), --------  
b) podíl č. 2 ve výši 10 % (deset procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 2.000,-- Kč (dva 

tisíce korun českých). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
 

II. 
Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti   u d ě l u j e   předchozí souhlas 
k převodu Podílu č. 1 na společnost INVESTIKA, investiční společnost, a.s., jednající 
svým jménem, avšak na účet INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond. ----------  
 
 

III. 
Společník   r o z d ě l u j e   svůj podíl Společnosti ve výši 100 % (jedno sto procent), jemuž 
odpovídá vklad ve výši 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých) na: ------------------------------  
a) Podíl č. 1, ------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) podíl č. 2 ve výši 10 % (deset procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 2.000,-- Kč (dva 

tisíce korun českých). ----------------------------------------------------------------------------------  
 
 

IV. 
Společník   s c h v a l u j e   změnu zakladatelské listiny, kdy veškerá stávající ustanovení 
zakladatelské listiny se s účinností ke dni, kdy se vůči Společnosti stane účinnou Smlouva o 
převodu podílu ve společnosti BH Badete s.r.o. uzavřená mezi společností BH Czech s.r.o., 
jako prodávajícím, a společností INVESTIKA, investiční společnost, a.s., jednající svým 
jménem, avšak na účet INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, jako kupujícím, 
zcela nahrazují tímto zněním společenské smlouvy:  -----------------------------------------------  
 

„Společenská smlouva 
společnosti BH Badete s.r.o. 

 
1. Obchodní firma a sídlo --------------------------------------------------------------------------  
1.1 Obchodní firma společnosti zní: BH Badete s.r.o. (dále ve společenské smlouvě též jen 

„společnost“) --------------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Sídlem společnosti je: Praha --------------------------------------------------------------------  

 
2. Předmět podnikání -------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Předmětem podnikání společnosti jsou: -------------------------------------------------------  

2.1.1 následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako 
„výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona“, a to: -------------------------------------------------------------------------  

 zprostředkování obchodu a služeb; ---------------------------------------  
 velkoobchod a maloobchod; -----------------------------------------------  
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 nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; ---------------------------  
 pronájem a půjčování věcí movitých; ------------------------------------  
 poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a 

posudků; ----------------------------------------------------------------------  
 reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; --------------------  
 ubytovací služby; ------------------------------------------------------------  
 služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně 

hospodářské povahy; -------------------------------------------------------  
2.1.2 správa vlastního majetku. -----------------------------------------------------------  

 
3. Základní kapitál ----------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Základní kapitál společnosti činí 20.000,00 Kč. ---------------------------------------------  

 
4. Společníci, podíly a seznam společníků ------------------------------------------------------  
4.1 Společníky společnosti jsou: ---------------------------------------------------------------------  

4.1.1 INVESTIKA, investiční společnost, a.s., IČO 04158911, se sídlem 
U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, v obchodním rejstříku 
zapsal Městský soud v Praze, B 20668, jednající svým jménem, avšak na 
účet INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond (dále ve 
společenské smlouvě též jen „INVESTIKA, investiční společnost, a.s. 
jednajícího svým jménem, avšak na účet INVESTIKA realitní fond, 
otevřený podílový fond“). Vklad společníka je ve výši 18.000,00 Kč, což 
představuje podíl č. 1 ve výši 90 %. INVESTIKA, investiční společnost, a.s., 
jednající svým jménem, avšak na účet INVESTIKA realitní fond, otevřený 
podílový fond, podléhá jako investiční společnost omezením vyplývajícím z 
platných právních předpisů, ze kterých mimo jiné vyplývají určitá omezení 
týkající se účasti investičních fondů na takovýchto společnostech. Proto je 
INVESTIKA, investiční společnost, a.s. povinna zajistit, že společnost bude 
po dobu, kdy jsou podíly na společnosti přímo či nepřímo součástí jmění 
INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, dodržovat veškerá 
omezení vyplývající z příslušné regulace. -----------------------------------------  

4.1.2 BH Czech s.r.o., IČO 09689982, se sídlem Londýnská 254/7, Vinohrady, 
120 00 Praha 2, Česká republika, v obchodním rejstříku zapsal Městský 
soud v Praze, C 339819. Vklad společníka je ve výši 2.000,00 Kč, což 
představuje podíl č. 2 ve výši 10 %. -----------------------------------------------  

4.2 Podíly společníků jsou základní a nejsou s nimi spjata žádná zvláštní práva a 
povinnosti. Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost. 
Seznam společníků obsahuje údaje stanovené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů (dále ve společenské smlouvě též jen „Zákon o obchodních korporacích“) 
a dále e-mail společníka. Společnost vydá každému svému společníkovi na jeho 
písemnou žádost a za úhradu nákladů opis nebo výpis údajů, které se ho týkají, a to 
nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti. Pokud společník nabude více podílů stejného 
druhu ve společnosti, tyto podíly srůstají v jeden. -------------------------------------------  
 

5. Práva a povinnosti společníků -----------------------------------------------------------------  
5.1 Společníci mají práva a povinnosti stanovené touto společenskou smlouvou, Zákonem 

o obchodních korporacích, případně jinými právními předpisy. --------------------------  
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6. Valná hromada -----------------------------------------------------------------------------------  
6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady 

patří: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.1 rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na 

základě zákona; -----------------------------------------------------------------------  
6.1.2 rozhodování o změnách výše základního kapitálu či o možnosti započtení 

peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové 
povinnosti; -----------------------------------------------------------------------------  

6.1.3 volba a odvolání jednatele; ---------------------------------------------------------  
6.1.4 schvalování smlouvy o výkonu funkce jednatele, jejích změn a jakéhokoli 

plnění ve prospěch jednatele, na něž neplyne právo z právního předpisu, 
smlouvy o výkonu funkce nebo valnou hromadou schváleného vnitřního 
předpisu; -------------------------------------------------------------------------------  

6.1.5 schvalování zásad pro činnost jednatele; -----------------------------------------  
6.1.6 rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a volba a odvolání likvidátora; 
6.1.7 schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech 

stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo 
jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát; --------------------------------------------  

6.1.8 rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny 
obchodních společností a družstev stanoví jinak; -------------------------------  

6.1.9 schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by 
znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti 
společnosti; ----------------------------------------------------------------------------  

6.1.10 schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo 
na podíl na zisku společnosti nebo jiných vlastních zdrojích; -----------------  

6.1.11 schválení finanční asistence; -------------------------------------------------------  
6.1.12 rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem; ---------------------------------------  
6.1.13 schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití 

likvidačního zůstatku; ----------------------------------------------------------------  
6.1.14 rozhodování o podání návrhu na vyloučení společníka soudem;--------------  
6.1.15 rozhodnutí o určení auditora; ------------------------------------------------------  
6.1.16 další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje Zákon o 

obchodních korporacích, jiný právní předpis nebo společenská smlouva. --  
6.2 Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle Zákona o 

obchodních korporacích náleží do působnosti jiného orgánu společnosti.---------------  
6.3 Valná hromada schvaluje udělení a odvolání prokury. -------------------------------------  
6.4 Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období, ledaže Zákon o 

obchodních korporacích stanoví, že valná hromada má být svolána častěji. V případě, 
že společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá 
valnou hromadu kterýkoliv společník. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada 
nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----------  

