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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 40

Datum zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

29. prosince 1990
B 40 vedená u Krajského soudu v Plzni
GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost
Karlovy Vary, Mírové náměstí /2, PSČ 36001
000 22 004
Akciová společnost

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
hostinská činnost
ostraha majetku a osob
masérské, rekondiční a regenerační služby
provozování solárií
kosmetické služby
provozování nestátního zdravotnického zařízení - rehabilitační a fyzikální
medicína
směnárny
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
JUDr. PETR POLEDNÍK, dat. nar. 13. listopadu 1951
Demlova 255/2, Černá Pole, 613 00 Brno
Den vzniku členství: 8. srpna 2012
předseda
představenstva:
ARNOŠT ROLNÝ, dat. nar. 11. července 1953
Palackého 424/19, 796 01 Prostějov
Den vzniku funkce: 12. srpna 2015
Den vzniku členství: 6. srpna 2015
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve
Způsob jednání:
všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to vždy dva
členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k
vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka,
připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:
Ing. RICHARD LHOTÁK, dat. nar. 28. února 1964
Konečná 896/7, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
Den vzniku členství: 26. června 2012
předseda dozorčí
rady:
Ing. ALENA HALÍŘOVÁ, dat. nar. 31. prosince 1969
Majakovského 630/39, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 7. srpna 2015
Den vzniku členství: 6. srpna 2015
Akcie:
315 961 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál:
315 961 000,- Kč
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Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Řádná valná hromada společnosti přijala dne 15.8.2016 usnesení tohoto obsahu:
I.Hlavní akcionář.
Řádná valná hromada společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová
společnost, se sídlem Mírové náměstí 2, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČ: 000 22
004, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,
vložka 40 (dále jen Společnost) určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je
společnost PND KYRESAN LTD, se sídlem Tempon 30, Egkomi 2408, Nikósie,
Kypr, registrační číslo: HE 315112, zapsaná v Rejstříku společností Ministerstva
energetiky, obchodu, průmyslu a turismu Kyperské republiky (dále jen Hlavní
akcionář). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 284 458 ks (slovy: dvě stě
osmdesát čtyři tisíc čtyři sta padesát osm kusů) kmenových listinných akcií
emitovaných Společností ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1
000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Z uvedeného tedy vyplývá, že Hlavní
akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité
hodnotě 284 458 000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát čtyři milionů čtyři sta padesát
osm tisíc korun českých), což představuje podíl 90,029 % (slovy: devadesát
celých a dvacet devět tisícin procenta) na základním kapitálu Společnosti a
hlasovacích právech Společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat nucený
přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 Zákona
o obchodních korporacích.
II.Přechod akcií ve vlastnictví ostatních (minoritních) akcionářů na Hlavního
akcionáře.
Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje dle ust. § 375 Zákona o
obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných
papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů
Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to
společnost PND KYRESAN LTD, se sídlem Tempon 30, Egkomi 2408, Nikósie,
Kypr, registrační číslo: HE 315112, zapsaná v Rejstříku společností Ministerstva
energetiky, obchodu, průmyslu a turismu Kyperské republiky. Vlastnické právo k
ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie
menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ustanovení § 385 Zákona o
obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od
zveřejnění zápisu usnesení řádné valné hromady Společnosti o přechodu akcií
do obchodního rejstříku (dále jen Datum přechodu akcií).
III.Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku.
Řádná valná hromada Společnosti určuje, že výše protiplnění, které poskytne
Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům,
bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů
Společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 2
215,- Kč (slovy: dva tisíce dvě stě patnáct korun českých) za každou jednu
kmenovou listinnou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1
000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen Protiplnění). Přiměřenost
této hodnoty Protiplnění je Hlavním akcionářem v souladu s ustanovením § 376
Zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo
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2801-131/2016 ze dne 25. července 2016 (dále jen "Znalecký posudek")
vypracovaný znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations, a.s., se sídlem
Žatecká 55/14, PSČ 110 00 Praha 1, IČ 630 79 798 (dále jen "Znalecký ústav"),
který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání řádné valné
hromady Společnosti, přičemž závěry výše uvedeného Znaleckého posudku
určují hodnotu jedné kmenové listinné akcie Společnosti GRANDHOTEL PUPP
Karlovy Vary, akciová společnost znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a tedy určují přiměřenou výši Protiplnění v
penězích za jednu akcii Společnosti částkou ve výši 2 014,33 Kč (slovy: dva
tisíce čtrnáct korun českých třicet tři haléřů). Znalecký ústav při stanovení výše
přiměřeného Protiplnění v penězích za jednu akcii Společnosti použil výnosovou
metodu diskontovaných peněžních toků (DCF), metodu tržního porovnávání a
metodu sumární hodnoty aktiv. Hodnota jmění Společnosti byla znaleckým
ústavem alokována na hodnotu připadající na jednu akcii Společnosti (na
základě propočtu celkové tržní hodnoty Společnosti a objemu vydaných akcií
Společnosti).
IV.Pověřená osoba a nárok menšinových akcionářů na výplatu Protiplnění.
Řádná valná hromada Společnosti schvaluje, že stanovené Protiplnění bude
poskytnuto dle ustanovení § 378 Zákona o obchodních korporacích oprávněným
osobám, tj. ostatním vlastníkům akcií Společnosti odlišným od Hlavního
akcionáře, pověřenou osobou ve smyslu znění § 378 Zákona o obchodních
korporacích, a to společností J & T BANKA, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní
297/14, PSČ 186 00, IČ: 471 15 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 (dále jen Pověřená osoba), bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění
podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, tedy
po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti
dle ustanovení § 387 Zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba
poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku
přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto
akciím, pak poskytne Pověřená osoba Protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí,
prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva
zaniklo ve smyslu ustanovení 389 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. V
souladu s ustanovením § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích bude ve
stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle
ustanovení § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přirůstající ode
dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů
na Hlavního akcionáře. Právo na obvyklý úrok nevzniká po dobu, po jakou je
oprávněná osoba v prodlení s předáním akcií Společnosti. Protiplnění bude
dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní
účet uvedený v seznamu akcionářů nebo na bankovní účet, který bude
dosavadním vlastníkem akcií písemně sdělen při předání akcií Společnosti.
V.Potvrzení o složení peněžních prostředků k výplatě Protiplnění.
Řádná valná hromada Společnosti osvědčuje, že Pověřená osoba J & T BANKA,
a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ: 471 15 378, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1731, která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním
řádné valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před
konáním řádné valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky
Výpis vyhotoven: 19. srpna 2016 11:16

3/4

oddíl B, vložka 40

ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění menšinovým akcionářům a
Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním řádné valné
hromady.
VI.Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři Společnosti.
Řádná valná hromada Společnosti určuje, že dosavadní vlastníci akcií
Společnosti, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie Společnosti do 30
dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti každou pracovní středu
a čtvrtek v době od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 15:00 hod., přičemž v
případě potřeby si dosavadní akcionář Společnosti může sjednat telefonicky na
telefonním čísle 725 213 973 anebo emailem na akcieghp@seznam.cz v rámci
řádné a/nebo dodatečné lhůty jiný termín k předání listinných akcií. Nepředloží-li
dosavadní vlastníci akcií Společnosti tyto akcie do 1 měsíce, bude Společností
určena dodatečná lhůta pro předložení akcií v souladu s ustanovením § 387
odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií
Společnosti své akcie ani v dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle
§ 346 odst. 1 věty první Zákona o obchodních korporacích.
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