
 

 

OZNÁMENÍ VÝSLEDK Ů ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLE ČNOSTI 
ATOMTRACE A.S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODO VÁNÍ PER 

ROLLAM) 

Statutární ředitel společnosti AtomTrace a.s., se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 
033 96 916, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676 
(„Společnost”), v souladu s ustanovením § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke 
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, 
oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění do 31.12.2020 („ZOK “), 
předložil dne 9.12.2020 akcionářům Společnosti návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její 
zasedání (rozhodování per rollam). 

OBECNÉ SHRNUTÍ: 

Valná hromada Společnosti rozhodovala mimo své zasedání (rozhodování per rollam) o jediném bodu, 
který se týkal volby člena správní rady Společnosti, a to v následujícím znění: 

Návrh rozhodnutí: 
„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Georga Hotara, datum narození 21.4.1975, bytem 8143 
Stallikon, Räbacher 7, Švýcarská konfederace, do funkce člena správní rady, a to s účinností ke dni 
přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích, nejdříve však ke 
dni 1.1.2021.“ 

Veškeré dokumenty potřebné k rozhodování per rollam byly uveřejněny na internetových stránkách 
Společnosti a doručeny akcionářům Společnosti vlastnícím akcie na majitele v zaknihované podobě na 
adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou Centrálním depozitářem cenných 
papírů, kteří byli k rozhodnému dni akcionáři Společnosti. 

Společnosti byla doručena jedna žádost o vysvětlení od akcionáře Společnosti, která však nebyla zcela 
relevantní ve vztahu k navrhovanému rozhodnutí per rollam – volba člena správní rady. Z tohoto důvodu 
v souladu s právními předpisy a judikaturou českých soudů nebylo žádosti o vysvětlení akcionáře 
vyhověno. 

Doručit své vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam mohli ti akcionáři Společnosti, kteří byli akcionáři 
Společnosti k rozhodnému dni, tj. sedmému dni předcházejícímu den rozeslání návrhu na rozhodnutí per 
rollam akcionářům Společnosti, tedy ke dni 2.12.2020, a kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v evidenci 
zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, případně jejich zástupci. 

Rozhodná většina se v souladu s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech 
akcionářů Společnosti. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 4.340.000 kusů zaknihovaných 
kmenových akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč. S jednou akcií Společnosti 
o jmenovité hodnotě 1 Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 4.340.000. 

K přijetí návrhu na rozhodnutí per rollam je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřila nadpoloviční většina 
všech akcionářů Společnosti. 

Pokud akcionář nedoručil ve stanovené lhůtě statutárnímu řediteli Společnosti či později správní radě 
Společnosti na adresu sídla Společnosti souhlas s návrhem na rozhodnutí per rollam, platí, že s návrhem 
rozhodnutí per rollam nesouhlasí. 

Poslední lhůta k doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam Společnosti uplynula dne 
26.1.2021, což bylo ověřeno dle sledování zásilek.  

Možnosti vyjádřit se k návrhu rozhodnutí per rollam využilo 7 akcionářů vlastnících celkově 3 597 500 
akcií Společnosti s celkovým počtem hlasů 3 597 500, tj. 82,89 % všech akcionářů Společnosti. Vyjádření 
k návrhu rozhodnutí per rollam nedoručilo 20 akcionářů vlastnících celkově 742 500 akcií Společnosti, 
tj. 17,11 % všech akcionářů Společnosti. 

 



 

 

VÝSLEDKY ROZHODOVÁNÍ: 

Správní rada dle ustanovení § 420 ZOK oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodnutí valné 
hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam): 

Doručeno řádně a včas bylo celkem 6 vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí per rollam vlastnících 
celkově 3 595 500 akcií Společnosti s celkovým počtem hlasů 3 595 500 s následujícím výsledkem: 

PRO: 3 595 500 

PROTI: 0 

Doručeno po lhůtě bylo 1 vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam vlastnícího 2 000 akcií 
Společnosti s celkovým počtem hlasů 2 000 s tím, že doručené vyjádření po lhůtě se počítá jako hlasování 
PROTI. 

Doručeno nebylo celkem 20 vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí per rollam vlastnících celkově 742 
500 akcií Společnosti s celkovým počtem hlasů 742 500 s tím, že nedoručené vyjádření se počítají jako 
hlasování PROTI. O tomto následku nehlasování byli také akcionáři poučeni. 

K přijetí návrhu na rozhodnutí per rollam je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřila nadpoloviční většina 
všech akcionářů Společnosti. 

Rekapitulace výsledků: 

PRO: 3 595 500 hlasů 82,85 % hlasů všech akcionářů Společnosti 

PROTI: 744 500 hlasů 17,15 % hlasů všech akcionářů Společnosti 

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam v následujícím znění: 

„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Georga Hotara, datum narození 21.4.1975, bytem 8143 
Stallikon, Räbacher 7, Švýcarská konfederace, do funkce člena správní rady, a to s účinností ke dni 
přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích, nejdříve však ke 
dni 1.1.2021.“ 

Den přijetí rozhodnutí: 27.1.2021 
Den účinnosti rozhodnutí: 27.1.2021 

Místo: Brno 

Datum: 27.1.2021 

 

 
______________________________________ 

Jméno: Georg Hotar 
Funkce: předseda správní rady společnosti AtomTrace a.s. 

 