6.5 Jednatel svolá jednání valné hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že 
společnosti hrozí úpadek, nebo z jiných vážných důvodů, zejména je-li ohrožen cíl 
sledovaný společností, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí 
jiného vhodného opatření, ledaže právní předpis stanoví jinak. ---------------------------  

6.6 Místo, datum a hodina konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí 
zasláním pozvánky nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, a to písemně na adresu 
společníka uvedenou v seznamu společníků nebo e-mailem na e-mailovou adresu  
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uvedenou v seznamu společníků, popř. může být písemná pozvánka doručena 
společníkům osobně; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. -----------  

6.7 Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady písemným 
prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na 
valné hromadě, které se uvede v zápisu o jednání valné hromady. ------------------------  

6.8 Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-
li s jejich projednáním všichni společníci. ----------------------------------------------------  

6.9 Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být 
udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo 
na více valných hromadách. ---------------------------------------------------------------------  

6.10 Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 
polovinu všech hlasů s výjimkou případů, kdy zákon či tato smlouva vyžadují vyšší 
počet hlasů. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k 
hlasům společníků, kteří dle Zákona o obchodních korporacích nemohou vykonávat 
hlasovací právo. -----------------------------------------------------------------------------------  

6.11 Přítomné společníky zapíše společnost do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a 
sídlo nebo bydliště společníka, popř. i jména a bydliště nebo sídla jeho zástupce nebo 
určené osoby ve smyslu § 168 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích a počtu hlasů, 
se kterými tento společník na valné hromadě nakládá. K listině přítomných jsou 
přikládány plné moci zástupců společníků. Správnost listiny přítomných potvrzuje 
podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -------------------------------------------------  

6.12 Každý společník má jeden hlas na každou 1,00 Kč svého vkladu. Valná hromada 
rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva 
nebo zákon určí jinak. ----------------------------------------------------------------------------  

6.13 Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků se vyžaduje -------------  
6.13.1 k přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy, --------------------  
6.13.2 k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, -----------------  
6.13.3 k rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti 

proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, a -----------------------------  
6.13.4 k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. -----------------------------------  

6.14 Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle článku 6.13 a o dalších 
skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se 
osvědčuje veřejnou listinou. ---------------------------------------------------------------------  

6.15 Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele; do doby zvolení předsedy a v 
případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen 
zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. ----------------------------------------------  

6.16 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení 
a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům na adresu 
společníka uvedenou v seznamu společníků nebo e-mailem na e-mailovou adresu 
uvedenou v seznamu společníků, popř. může být doručen společníkům osobně; zápis 
podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a 
zapisovatel. Zápis obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné 
hromady, jméno předsedy nebo svolavatele a zapisovatele, rozhodnutí valné hromady 
s uvedením výsledků hlasování, informaci o případném odmítnutí jednatele poskytnout 
informace o společnosti a obsah podaného protestu. K zápisu se přiloží předložené 
návrhy, prohlášení a listina přítomných. ------------------------------------------------------  

6.17 Společníci mohou v působnosti valné hromady rozhodovat též mimo valnou hromadu 
(per rollam). V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou 
hromadu, zašle společníkům návrh usnesení spolu s podklady potřebnými pro jeho  
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přijetí k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření, a to na 
adresu uvedenou v seznamu společníků nebo e-mailem na e-mailovou adresu 
uvedenou v seznamu společníků, popř. může být návrh usnesení doručen společníkům 
osobně. Lhůta pro doručení písemného vyjádření společníka činí 15 dní a pro začátek 
jejího běhu je rozhodný okamžik doručení návrhu. Další podmínky takového 
rozhodování stanoví Zákon o obchodních korporacích. ------------------------------------  

6.18 Společníci mohou za podmínek stanovených v Zákoně o obchodních korporacích na 
valné hromadě hlasovat nebo rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím 
technických prostředků umožňujících ověření totožnosti osoby oprávněné vykonávat 
hlasovací právo a určení podílů, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. -----  

6.19 Každý společník, jednatel nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení 
valné hromady v mezích Zákona o obchodních korporacích. ------------------------------  
 

7. Jednatel --------------------------------------------------------------------------------------------  
7.1 Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel. -----------------------------------------  
7.2 Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Jednatel se řídí zásadami a pokyny 

schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a 
společenskou smlouvou. Nikdo však není oprávněn udělovat jednateli pokyny týkající 
se obchodního vedení. Jednatel může požádat valnou hromadu společnosti o udělení 
pokynu týkajícího se obchodního vedení. ------------------------------------------------------  

7.3 Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu 
společníků, svolání valné hromady a na žádost informuje společníky o věcech 
společnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------  

7.4 Jednatel je povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Je-li posuzováno, zda jednatel 
jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento jednatel, ledaže soud 
rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Jednatel je dále povinen 
dodržovat ustanovení Zákona o obchodních korporacích týkající se nepřípustnosti 
konkurenčního jednání, není-li rozhodnutím valné hromady stanoveno jinak. ----------  

7.5 Společnost zastupuje každý jednatel samostatně. Jednatel tak činí tím, že ke znění 
obchodní firmy společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. ------------------------------  

7.6 Společenská smlouva či usnesení valné hromady mohou omezit jednatelské oprávnění 
jednatele. Tato omezení jsou však neúčinná vůči třetím osobám. -------------------------  

7.7 Jednatel může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným společnosti. 
Jeho funkce zaniká uplynutím 2 měsíců od doručení, neschválí-li valná hromada na 
žádost odstupujícího jiný den zániku funkce. V případě ukončení funkce jednatele zvolí 
valná hromada do jednoho měsíce nového jednatele. ---------------------------------------  
 

8. Zvýšení a snížení základního kapitálu --------------------------------------------------------  
8.1 Výše základního kapitálu společnosti může být v souladu se Zákonem o obchodních 

korporacích měněna. -----------------------------------------------------------------------------  
8.2 Nepeněžité vklady jsou nepřípustné. -----------------------------------------------------------  

 
9. Převod podílu -------------------------------------------------------------------------------------  
9.1 Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na jiného společníka pouze se 

souhlasem valné hromady. ----------------------------------------------------------------------  
9.2 Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na třetí osobu pouze se 

souhlasem valné hromady. ----------------------------------------------------------------------  
9.3 Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. 

Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu. 
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9.4 Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převodce 
ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. ---------------  

9.5 Pro případ snížení nebo pozbytí účasti kteréhokoli ze společníků společnosti s 
výjimkou společníka INVESTIKA, investiční společnost, a.s. jednajícího svým jménem, 
avšak na účet INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, je sjednáno předkupní 
právo na odkoupení příslušných podílů ve prospěch společnosti INVESTIKA, 
investiční společnost, a.s. jednající svým jménem, avšak na účet INVESTIKA realitní 
fond, otevřený podílový fond. -------------------------------------------------------------------  
  

11. Zánik účasti společníka ve společnosti -------------------------------------------------------  
11.1 Způsoby zániku účasti společníka ve společnosti upravuje Zákon o obchodních 

korporacích. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

12. Změna společenské smlouvy --------------------------------------------------------------------  
12.1 O změně společenské smlouvy rozhoduje v souladu se Zákonem o obchodních 

korporacích valná hromada nebo všichni společníci dohodou, nejde-li o změnu v 
důsledku jiné právní skutečnosti. ---------------------------------------------------------------  

12.2 Jednatel bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně společenské 
smlouvy, vyhotoví úplné znění společenské smlouvy a uloží je spolu s listinami 
prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. --------------------------------  
 

