Strana první
Stejnopis

N o t á ř s k ý

NZ 1075/2020

z á p i s

sepsaný dne 18.8.2020 (slovy: osmnáctého srpna roku dva tisíce dvacet) mnou, JUDr.
Jiřím Pražákem, notářem se sídlem v Prachaticích, v místě a během konání úředního
dne v kanceláři na adrese Praha 1, Staré Město, Rybná 732/25, PSČ 110 00. --------------Účastníkem je: ----------------------------------------------------------------------------------------------obchodní společnost ORKA VENTURES LTD., se sídlem Spojené království E14 5LB,
Londýn, Canary Wharf, 25 Canada Square, No. 10790633, zastoupená statutárním
orgánem panem Ondřejem Šmakalem, nar. 10.4.1982, bydliště Praha 8, Libeň, U
Vlachovky 923/2, který mně prokázal svoji totožnost a který prohlašuje, že je plně
svéprávný a že on i společnost ORKA VENTURES LTD. jsou způsobilí samostatně právně
jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis sepsán. -------------Existence společnosti ORKA VENTURES LTD. i oprávnění ji zastupovat mi byla
prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku, o kterém přítomný statutární
zástupce prohlásil, že obsah uvedeného výpisu z obchodního rejstříku souhlasí
s aktuálním stavem ve společnosti k dnešnímu dni. Výpis z obchodního rejstříku tvoří
přílohu tohoto notářského zápisu. -------------------------------------------------------------------Účastník - společnost ORKA VENTURES LTD. prostřednictvím svého shora uvedeného
statutárního zástupce prohlašuje, že je jediným akcionářem společnosti: ------------------Northolt Corp a.s. se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 09278788
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
25435 (dále jen „Společnost“). ------------------------------------------------------------------------Existence Společnosti mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku
ohledně této Společnosti. -------------------------------------------------------------------------------Skutečnost, že pan ORKA VENTURES LTD. je jediným akcionářem Společnosti, jakož i
další skutečnosti, které prokazují, že předmětné právní jednání je v souladu s právními
předpisy a s dalšími dokumenty, a že byly splněny veškeré formality požadované
právními předpisy, jsem ověřil z níže uvedených dokumentů, které mi byly předloženy,
a z níže uvedených prohlášení, která přede mnou byla učiněna, a to: -----------------------a) ze seznamu akcionářů Společnosti, ze kterého vyplývá, že obchodní společnost
ORKA VENTURES LTD. je jediným akcionářem Společnosti vlastnícím 100 ks (slovy:
jedno sto kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě
jedné akcie 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), -------------------------------
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b) z předloženého výpisu z obchodního rejstříku Společnosti a z výše uvedeného
prohlášení jediného akcionáře Společnosti o tom, že obsah uvedeného výpisu
z obchodního rejstříku souhlasí s aktuálním stavem ve Společnost, vyjma údaje o
jediném akcionáři, kdy se jediným akcionářem Společnosti stal shora uvedený
účastník, což mi bylo doloženo Smlouvami o koupi cenných papírů ze dne
18.8.2020 a Protokoly o převzetí akcií ze dne 18.8.2020 a dále vyjma údaji o
splacení základního kapitálu, který je k dnešnímu dni splacen ve výši 100%, ---------c)

ze stanov Společnosti ze dne 16.6.2020 a z prohlášení účastníka o tom, že se jedná
o poslední a aktuální znění stanov platné k dnešnímu dni. -----------------------------------

I.
Shora uvedený účastník dnes přede mnou učinil tato: --------------------------------------------

-------------------------------- r o z h o d n u t í ---------------------------------------------- jediného akcionáře akciové společnosti ------------------------------ při výkonu působnosti valné hromady ------------------------ dle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích --------I. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady rozhodl dnešního
dne o změně stanov Společnosti následujícím způsobem: --------------------------------------Za prvé: Vypouští se text Článku 1 OBCHODNÍ FIRMA stanov Společnosti a nahrazuje
se tímto novým textem: ----------------------------------------------------------------------------------„Článek 1
OBCHODNÍ FIRMA
Obchodní firma společnosti zní: Orka Project Financing, a.s. (dále též jen
„společnost“).“ ----------------------------------------------------------------------------------------------

II. Rozhodnutí o odvolání a volbě statutárního ředitele
Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady odvolává k
dnešnímu dni, tj. 18.8.2020 z funkce statutárního ředitele Společnosti pana Mgr.
Michala Komana, nar. 31.5.1985, bydliště Praha 7, Holešovice, Bubenská 328/25.-------Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady volí k dnešnímu
dni, tj. 18.8.2020 do funkce statutárního ředitele Společnosti pana Ondřeje Šmakala,
nar. 10.4.1982, bydliště Praha 8, Libeň, U Vlachovky 923/2. ----------------------------------

III. Rozhodnutí o odvolání a volbě člena správní rady
Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady odvolává k
dnešnímu dni, tj. 18.8.2020 z funkce člena správní rady Společnosti pana Mgr.
Michala Komana, nar. 31.5.1985, bydliště Praha 7, Holešovice, Bubenská 328/25. -------
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Jediný akcionář Společnosti vykonávající působnost valné hromady volí k dnešnímu
dni, tj. 18.8.2020 do funkce člena správní rady společnosti pana Ondřeje Šmakala,
nar. 10.4.1982, bydliště Praha 8, Libeň, U Vlachovky 923/2. ---------------------------------II.
Já, notář, JUDr. Jiří Pražák, prohlašuji, že: ------------------------------------------------------------a) právní jednání uvedené v části I. tohoto notářského zápisu je v souladu s právními
předpisy a s dalšími dokumenty, zejména s občanským zákoníkem, zákonem o
obchodních korporacích a aktuálními stanovami společnosti, ----------------------------b) právní jednání uvedené v části I. tohoto notářského zápisu splňuje náležitosti a
podmínky stanovené zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
(č. 304/2013 Sb.) pro zápis do veřejného rejstříku, -----------------------------------------c)

byly splněny všechny formality právními předpisy pro rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady požadované, s výjimkou náležitostí,
podmínek a požadavků pro zápis do veřejného rejstříku, které podle příslušných
právních předpisů mají a musí být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu.
O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem přede mnou,
notářem, v plném rozsahu schválen. -----------------------------------------------------------------ORKA VENTURES LTD.
Ondřej Šmakal, v.r.
L.S.
JUDr. Jiří PRAŽÁK
malý státní znak
-4NOTÁŘ V PRACHATICÍCH

JUDr. Jiří Pražák, v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu obsahující také opis přílohy notářského
zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Jiřím Pražákem,
notářem se sídlem v Prachaticích dne 18.8.2020 pod číslem č. NZ 1075/2020 a jeho
přílohou.
Stejnopis byl vyhotoven dne 20.8.2020.

