
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

společnosti Primoco UAV SE 

 

Představenstvo 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“)  

svolává 

řádnou valnou hromadu Společnosti, 

která se bude konat dne 1.4.2021 ve 12:00 hodin v prostorách Společnosti na adrese jejího sídla, tj.  
na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín. 

 

Pořad valné hromady: 

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) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti  
za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020.  

5) Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020. 

6) Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za účetní období od 
1.1.2020 do 31.12.2020, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku 
Společnosti za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 a seznámení s výsledky činnosti 
dozorčí rady ainformace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích 
mezi propojenými osobami za rok 2020.   

7) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2020  
do 31.12.2020 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 
2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR. 

8) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2020  
do 31.12.2020 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 
2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR. 

9) Rozhodnutí o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za 
účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020.  

10) Vzetí na vědomí a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2020. 



11) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem nových akcií formou veřejné 
nabídky. 

12) Závěr. 

  



Návrhy usnesení: 

1) Předseda představenstva Společnosti oznámí, kolik akcionářů a hlasů je přítomných na valné 
hromadě a předá akcionářům hlasovací lístky. 

2) Předseda představenstva Společnosti oznámí, zdali je valná hromada způsobilá k přijetí 
usnesení. 

3) Na návrh předsedy představenstva valná hromada zvolí předsedu valné hromady, 
zapisovatele, ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů.  

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti volí pana Ladislava Semetkovského předsedou 
valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Ing. Gabriela Füloppa zapisovatelem 
valné hromady a dále pověřuje předsedu valné hromady, aby rovněž prováděl sčítání hlasů. 

4) O tomto bodu se nehlasuje. 

Odůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti  
za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 je projednávána na valné hromadě v souladu se 
zákonem. 

5) O tomto bodu se nehlasuje. 

Odůvodnění: Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 je 
projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem. 

6) O tomto bodu se nehlasuje. 

Odůvodnění: Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za 
účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020, k návrhu představenstva na vypořádání 
hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 a seznámení 
s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy 
představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 jsou projednávány na valné 
hromadě v souladu se zákonem. 

7) Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 
od 1.1.2020 do 31.12.2020 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala 
Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění 
předloženém představenstvem. 

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu 
ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  
a družstvech, ve znění pozdějších přepisů (zákon o obchodních korporacích).  

8) Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní 
období od 1.1.2020 do 31.12.2020 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem 
Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR 
ve znění předloženém představenstvem. 



Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu 
ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  
a družstvech, ve znění pozdějších přepisů (zákon o obchodních korporacích).  

9) Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání 
hospodářského výsledku Společnosti, ztráty,  za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 ve 
výši 9.435.201,68 Kč následovně – ztráta ve výši 9.435.201,68 Kč bude převedena na účet 
neuhrazené ztráty z minulých let. 

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu 
ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  
a družstvech, ve znění pozdějších přepisů (zákon o obchodních korporacích). 

10) O tomto bodu se nehlasuje. 

Odůvodnění: Výroční zpráva Společnosti za rok 2020 je projednávána na valné hromadě 
v souladu se zákonem. 

11) Návrh usnesení: V souladu s ustanovením § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních 
předpisů (dále jen „ZOK“), rozhoduje valná hromada Společnosti o zvýšení plně splaceného 
základního kapitál Společnosti o částku nejvýše 655.290,- Kč (slovy: šest set padesát pět tisíc 
dvě stě devadesát korun českých), tedy ze stávající zapsané výše a zcela splacené částky 
4.344.710,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta čtyřicet čtyři tisíc sedm set deset korun českých), tj. 
dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci 
založení Společnosti (tj. k 31.12.2014 činil kurz 1 EURO = 27,725 Kč) z částky EUR 156.707, na 
částku nové výše základního kapitálu nejvýše 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), 
tj. dle přepočtu kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci 
založení Společnosti (tj. k 31.12.2014 činil kurz 1 EURO = 27,725 Kč) na částku nejvýše  
EUR 180.342,6510369702, a to upsáním nejvýše 655.290 (slovy: šest set padesát pět tisíc dvě 
stě devadesát) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé 
jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) a 0,036068530207394048692515779981966 
EUR, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen „Nové akcie“), představující 
peněžitý vklad, přičemž: 

(a) se nepřipouští upisovat akcie nad navrhovanou částku; 

(b) se připouští upisovat akcie pod navrhovanou částku, avšak nejméně v rozsahu 100.000,- 
Kč, tj. minimálně 100.000 ks kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 
každé jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) a 
0,036068530207394048692515779981966 EUR;  

(c) není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady; 

(d) úpis Nových akcií bude probíhat ve dvou kolech, s tím, že první kolo je určeno pro úpis 
stávajícími akcionáři s využitím přednostního práva; 

(e) stávající akcionáři Společnosti mají přednostní právo na úpis Nových akcií, a to v rozsahu 
jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Přednostní právo stávajících akcionářů 
na úpis těch Nových akcií, které v prvním kole neupsal jiný stávající akcionář, se v souladu 
s ustanovením odst. 10.3 stanov Společnosti vylučuje ve druhém, případně v každém 
dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou stávající akcionáři 



upisovat Nové akcie ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno 
oznámení představenstva Společnosti o možnosti upsat Nové akcie s využitím 
přednostního práva. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat stávajícím akcionářům 
oznámení obsahující informace podle ustanovení § 485 odst. 1 ZOK, a to způsobem 
v tomto ustanovení uvedeném bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení 
základního kapitálu; 