13. Závěrečné ustanovení----------------------------------------------------------------------------  
13.1 Právní režim společnosti se řídí právním řádem České republiky, zejména Zákonem o 

obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.“ ----------------------------------------------------------------------------  

 
 

V. 
Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s účinností ke dni, kdy se vůči 
Společnosti stane účinnou Smlouva o převodu podílu ve společnosti BH Badete s.r.o. uzavřená 
mezi společností BH Czech s.r.o., jako prodávajícím, a společností INVESTIKA, investiční 
společnost, a.s., jednající svým jménem, avšak na účet INVESTIKA realitní fond, otevřený 
podílový fond, jako kupujícím,   o d v o l á v á   z funkce jednatele Společnosti Mgr. Pavla 
Halouna, datum narození 14. září 1982, pobyt Praha, Břevnov, Tomanova 2302/12a.  ----------  
 
 

VI. 
Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti s účinností ke dni, kdy se vůči 
Společnosti stane účinnou Smlouva o převodu podílu ve společnosti BH Badete s.r.o. uzavřená 
mezi společností BH Czech s.r.o., jako prodávajícím, a společností INVESTIKA, investiční 
společnost, a.s., jednající svým jménem, avšak na účet INVESTIKA realitní fond, otevřený 
podílový fond, jako kupujícím,  v o l í  jednatelem Společnosti společnost INVESTIKA, 
investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 041 
58 911, spisová značka B 20668 vedená u Městského soudu v Praze, kterou při výkonu funkce 
zastupuje pan Petr Čížek, datum narození 20. října 1976, pobyt Praha, Modřany, Větrovcova 
1571/3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích 
a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje 
ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----------------------------------   
a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými 

soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a  ------------------------------------  
b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem 

pro zápis do veřejného rejstříku, nebo  ---------------------------------------------------------------  
c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku 

zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. --------------   
 
 
Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti.  ------------------------------------------  
 
O tom byl tento notářský zápis sepsán, Společníkem přečten, jím schválen a vlastnoručně 
podepsán.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
za společnost BH Czech s.r.o. 
Mgr. Pavel Haloun 
Mgr. Pavel Haloun v.r. 
 
 
 
 

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE 
JUDr. Martina Boháčová, notářská kandidátka, 

zástupkyně Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze 
JUDr. Martina Boháčová v.r. 

 
 

 
 

 
  















.

 

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje

s notářským zápisem sepsaným dne 13.04.2022 pod číslem NZ 566/2022.

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje

s přílohou notářského zápisu.

Stejnopis byl vyhotoven dne 13.04.2022
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NZ 566/2022  
N 751/2022  

 23APUP2   

A k t  n o t a r i a l n y  
  
sporządzony w imieniu Mgr. Martina Diviša, notariusza z siedzibą w Pradze, przez zastępcę notariusza 
wyznaczonego zgodnie z § 24 prawa o notariacie, aplikanta notarialnego JUDr. Martinę Boháčovą (w 
treści aktu notarialnego zwaną dalej również „notariuszem”), w siedzibie spółki DELTA legal, advokátní 
kancelář s.r.o., w Pradze, Staré Město, Na příkopě 988/31, w dniu trzynastego kwietnia roku dwa 
tysiące dwudziestego drugiego (13 kwietnia 2022 roku), ------------------------------------------------------------ 
 
w obecności stawającej – spółki BH Czech s.r.o., z siedzibą przy Londýnská 254/7, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, nr identyfikacyjny 096 89 982, nr akt C 339819, zarejestrowanej w Sądzie Miejskim w Pradze 
(dalej w treści aktu notarialnego zwanej również „BH Czech s.r.o.” lub po prostu „Wspólnikiem”), przy 
czym zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 31 marca 2022 roku (załącznik do niniejszego aktu 
notarialnego) reprezentowanej przez Mgr. Pavela Halouna, data urodzenia 14 września 1982 
zamieszkałego w Pradze, Břevnov, Tomanova 2302/12a, adwokata z kancelarii adwokackiej Advokátní 
kancelář Andrš a Haloun, spol. s.r.o, z siedzibą przy Dudova 2585/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, nr 
identyfikacyjny 290 36 992, nr rejestracyjny Czeskiej Izby Adwokackiej 12834, który oświadcza, że BH 
Czech s.r.o. istnieje i jest wpisana w rejestrze publicznym, co udowadnia okazując odpis z rejestru 
handlowego. Pełnomocnik oświadcza, że on i Wspólnik posiadają zdolność prawną do samodzielnego 
podejmowania czynności prawnej w zakresie czynności, której dotyczy akt notarialny. Pełnomocnik 
udokumentował przed notariuszem swoją tożsamość, okazując ważny dowód osobisty, oraz 
udokumentował swoje umocowanie do reprezentowania Wspólnika wyżej wymienionym 
pełnomocnictwem, oświadczając, że powyższe pełnomocnictwo przyjmuje i że nie zostało ono do dnia 
dzisiejszego odwołane, cofnięte, ograniczone lub w inny sposób zmienione jakąkolwiek decyzją 
Wspólnika lub inną czynnością prawną oraz że umocowanie do działania w imieniu Wspólnika w 
powyższym zakresie nadal trwa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
Wspólnik niniejszym oświadcza, że jest jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością BH Badete s.r.o. z siedzibą przy Londýnská 254/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2, nr 
identyfikacyjny 142 77 298, nr akt C 363270, wpisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd 
Miejski w Pradze (dalej w treści aktu notarialnego zwanej „BH Badete s.r.o.” lub po prostu „Spółka”), 
co udowadnia poprzez złożenie:  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
a) wyciągu z rejestru handlowego Spółki, zawierającego według oświadczenia Wspólnika aktualne 

dane Spółki wpisane w rejestrze handlowym, ---------------------------------------------------------------------  
 

b) Aktu Założycielskiego, co do którego Wspólnik oświadcza, że jest aktualną wersją Aktu 
Założycielskiego Spółki na dzień podpisania niniejszego aktu notarialnego, ------------------------------- 

 

c) wyciągu z listy wspólników, co do którego Wspólnik oświadcza, że jest pełnym wyciągiem z listy 
wspólników Spółki na dzień podpisania niniejszego aktu notarialnego. -------------------------------------   

  
Istnienie Spółki zostało udokumentowane przed notariuszem aktualnym wyciągiem z rejestru 
handlowego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Wspólnik wyraźnie oświadcza, że: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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a) jest upoważniony, w rozumieniu przepisów § 54 ustawy nr 37 Dz.U. z 2021 r. o rejestracji 

rzeczywistych beneficjentów, do podjęcia następującej decyzji w ramach kompetencji 
zgromadzenia wspólników, ponieważ:  ------------------------------------------------------------------------------ 
• W Rejestrze rzeczywistych beneficjentów wpisany jest rzeczywisty właściciel Wspólnika, co 

Wspólnik udokumentował okazując Notariuszowi odpis z Rejestru beneficjentów 
rzeczywistych zawierający dane Wspólnika, oświadczając, że powyższy odpis zawiera dane 
aktualne właścicieli rzeczywistych Wspólnika, ---------------------------------------------------------------- 

