Optimal-Energy.cz, a.s.
Příkop 838/6
602 00 Brno
K rukám:
Představenstva společnosti

V Brně dne 20. 6. 2021
Návrh kvalifikovaného akcionáře na zařazení záležitostí na pořad jednání řádné valné hromady
společnosti Optimal-Energy.cz, a.s. svolané na den 28. června 2021
Vážení,
já, níže podepsaný Ing. Jiří Bělohlávek, MBA, MSc., dat. nar. 31. 8. 1988, bytem Anenská 1003/16, Staré
Brno, 60200 Brno (dále též jen „Jiří Bělohlávek“), jako kvalifikovaný akcionář společnosti OptimalEnergy.cz, a.s., IČO: 292 35 642, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno (dále jen
„Společnost“), v souladu s ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obchodních korporacích“), žádám tímto, aby představenstvo zařadilo na pořad řádné valné hromady
Společnosti, která je svolána na den 28. června 2021 od 14:00 v notářské kanceláři JUDr. Přemysla
Kalouse, Brandlova 4, 60200 Brno, další záležitosti k projednání.
Jako kvalifikovaný akcionář Společnosti tímto žádám, aby představenstvo zařadilo na pořad výše
uvedené řádné valné hromady tento nový bod:
-

Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3228 ve jmenovité hodnotě
5 995,- Kč;

Návrh usnesení / zdůvodnění k výše navrhovanému bodu k doplnění pořadu valné hromady
A.

Schválení štěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3228 ve jmenovité hodnotě
5 995,- Kč

Navrhované usnesení:
„Valná hromada schvaluje rozštěpení imobilizované prioritní akcie na majitele č. 3228 ve jmenovité
hodnotě 5 995,- Kč (slovy: pět tisíc devět set devadesát pět korun českých) tak, že tato akcie zaniká
a štěpí se na:
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 220,- Kč (slovy: dvě stě
dvacet korun českých), č. akcie 3228.1; a
- imobilizovanou prioritní akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 5 775,- Kč (slovy: pět tisíc
sedm set sedmdesát pět korun českých), č. akcie 3228.2.“
Zdůvodnění navrhovaného bodu:
Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby valná hromada schválila rozštěpení specifikované imobilizované
prioritní akcie č. 3228 způsobem, jak je uvedeno v návrhu usnesení valné hromady.
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Specifikovaná imobilizovaná prioritní akcie č. 3228 je ve vlastnictví akcionáře Davida Kudláčka, který o
navrhované štěpení výslovně požádal. Tento návrh se tak činí dle výslovné žádosti uvedeného
akcionáře za účelem zjednodušení následného procesu prodeje této akcie, resp. nově vzniklých akcií.
Závěr návrhu kvalifikovaného akcionáře
Dle § 369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích platí, že pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář,
zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze
záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
Dle § 369 odst. 2 zákona o obchodních korporacích platí, že je-li žádost kvalifikovaného akcionáře
o zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky
na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede
dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem
stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.
Žádám proto představenstvo Společnosti, aby zařadilo na pořad výše uvedené valné hromady mnou
navrhované body k projednání a ve stanovené lhůtě uveřejnilo doplnění pořadu valné hromady
předepsaným způsobem.

____________________________
Ing. Jiří Bělohlávek, MBA, MSc.
kvalifikovaný akcionář Společnosti

Potvrzení o doručení:
Potvrzujeme, že výše uvedený Návrh kvalifikovaného akcionáře na zařazení záležitostí na pořad jednání
řádné valné hromady společnosti Optimal-Energy.cz, a.s. svolané na den 28. 6. 2021 byl doručen
představenstvu Optimal-Energy.cz, a.s. dne 21. 6. 2021.

____________________________
Optimal-Energy.cz, a.s.
Ing. Jiří Bělohlávek, MBA, MSc.
předseda představenstva

____________________________
Optimal-Energy.cz, a.s.
Dan Konečný
místopředseda představenstva
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