(f) místem pro upisování Nových akcií s využitím přednostního práva stávajícími akcionáři 
je sídlo Společnosti na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín; 

(g) na každou jednu dosavadní akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) 
a 0,036068530207394048692515779981966 EUR je možné upsat jednu Novou akcii o 
jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) a 
0,036068530207394048692515779981966 EUR. Nové akcie lze upisovat pouze celé. 
S využitím přednostního práva lze upsat celkem 655.290 ks Nových akcií Společnosti o 
jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) a 
0,036068530207394048692515779981966 EUR každé z nich ve formě na jméno, které 
budou vydány jako zaknihované cenné papíry; 

(h) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 
odst. 1 písm. d) ZOK den, kdy toto přednostního právo mohlo být uplatněno poprvé; 

(i) Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou 
upisovány ve druhém kole. Bez využití přednostního práva budou upsány Nové akcie, 
ohledně nichž se stávající akcionáři vzdají svého přednostního práva a dále ty Nové akcie, 
ohledně nichž stávající akcionáři nevyužijí svého přednostního práva; 

(j) Nové akcie upisované v druhém kole bez využití přednostního práva budou upisovány na 
základě veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 480 až 483 ZOK; 

(k) emisní kurs Nových akcií nebude roven jejich jmenovité hodnotě. Určením emisního kursu 
Nových akcií Společnost pověřuje představenstvo s tím, že tento bude určen v rozmezí od 
240,- Kč do 300,- Kč za jednu Novou akcii. Způsob určení emisního kursu bude stejný pro 
každou jednu akcii ze všech 655.290 (slovy: šest set padesát pět tisíc dvě stě devadesát) 
kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 
1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) a 0,036068530207394048692515779981966 EUR. 
Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi 
Společnosti, s každou jednou Novou akcií je spojen jeden (1) hlas; celkový nový počet 
hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může 
činit až 655.290 (slovy: šest set padesát pět tisíc dvě stě devadesát) hlasů. Dosavadní 
akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze 
změny; 

(l) emisní kurs Nových akcií upsaných s využitím přednostního práva stávajícími akcionáři 
bude splacen na účet Společnosti č. 107-9666640267/0100, vedený u Komerční banka, 
a.s., a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií 
s využitím přednostního práva. Emisní kurs Nových akcií upsaných v druhém kole 
bez využití přednostního práva prostřednictvím elektronického systému pro upisování 
START – Veřejná nabídka organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s., se sídlem 
Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 471 15 629 (dále jen „BCPP“) bude splacen na účet  
č. 1000000048/9515, vedený u České národní banky, a to nejpozději ve lhůtě 2 
pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií bez využití přednostního práva;  

(m) veřejnou nabídku Nových akcií v podobě prospektu Nových akcií schváleného Českou 
národní bankou uveřejní představenstvo Společnosti bezodkladně po jeho schválení, 
nejpozději do 30.5.2021; a 



(n) doba upisování Nových akcií bez využití přednostního práva dle ustanovení § 476 písm. 
b) ZOK začíná dne 27.4.2021 a končí dne 11.5.2021. 

Nové akcie, které nebudou upsány za využití přednostního práva, budou upisovány výlučně 
prostřednictvím elektronického systému pro upisování START – Veřejná nabídka 
organizovaného BCPP s tím, že upisování bude probíhat následovně: 

a) předmětné Nové akcie budou upsány postupem dle § 481 ZOK a v souladu s Burzovními 
pravidly, část XVI., Pravidla pro trh START a POPIS SYSTÉMU „START – Veřejná nabídka“ 
vydanými BCPP a Pravidly vypořádacího systému vydanými Centrálním depozitářem 
cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, IČO: 250 81 489 (dále jen „CDCP“) , 
vše platné a účinné ke dni počátku upisovací doby;  

b) úpis bude možný výlučně prostřednictvím členů BCPP; 

c) účinky zvýšení základního kapitálu budou zapsány do obchodního rejstříku neprodleně 
po uhrazení 100 % emisního kursu a zápisu upisovatelů do listiny upisovatelů; a 

d) před zápisem do listiny upisovatelů vyžaduje Společnost splacení 100 % emisního kursu 
předmětných Nových akcií. 

Nebudou-li postupem a ve lhůtě uvedené výše upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne 
požadovaného zvýšení základního kapitálu, avšak dojde k upsání takového počtu Nových akcií, 
jejichž suma jmenovitých hodnot dosáhne alespoň minimální výše, jak je uvedeno výše, 
základní kapitál se v souladu s ustanovením § 483 odst. 1 písm. b) ZOK zvyšuje jen v rozsahu 
takto upsaných Nových akcií. 

Nové akcie nebudou upisovány ani dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, ani nebudou nabídnuty 
určenému zájemci či zájemcům. 

12) Ukončení konání valné hromady. 

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 25.3.2021 (právo účastnit se valné hromady a vykonávat 
na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu 
z evidence zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány akcie Společnosti, který zajistí 
Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto 
osoby). 

 
V Praze, dne 26. února 2021 
 
 
 
 
_________________________________ 
Ladislav Semetkovský 
člen představenstva společnosti Primoco UAV SE 
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