•  W Rejestrze rzeczywistych beneficjentów wpisany jest rzeczywisty właściciel Spółki, co 
Wspólnik udokumentował okazując Notariuszowi odpis z Rejestru beneficjentów 
rzeczywistych zawierający dane Spółki, oświadczając, że powyższy odpis zawiera dane 
aktualne właścicieli rzeczywistych Spółki; --------------------------------------------------------------------- 

b) Wspólnik uzyskał wszelkie zgody, jeżeli takie istnieją, wymagane przez obowiązujące prawo do 
czynności prawnych zawartych w niniejszym akcie notarialnym; --------------------------------------------- 

c) spółka INVESTIKA, investiční společnost, a.s. z siedzibą w U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, nr identyfikacyjny 041 58 911, sygnatura akt B 20668, wpisana w rejestrze handlowym 
prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze (dalej w treści aktu notarialnego zwana również 
„INVESTIKA, investiční společnost, a.s.”), która ma zostać wybrana na zarząd Spółki, jak również 
Pan Petr Čížek, data urodzenia 20 października 1976 r., miejsce zamieszkania Praha Modřany, 
Větrovcova 1571/3, który został upoważniony do reprezentowania spółki INVESTIKA, investiční 
společnost, a.s. s., przy wykonywaniu swoich obowiązków w przypadku wyboru spółki INVESTIKA, 
investiční společnost, a.s. na zarząd Spółki, spełniają przesłanki do pełnienia tej funkcji, co 
Wspólnik udokumentował okazując ich oświadczenia o spełnieniu warunków do objęcia funkcji, w 
tym o wyrażeniu zgody na ich wpis do rejestru handlowego i upoważnienie do reprezentowania 
ich przy pełnieniu funkcji zarządu, oraz aktualnych informacji z rejestru karnego.   

  
Zgodnie z przepisami § 12 i § 147 ust. 1 ustawy nr 90 Dz.U. z 2012 r., o spółkach handlowych i 
spółdzielniach (Prawo Spółek Handlowych), z późniejszymi zmianami (dalej w treści aktu notarialnego 
zwana również „PSH”), Wspólnik wpisuje do aktu notarialnego następujące dane: -------------------------   
  

Decyzja jedynego wspólnika spółki 
BH Badete s.r.o. 

w wykonywaniu kompetencji zgromadzenia wspólników, 
 

decyzja jedynego wspólnika spółki  
BH Badete s.r.o.  

w sprawie podziale udziału 
 

oraz 
 

decyzja jedynego wspólnika spółki 
BH Badete s.r.o. 

w sprawie zmiany aktu założycielskiego 
  
Wspólnik oświadcza, że w chwili podpisania niniejszego aktu notarialnego jest jedynym wspólnikiem 
Spółki, której kapitał zakładowy wynosi 20.000,00 CZK (dwadzieścia tysięcy koron czeskich) i został w 
całości wniesiony przez Wspólnika. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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I. 
Wspólnik, wykonując kompetencje zgromadzenia wspólników Spółki, w y r a ż a  uprzednią zgodę na 
podział swojego udziału w Spółce w wysokości 100 % (sto procent), reprezentujący wkład w wysokości 
20.000,00 CZK (dwadzieścia tysięcy koron czeskich) na: --------------------------------------------------------------  
a) udział nr 1 w wysokości 90 % (dziewięćdziesiąt procent), reprezentujący wkład w wysokości 

18.000,-- CZK (osiemnaście tysięcy koron czeskich) (dalej w treści aktu notarialnego zwany również 
„Udziałem nr 1”)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

b) udział nr 2 w wysokości 10 % (dziesięć procent), reprezentujący wkład w wysokości 2.000,00 CZK 
(dwa tysiące koron czeskich).-------------------------------------------------------------------------------------------  

 
II. 

Wspólnik, wykonując kompetencje zgromadzenia wspólników Spółki, w y r a ż a  uprzednią zgodę na 
przeniesienie Udziału nr 1 na spółkę INVESTIKA, investiční společnost, a.s., działającej w imieniu 
własnym, jednak na rzecz INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond. ---------------------------------   
  

III. 
Wspólnik dokonuje p o d z i a ł u  swojego udziału w Spółce w wysokości 100 % (sto procent), 
reprezentującego wkład w wysokości 20.000,00 CZK (dwadzieścia tysięcy koron czeskich) na: ------------  
a) Udział nr 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
b) udział nr 2 w wysokości 10 % (dziesięć procent), reprezentujący wkład w wysokości 2.000,00 CZK 

(dwa tysiące koron czeskich).-------------------------------------------------------------------------------------------  
   

IV. 
Wspólnik z a t w i e r d z a  zmianę Aktu Założycielskiego, przy czym wszystkie dotychczasowe 
postanowienia Aktu Założycielskiego otrzymują w całości następujące brzmienie Umowy Spółki, ze 
skutkiem od dnia wejścia w życie w stosunku do Spółki Umowy Zbycia Udziałów w BH Badete s.r.o. 
zawartej pomiędzy BH Czech s.r.o., (Zbywcą), a INVESTIKA, investiční společnost, a.s., działającą w 
imieniu własnym, lecz na rzecz INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, (Nabywcą): ------------- 
  

"Umowa spółki  
BH Badete s.r.o. 

  
1. Nazwa handlowa i siedziba Spółki ----------------------------------------------------------------------------------- 
1.1. Nazwa handlowa Spółki to: BH Badete s.r.o. (zwana dalej w umowie spółki również „Spółką”) ------ 
1.2. Siedzibą Spółki jest: Praga -----------------------------------------------------------------------------------------------  
  
2. Przedmiot działalności ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
2.1 Przedmiot działalności gospodarczej Spółki stanowią: ---------------------------------------------------------  

2.1.1 następujące przedmioty działalności przedsiębiorcy wchodzące w skład branży nazwanej: 
„produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach od 1 do 3 ustawy o prowadzeniu 
działalności gospodarczej”  mianowicie: ----------------------------------------------------------------------- 

• pośrednictwo w handlu i usługach; ------------------------------------------------------------------- 
• sprzedaż hurtowa i detaliczna; ------------------------------------------------------------------------- 

• kupno, sprzedaż, zarządzanie i utrzymanie nieruchomości; ------------------------------------ 
• wynajem i użyczenie ruchomości; --------------------------------------------------------------------- 
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• usługi konsultacyjne i doradcze, przygotowywanie ekspertyz i opinii; ----------------------- 
• reklama, marketing, reprezentacja w mediach; --------------------------------------------------- 
• usługi noclegowe; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
• usługi w zakresie administrowania oraz usługi o charakterze organizacyjno-

gospodarczym; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.2  zarządzanie własnym mieniem. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
3.  Kapitał zakładowy ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 000,00 CZK. --------------------------------------------------------------- 
 
4.  Wspólnicy, udziały i lista wspólników ------------------------------------------------------------------------------ 
4.1 Wspólnikami spółki są: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1.1 INVESTIKA, investiční společnost, a.s, nr identyfikacyjny 04158911, z siedzibą: U Zvonařky 

291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, wpisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd 

Miejski w Pradze, B 20668, działająca w imieniu własnym, ale na rzecz INVESTIKA realitní 

fond, otevřený podílový fond, działająca w imieniu własnym, ale na rzecz INVESTIKA realitní 

fond, otevřený podílový fond”). Wkład wspólnika wynosi 18.000,00 CZK i stanowi udział nr 1 

w wysokości 90 %. INVESTIKA, investiční společnost, a.s., działająca w imieniu własnym, ale na 

rzecz INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, podlega jako firma inwestycyjna 

ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i regulacji, które m.in. 

nakładają pewne ograniczenia na uczestnictwo funduszy inwestycyjnych w takich spółkach. W 

związku z powyższym INVESTIKA, investiční společnost, a.s. zobowiązana jest zapewnić, że 

dopóki udziały w spółce stanowić będą bezpośrednio lub pośrednio część majątku INVESTIKA 

realitní fond, otevřený podílový fond, dopóty będą przez Spółkę przestrzegane wszelkie 

ograniczone wynikające z odpowiednich regulacji. ---------------------------------------------------------- 

4.1.2 BH Czech s.r.o., nr identyfikacyjny 09689982, z siedzibą: Londýnská 254/7, Vinohrady, 120 00 

Praha 2, Republika Czeska, wpisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w 

Pradze, C 339819. Wkład wspólnika wynosi 2 000,00 CZK, co stanowi udział nr 2 w wysokości 

10 %.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.2 Udziały wspólników to udziały podstawowe i nie niosą ze sobą żadnych szczególnych praw i 

obowiązków. Wspólnicy są wpisywani na listę wspólników prowadzoną przez Spółkę. Lista 

wspólników powinna zawierać informacje określone w ustawie nr 90 Dz.U. z 2012 r. o spółkach 

handlowych i spółdzielniach (Prawo Spółek Handlowych), z późniejszymi zmianami (zwana dalej 

w umowie spółki „Prawem Spółek Handlowych”), a także adres e-mailowy wspólnika. Spółka 

wydaje każdemu ze swoich wspólników, na jego pisemne żądanie i po opłaceniu kosztów, kopię 

lub wyciąg z dotyczących go danych, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania. 

Jeżeli wspólnik obejmie w Spółce więcej niż jeden udział tego samego rodzaju, udziały te łączą się 

w jeden. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Prawa i obowiązki wspólników --------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 Wspólnicy posiadają uprawnienia i obowiązki określone w niniejszej umowie spółki, Prawie 

Spółek Handlowych, ewentualnie innych przepisach.  
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6. Zgromadzenie wspólników ---------------------------------------------------------------------------------------------   

6.1  Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem Spółki. Do kompetencji zgromadzenia 

wspólników należy:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1.1 podejmowanie decyzji w sprawie zmian w treści umowy Spółki, o ile nie wynikają one z 

przepisów prawa;  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1.2 podejmowanie decyzji w sprawie zmian wysokości kapitału zakładowego lub o możliwości 

potrącenia wierzytelności pieniężnej wobec Spółki z wierzytelnością z tytułu dopełnienia 

obowiązku związanego z wkładem; -----------------------------------------------------------------------------  

6.1.3 wybór i odwołanie Dyrektora Zarządzającego;  -------------------------------------------------------------- 

6.1.4 zatwierdzanie umowy o sprawowanie funkcji Dyrektora Zarządzającego, zmian do niej oraz 

wszelkich świadczeń na rzecz Dyrektora Zarządzającego, do których nie uprawnia prawo, 

umowa o sprawowanie funkcji lub przepis wewnętrzny Spółki zatwierdzony przez 

zgromadzenie wspólników;  --------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1.5 zatwierdzenie zasad dotyczących czynności Dyrektora Zarządzającego; ------------------------------ 

6.1.6 podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Spółki z likwidacją oraz wybór i odwołanie 

likwidatora; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.1.7 zatwierdzanie zwykłych, nadzwyczajnych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a w 

przypadkach przewidzianych prawem także śródrocznych sprawozdań finansowych, podziału 

zysków lub innych środków własnych oraz pokrycia strat; --------------------------------------------   

6.1.8 podejmowanie decyzji w sprawie przekształcenia Spółki, chyba że prawo regulujące 

przekształcenie spółek i spółdzielni stanowi inaczej; --------------------------------------------------------  

6.1.9 wyrażenie zgody na przeniesienie lub ustanowienie zastawu zakładu lub takiej części majątku, 
która wiązałaby się z istotną zmianą rzeczywistego przedmiotu działalności gospodarczej lub 
innej działalności Spółki; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1.10 zatwierdzanie umów spółki cichej i innych umów tworzących prawo do udziału w zyskach Spółki 
lub innych funduszach własnych; --------------------------------------------------------------------------------- 

6.1.11 zatwierdzenie pomocy finansowej; ------------------------------------------------------------------------------  
6.1.12 podejmowanie decyzji w sprawie rozdysponowania środków z agio pochodzącego z 

wniesionego aportu;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.13 zatwierdzenie sprawozdania końcowego z przebiegu likwidacji oraz propozycji wykorzystania 

salda likwidacyjnego; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1.14 podejmowanie decyzji w sprawie złożeniu wniosku o wykluczenia wspólnika przez sąd; ---------- 
6.1.15 podejmowanie decyzji w sprawie powołania audytora;  --------------------------------------------------- 
6.1.16 inne sprawy, które Ustawa o spółkach handlowych, inne przepisy prawa lub Umowa Spółki 

powierzają do kompetencji zgromadzenia wspólników; ---------------------------------------------------  
6.2 zgromadzenie wspólników może zastrzec dla siebie rozstrzyganie spraw, które zgodnie z Prawem 

Spółek Handlowych o spółkach należą do kompetencji innego organu Spółki. --------------------------   
6.3 zgromadzenie wspólników wyraża zgodę na udzielenie i odwołanie prokury. ---------------------------   
6.4 zgromadzenie wspólników zwoływane jest przez Dyrektora Zarządzającego co najmniej raz w 

roku obrotowym, chyba że Prawo Spółek Handlowych stanowi, że zgromadzenie wspólników ma 
być zwoływane częściej. W przypadku, gdy spółka nie ma dyrektora zarządzającego lub Dyrektor 
Zarządzający nie wykonuje swoich obowiązków przez dłuższy okres czasu, zgromadzenie 
wspólników zwołuje którykolwiek wspólnik. Zwyczajne sprawozdania finansowe omawia 
zgromadzenie wspólników do sześciu miesięcy od ostatniego dnia poprzedniego roku 
obrotowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.5 Dyrektor Zarządzający zwołuje zgromadzenie wspólników bez zbędnej zwłoki po tym, jak 
dowiedział się, że Spółce grozi niewypłacalność lub z innych poważnych powodów, w 
szczególności  jeżeli  zagrożony jest cel,  do którego dąży  Spółka  oraz proponuje  zgromadzeniu  
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wspólników rozwiązanie Spółki lub podjęcie innych odpowiednich środków, chyba że prawo 
stanowi inaczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.6 O miejscu, dacie i czasie zgromadzenia wspólników, jak również o porządku obrad zawiadamia 
się wspólników poprzez wysłanie zaproszenia co najmniej na 15 dni przed terminem 
zgromadzenia wspólników, pisemnie na adres wspólnika widniejący na liście wspólników, drogą 
elektroniczną na adres e-mailowy wskazany na liście wspólników, pisemne zaproszenie można 
ewentualnie doręczyć wspólnikom osobiście; zaproszenie powinno zawierać projekt uchwały 
zgromadzenia wspólników. 

6.7 Wspólnik może zrzec się prawa do terminowego i prawidłowego zwołania zgromadzenia 
wspólników przez oświadczenie złożone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym lub 
przez oświadczenie ustne złożone podczas zgromadzenia wspólników, które zostanie 
zamieszczone w protokole zgromadzenia wspólników. --------------------------------------------------------   

6.8 Sprawy nieokreślone w zaproszeniu mogą być omawiane tylko wtedy, gdy wszyscy wspólnicy są 
obecni i zgadzają się na ich omówienie. ---------------------------------------------------------------------------   

6.9 Wspólnik bierze udział w zgromadzeniu wspólników osobiście lub za pośrednictwem 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i musi wskazywać, czy jest 
udzielane w celu reprezentacji na jednym lub kilku zgromadzeniach wspólników. --------------------- 

6.10 Zgromadzenie wspólników zdolne jest do podejmowania uchwał, jeśli obecni są wspólnicy 
posiadający co najmniej połowę wszystkich głosów, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyższa liczba 
głosów jest wymagana przez prawo lub niniejszą umowę spółki. Przy ocenie kworum 
zgromadzenia wspólników nie uwzględnia się głosów wspólników, którzy zgodnie z Prawem 
Spółek Handlowych nie mogą korzystać z prawa głosu. ------------------------------------------------------- 

6.11 Spółka odnotuje obecnych wspólników na liście obecności, która zawierać będzie imię i nazwisko 
oraz siedzibę lub miejsce zamieszkania wspólnika, ewentualnie imię i nazwisko oraz siedzibę lub 
miejsce zamieszkania pełnomocnika lub osoby wyznaczonej przez wspólnika w myśl § 168 ust. 3 
Prawa Spółek Handlowych, a także liczbę głosów, jaką dany wspólnik dysponuje na zgromadzeniu 
wspólników. Pełnomocnictwa przedstawicieli wspólników stanowią załącznik do listy obecności. 
Poprawność listy obecności potwierdza podpisem zwołujący lub osoba przez niego wyznaczona.- 

6.12 Każdy wspólnik posiada jeden głos za każde 1,00 CZK swojego wkładu. Zgromadzenie wspólników 
podejmuje decyzje zwykłą większością głosów obecnych wspólników, chyba że Umowa Spółki lub 
przepisy prawa stanowią inaczej. -----------------------------------------------------------------------------------   

6.13 Zgoda co najmniej większości dwóch trzecich głosów wszystkich wspólników wymagana jest do:  
6.13.1  podjęcia uchwały w sprawie zmiany treści Umowy Spółki, -----------------------------------------------  
6.13.2 podjęcia decyzji, której skutkiem jest zmiana Umowy Spółki, --------------------------------------------- 
6.13.3 podjęcia decyzji w sprawie możliwości potrącenia wierzytelności pieniężnej wobec Spółki z 

wierzytelnością z tytułu wniesienie obowiązkowego wkładu oraz ---------------------------------------   
6.13.4 podjęcia decyzji w sprawie uchwały rozwiązania spółki w likwidacji. ----------------------------------- 

6.14 Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie okoliczności, o których mowa w art. 6.13 oraz w 
sprawie innych okoliczności, których skutki następują dopiero po wpisaniu do rejestru 
handlowego, powinna być poświadczona aktem notarialnym. ----------------------------------------------  

6.15 Zgromadzenie wspólników wybiera przewodniczącego i protokolanta; do czasu wyboru 
przewodniczącego, a w przypadku braku wyboru przewodniczącego, zgromadzeniu wspólników 
przewodniczy zwołujący. Jeżeli nie wybrano protokolanta, wyznacza go zwołujący zgromadzenie 
wspólników. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.16 Protokół ze zgromadzenia wspólników jest sporządzany przez protokolanta w ciągu 15 dni od 
zakończenia zgromadzenia i jest wysyłany bez zbędnej zwłoki, na koszt Spółki, do wszystkich 
wspólników na adres wspólnika wskazany na liście wspólników lub pocztą elektroniczną na adres 
e-mail wskazany na liście wspólników, lub może być doręczony wspólnikom osobiście; protokół 
jest  podpisywany  przez  przewodniczącego  zgromadzenia wspólników lub  przez  zwołującego, 
jeżeli  przewodniczący  nie został  wybrany  oraz  przez  protokolanta.  Protokół zawiera nazwę  
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handlową i siedzibę spółki, miejsce i czas odbycia zgromadzenia wspólników, imię i nazwisko 
przewodniczącego lub zwołującego oraz protokolanta, uchwały zgromadzenia wspólników wraz 
z wynikami głosowania, informację o każdej odmowie udzielenia przez dyrektora zarządzającego 
informacji o Spółce oraz treść wniesionego protestu. Do protokołu dołącza się zgłoszone wnioski, 
oświadczenia i listę obecności.  --------------------------------------------------------------------------------------  

6.17 Wspólnicy mogą podejmować decyzje także poza zgromadzeniem wspólników (per rollam). W 
takim przypadku osoba, która z innych względów jest uprawniona do zwołania zgromadzenia 
wspólników, przesyła wspólnikom projekt uchwały wraz z dokumentami niezbędnymi do jej  
podjęcia, ze wskazaniem terminu do zgłoszenia uwag na piśmie, na adres wskazany na liście 
wspólników lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany na liście wspólników, ewentualnie 
projekt uchwały może być doręczony wspólnikom osobiście. Termin na doręczenie pisemnych 
uwag wspólnika wynosi 15 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się w dniu doręczenia 
projektu. Inne warunki podjęcia takiej decyzji są określone w Prawie Spółek Handlowych. ----------  

6.18 Z zastrzeżeniem warunków określonych w Prawie Spółek Handlowych, wspólnicy mogą głosować 
na zgromadzeniu wspólników lub podejmować decyzje poza zgromadzeniem wspólników przy 
wykorzystaniu środków technicznych umożliwiających weryfikację tożsamości osoby uprawnionej 
do wykonywania prawa głosu oraz ustalenie udziałów, z którymi związane jest wykonywane 
prawo głosu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.19 Każdy wspólnik, dyrektor zarządzający lub likwidator może powołać się na nieważność uchwały 
na zgromadzeniu wspólników w granicach określonych w Prawie Spółek Handlowych. --------------  
 

7. Dyrektor Zarządzający ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
7.1 Organem Spółki jest dyrektor zarządzający. ----------------------------------------------------------------------  
7.2 Dyrektor Zarządzający jest odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem. Dyrektor 

Zarządzający kieruje się zasadami i instrukcjami zatwierdzonymi przez zgromadzenie 
wspólników, o ile są one zgodne z prawem i Umową Spółki. Nikt jednak nie jest upoważniony do 
wydawania Dyrektorowi Zarządzającemu poleceń dotyczących prowadzenia działalności 
gospodarczej. Dyrektor Zarządzający może zwrócić się do zgromadzenia wspólników Spółki o 
udzielenie instrukcji dotyczących prowadzenia działalności. -------------------------------------------------  

7.3 Dyrektor Zarządzający zapewnia właściwe prowadzenie ewidencji i księgowości zgodnie z 
przepisami, jak również właściwe prowadzenie listy wspólników, zwołuje zgromadzenie 
wspólników i na żądanie informuje członków o sprawach Spółki.  ------------------------------------------ 

7.4 Dyrektor Zarządzający działa z należytą starannością. Jeżeli bada się, czy Dyrektor Zarządzający 
zarządu działał z należytą starannością, ciężar dowodu spoczywa na Dyrektorowi Zarządzającym, 
chyba że sąd zdecyduje, że nie można od niego tego sprawiedliwie wymagać. Dyrektor 
Zarządzający jest również zobowiązany do przestrzegania przepisów Prawa Spółek Handlowych 
dotyczących niedopuszczalności konkurencji, chyba że uchwała zgromadzenia wspólników 
stanowi inaczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.5 Spółkę reprezentuje każdy z Dyrektorów Zarządzających samodzielnie. Dyrektor Zarządzający 
reprezentuje Spółkę poprzez złożenie własnoręcznego podpisu pod nazwą handlową Spółki. ------ 

7.6 Umowa Spółki lub uchwała zgromadzenia wspólników może ograniczyć uprawnienia 
wykonawcze Dyrektora Zarządzającego. Ograniczenia te są jednak nieskuteczne w stosunku do 
osób trzecich. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.7 Dyrektor Zarządzający może zrezygnować z pełnienia funkcji za pisemnym powiadomieniem 
doręczonym Spółce. Jego mandat kończy się z upływem 2 miesięcy od dnia doręczenia, chyba że 
zgromadzenie wspólników na wniosek rezygnującego Dyrektora Zarządzającego zatwierdzi inny 
termin wygaśnięcia mandatu. W przypadku wygaśnięcia mandatu Dyrektora Zarządzającego, 
zgromadzenie wspólników wybiera nowego Dyrektora Zarządzającego w ciągu jednego miesiąca. 
 

8. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego ----------------------------------------------------------------  
 



strona ósma 
8.1 Wysokość kapitału zakładowego Spółki może zostać zmieniona zgodnie z przepisami Prawa 

Spółek Handlowych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.2  Wnoszenie aportów nie jest dozwolone.--------------------------------------------------------------------------   

 
9. Zbycie udziału --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
9.1 Wspólnik uprawniony jest do zbycia udziału lub jego części i jego przeniesienia na innego 

wspólnika wyłącznie za zgodą zgromadzenia wspólników. --------------------------------------------------- 
9.2 Wspólnik jest uprawniony do zbycia swojego udziału lub jego części i jego przeniesienia na osobę 

trzecią wyłącznie za zgodą zgromadzenia wspólników. ------------------------------------------------------- 
9.3 Umowa zbycia udziału musi zostać sporządzona w formie pisemnej z urzędowo poświadczonymi 

podpisami. Zbycie udziału jest skuteczne wobec Spółki z chwilą doręczenia skutecznej umowy 
zbycia udziału. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.4 Przez nabycie udziału nabywca przystępuje do Umowy Spółki. Zbywca odpowiada wobec Spółki 
za długi, które wraz z udziałem przeszły na nabywcę. ---------------------------------------------------------   

9.5 W przypadku obniżenia lub zbycia udziałów któregokolwiek ze wspólników Spółki, z wyjątkiem 
wspólnika INVESTIKA, investiční společnost, a.s., działającego w imieniu własnym, lecz na rzecz 
INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, ustala się prawo pierwszeństwa nabycia 
przedmiotowych udziałów na rzecz INVESTIKA, I investiční společnost, a.s., działającego w imieniu 
własnym, lecz na rzecz INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond. ---------------------------------  
 

11. Zakończenie udziału wspólnika w Spółce  --------------------------------------------------------------------------   
11.1 Sposoby zakończenia udziału wspólnika w Spółce regulują przepisy Prawa Spółek Handlowych. --  

 
12.  Zmiana Umowy Spółki  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.1 O zmianie Umowy Spółki decyduje zgromadzenie wspólników lub porozumienie wszystkich 

wspólników zgodnie z Prawem Spółek Handlowych, chyba że zmiana wynika z innej okoliczności 
prawnej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12.2 Dyrektor Zarządzający, bez zbędnej zwłoki po powzięciu wiadomości o zmianie Umowy Spółki, 
sporządzi konsolidowane brzmienie Umowy Spółki i złoży ją wraz z dokumentami 
potwierdzającymi zmianę w zbiorze dokumentów rejestru handlowego. --------------------------------   

 
13. Postanowienia końcowe ------------------------------------------------------------------------------------------------   
13.1 Spółka podlega prawu Republiki Czeskiej, w szczególności Prawie Spółek Handlowych i ustawie nr 

89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami.” -------------------------------------------------   
 

V. 
Wspólnik, wykonując kompetencje zgromadzenia wspólników Spółki, ze skutkiem na dzień wejścia w 
życie w stosunku do Spółki Umowy zbycia udziałów w BH Badete s.r.o., zawartej pomiędzy BH Czech 
s.r.o. (Zbywcą), a spółką INVESTIKA, investiční společnost, a.s., działającą w imieniu własnym, lecz na 
rzecz INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond (Nabywcą), niniejszym o d w o ł u j e  pana Mgr. 
Pavela Halouna, data urodzenia 14 września 1982, miejsce zamieszkania: Praha, Břevnov, Tomanova 
2302/12a., z funkcji Dyrektora Zarządzającego. ------------------------------------------------------------------------   
   

VI. 
Wspólnik, wykonując kompetencje zgromadzenia wspólników Spółki, ze skutkiem na dzień wejścia w 
życie w stosunku do Spółki Umowy Zbycia Udziałów w BH Badete s.r.o., zawartej pomiędzy BH Czech 
s.r.o. (Zbywcą), a spółką INVESTIKA, investiční společnost, a.s., działającą w imieniu własnym, lecz na 
rzecz INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond (Nabywcą), niniejszym w y z n a c z a  spółkę 
INVESTIKA, investiční společnost, a.s., z siedzibą w U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, nr 
identyfikacyjny  041 58 911,  sygnatura akt B 20668,  wpisaną  w rejestrze handlowym  prowadzonym  
 



strona dziewiąta 
przez Sąd Miejski w Pradze, reprezentowaną w wykonywaniu swoich funkcji przez Pana: Petr Čížek, 
urodzony 20 października 1976 roku, zamieszkały: Praha, Modřany, Větrovcova 1571/3, na Dyrektora 
Zarządzającego Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Zgodnie z postanowieniami § 70 i następnych ustawy nr 358 Dz.U. z 1992 roku o notariuszach i ich 
działalności (prawo o notariacie), ze zmianami, notariusz niniejszym oświadcza, że: ------------------------ 
a) czynność prawna jest zgodna z przepisami prawa oraz, w stosownych przypadkach, z innymi 

dokumentami, z którymi zgodność czynności prawnej jest wymagana przez szczególny przepis 
prawa, oraz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) czynność prawna pod względem formalnym i merytorycznym odpowiada warunkom 
przewidzianym w szczególnym przepisie prawnym regulującym wpisu do rejestru publicznego, 
albo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) pod względem formalnym zostały dochowane warunki wyznaczone dla czynności prawnej lub 
wpisu do rejestru publicznego, jeżeli szczególny przepis prawa takie przewiduje, ewentualnie 
notariusz otrzymał dowód dochowania takich warunków formalnych. -------------------------------------  
 

Wypis niniejszego aktu notarialnego zostaje wydany Spółce. -------------------------------------------------------   
 
Niniejszy akt notarialny został sporządzony, odczytany i zatwierdzony przez Wspólnika i podpisany 
przez Spółkę. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
w imieniu BH Czech s.r.o.  
Mgr. Pavel Haloun  
Mgr. Pavel Haloun własnoręcznie 
  
  
  
  

L.S. nr 1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTARIUSZ W PRADZE 
JUDr. Martina Boháčová, aplikant notarialny, 

 zastępca notariusza Mgr. Martin Diviš, notariusza z siedzibą w Pradze  
JUDr. Martina Boháčová własnoręcznie 

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK 
NZ 566/2022 

ODPIS 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
BH Czech s.r.o. z siedzibą Londýnská 254/7 Vinohrady, 120 00 Praha 2, Republika Czeska, nr 
identyfikacyjny 09689982, wpisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, 
sygnatura akt C 339819 („Mocodawca”) 
 
niniejszym nadaje pełnomocnictwa („Pełnomocnictwo”) 
 
panu: Mgr. Pavel Haloun, advokat, kancelaria adwokacka: Advokátní kancelář Andrš a Haloun, spol. s 
r.o., z siedzibą Dudova 2585/4, 120 00 Praha 2, Republika Czeska, nr identyfikacyjny 29036992, nr 
licencji Czeskiej Izby Adwokackiej 12834 
 
(„Pełnomocnik”) 
 
i zważywszy, że: 
 
Mocodawca zamierza zbyć 90 % swojego udziału w spółce BH Badete s.r.o. z siedzibą: Londýnská 254/7 
Vinohrady, 120 00 Praha 2, Republika Czeska, nr identyfikacyjny 14277298, wpisanej w rejestrze 
handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sygnatura akt C 363270 („Spółka”) (niniejsze 
zbycie udziałów dalej nazywane jest „Transakcją”); 
 
Mocodawca niniejszym upoważnia Pełnomocnika: 
 
do reprezentowania Mocodawcy we wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą 90 % udziałów w 
kapitale zakładowym Spółki, w tym w szczególności do negocjowania, sporządzania, zmiany i zawarcia 
w imieniu i na rzecz Mocodawcy Umowy Zbycia Udziałów (ramowej umowy „longform”, jak również 
umowy przeniesienia udziałów „shortform”) dotyczącej sprzedaży 90 % udziałów w kapitale 
zakładowym Spółki („Umowa Zbycia Udziałów”) oraz do zaciągania wszelkich zobowiązań 
wynikających z Umowy Zbycia Udziałów; 
 
do negocjowania, sporządzania, zmieniania i zawierania w imieniu i na rzecz Mocodawcy wszelkich 
innych umów, pism, oświadczeń i/lub zawiadomień, o których mowa i/lub związanych z jakąkolwiek 
umową lub innym dokumentem sporządzonym na podstawie niniejszego Pełnomocnictwa i/lub 
wymienionym w niniejszym Pełnomocnictwie, i/lub w inny sposób związanych z Transakcją, w 
szczególności: 
 

• umowy powierniczej, w szczególności do: podpisania umowy powierniczej oraz wszelkich 
instrukcji dotyczących umowy powierniczej lub wynikających z umowy powierniczej, złożenia 
wszelkich oświadczeń o wypowiedzeniu ww. umowy powierniczej, zawarcia wszelkich 
aneksów do umowy powierniczej, złożenia wszelkich oświadczeń woli i wiedzy pod wszelkimi 
instrukcjami, zleceniami płatniczymi i/lub harmonogramami do ww. umowy powierniczej, jak 
również do wykonania wszelkich innych czynności związanych z zawarciem ww. umowy 
powierniczej i/lub wszelkich innych czynności związanych z jej wykonaniem 

• umów o podporządkowaniu się 
• aktów notarialnych o ustanowieniu depozytu notarialnego 
• oświadczeń, instrukcji, protokołów lub innych dokumentów dotyczących wydania lub wpłaty 

środków 
• umów kredytu lub pożyczki 



• umów lub oświadczeń wniesienia wkładu kapitałowego lub podwyższenia kapitału 
zakładowego i/lub oświadczeń; 

• wszelkich umów poręczenia i/lub gwarancji spółki dominującej i/lub innych umów 
gwarancyjnych związanych z Transakcją; 

• wszelkich umów gwarancji najmu, itp. 
 
do reprezentowania Mocodawcy we wszystkich jego uprawnieniach, w pełnym zakresie i bez 
ograniczeń, na każdym zgromadzeniu wspólników Spółki lub przy podejmowaniu decyzji przez 
jedynego wspólnika w ramach kompetencji zgromadzenia wspólników Spółki, w związku z powyższym 
do wykonywania wszystkich uprawnień wspólnika na wszystkich zgromadzeniach wspólników, w tym 
do głosowania za wnioskami i zrzekania się prawa do terminowego zwołania zgromadzenia 
wspólników oraz do zwoływania je w sposób określony przepisami prawa lub postanowieniami Umowy 
Spółki, a w szczególności do podejmowania decyzji w sprawie: 
 

• podziału udziału w Spółce, 
• wyrażenia zgody na przeniesienie części dzielonego udziału na nabywcę, 
• powoływania i odwoływania dyrektorów zarządzających Spółki, 

• wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do Spółki poza kapitałem zakładowym albo do 
podwyższenia kapitału zakładowego, 

• zmiany aktu założycielskiego Spółki itp. 
 
do podpisywania i wykonywania w imieniu i na rzecz Mocodawcy wszelkich protokołów przekazania, 
oświadczeń i potwierdzeń związanych z Transakcją; 
 
do wykonywania wszelkich innych czynności prawnych i działań, które według swojego uznania uzna 
za pożądane w związku z wyżej wymienionymi dokumentami lub działaniami, do których jest 
upoważniony w niniejszym pełnomocnictwie, nawet w przypadku, gdy wymagane jest specjalne 
Pełnomocnictwo. 
 
Pełnomocnik jest również uprawniony do otrzymywania wszelkich dokumentów, informacji, 
zaświadczeń lub korespondencji dotyczących spraw określonych w niniejszym Pełnomocnictwie. 
 
Pełnomocnik może ustanowić w imieniu Mocodawcy jakichkolwiek innych pełnomocników do 
wykonywania czynności określonych w niniejszym Pełnomocnictwie oraz może odwołać takie 
pełnomocnictwa. 
 
Mocodawca niniejszym zobowiązuje się zabezpieczyć i uchronić Pełnomocnika, jego kancelarię 
adwokacką i zastępców przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, kosztami, szkodami i wydatkami 
wynikającymi z właściwego wykonania przez nich wszelkich uprawnień udzielonych na mocy 
niniejszego Pełnomocnictwa. 
 
Niniejsze Pełnomocnictwo jest ważne do czasu jego odwołania. 
 
W Luksemburgu dnia 31/03/2022 r. 
 
W imieniu i na rzecz 
BH Czech s.r.o. 
 
Paolo Panico 
dyrektor zarządzający 
 



Pełnomocnictwa przyjmuję w pełnym zakresie. 
 
W Pradze dnia 6.4.2022 r. 
 
Mgr. Pavel Haloun 
adwokat 
 
Poświadczam dosłowną zgodność niniejszego odpisu z dokumentem, z którego został sporządzony, 
zawierającego 5 stron, 4 arkusze. Niniejszy odpis jest pełny i zawiera 5 stron, 3 arkusze. 
 
W Pradze dnia 13-04-2022 r. 
 
z upoważnienia notariusza 
Bc. Kristýna NOVÁKOVÁ 
sekretarz notariusza  
 
 
pieczęć okrągła z godłem państwowym Republiki Czeskiej 
i napisem w otoku: 
„Mgr. MARTIN DIVIŠ, NOTARIUSZ W PRADZE -8-” 
 
 
Niniejszym poświadczam dosłowną zgodność niniejszego wypisu aktu notarialnego z aktem 
notarialnym sporządzonym dnia 13.04.2022 r., nr NZ 566/2022. -------------------------------------------------- 
Poświadczam dosłowną zgodność kopii załącznika zawartej w niniejszym wypisie z załącznikiem aktu 
notarialnego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wypis sporządzono dnia 13.04.2022 r. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 




