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POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Restamo Development, a.s.

se sídlem Pražská 585, 430 Ol Chomutov, IČO 467 08 413
zapsané v obchodním rejsthlíu vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,

vložka 256

svolává

RÁDNOU VALNOU HROMADU

na úte r 29. 6. 2021 od 10:00 hod.
v sídle společnosti Pražská 585, 430 Ol Chomutov - zasedací místnost IV.NP admmistrativní

budovy.

Pořad jednání řádné valné hromady:

l. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady
3. Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností Restamo

Development, a.s. na osobu hlavního akcionáře
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti - nové předměty podnikání a předmět činnosti
5. Seznámení s výroční zprávou společnosti, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti

společnosti a o stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020, zprávou a
výrokem auditora, s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 a
jejich projednání

6. Zprava dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, zpráva dozorčí rady o
přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020

7. Schválení výroční zprávy společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy představenstva o
podnikatelské čiimosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za
rok 2020 a schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020

8. Schválení postupu představenstva při naplňování podnikatelského záměru společnosti -
hospodaření, nabytí a prodej majetku

9. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2020/2021
10. Schválení auditorské společnosti pro ověření auditu za rok 202 l
11. Diskuse
12. Závěr

Návrh usnesení k "ednotli
ředstavenstva

'm bodům ořadu "ednání 'e"ich zdůvodnění a 'ádření

K bodu l.
Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady

V rámci této části jednání proběhne zahájení valné hromady členem představenstva, přivítání
přítomných akcionářů, představení členů orgánů společnosti. Proběhne kontrola
usnášeníschopnosti vahié hromady a seznámení s programem (pořadem) řádné valné hromady.

K bodu 2.
Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady

Seznámení přítomných s jednacím a hlasovacím řádem, se způsobem hlasování na valné hromadě
a zvolení orgánů řádné valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu,
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sčitatelé hlasů) v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Člen představenstva přednese
návrh na schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbu orgánů řádné valné hromady, o
kterýchžto návrzích bude následně hlasováno.

K bodu 3.

Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností Restamo
Development, a.s. na osobu hlavního akcionáře

Návrh usnesení:

I. Valná hromada společnosti Restamo Development, a. s., se sídlem Pražská 585, 430 Ol
Chomutov, identifikační číslo 467 08 413, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 256 (Společnost) určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu úst.
§ 375 žák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), je Ing. Jiří Turek, nor. 17. 2. 1962, bydlištěm Chomutov, V Zahradách 5978
(Hlavní akcionář). Ke dni podání žádostí o svolání valné hromady Společnosti Hlavním
akcionářem (tj. k 18. 5. 2021), jakož i k rozhodnému dni pro rozhodování valné hromady
Hlavní akcionář vlastní 117 akcií na jméno v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota činí 92, 3406104 % základního kapitálu Společností a s nimiž je spojen 92, 3406104
% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, a to následující akcie:

. 24 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě
1. 000. 000,-Kč,

. 27 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě
100. 000.-Kč,

. 7 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno, kcĚdá ve jmenovité hodnotě
50. 000,-Kč,

. 11 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě
30. 000. -Kč,

. 16 ks hnenových listinných akcií ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě
10. 000.-Kč,

. 12 ks kmenových listinných akcií ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě
5. 000, -Kč,

. 20 ks hnenových listinných akcií ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě
l. 000,-Kč.

II. Valná hromada rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným
papírům vydaným Společností vlastněnými jinými vlastníky účastnických cenných papíru
než Hlavním akcionářem (účastnické cenné papíry) na Hlavního akcionáře (dále také jen
" Přechod účastenských cenných papírů"). Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům
Společnosti na Hlavního akcionáře přechází uplynutím l měsíce od zveřejnění zápisu
usnesení do obchodního rejstříku (dále také jen "Den účinnosti").

III. Valná hromada určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastenských
cenných papíru Společnosti protíplnení za jejich účastenské cenné papíry, ke kterým přejde
vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastenských cenných papírů, ve
výši

. 1. 842. 098,- Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve
jmenovité hodnotě l. 000. 000, - Kč,

. 184. 210,- Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve
jmenovité hodnotě 100. 000,- Kč,

. 92. 105, - Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve
jmenovité hodnotě 50. 000,- Kč,
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55. 263, - Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve
jmenovité hodnotě 30. 000, - Kč,

18. 421, - Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve
jmenovité hodnotě 10. 000, - Kč,

9. 210, - Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité
hodnotě 5. 000, -Kč,

7. 842, - Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité
hodnotě l. 000, -Kč,

IV. Valná hromada určuje lhůtu k poskytnuti protiplnení tak, že protíplnění ve výši určené
v bodě III. výše (případně zvýšené o úrok, je-li/jak je vyžadováno příslušnými obecně
závaznými právními předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím
pověřené osoby (dále jen "Pověřená osoba"). Dosavadním vlastníkům účastnických cenných
papíríi vzniká právo na zaplacení protiplnění jejich předáním Společnosti podle § 387 zákona
o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění ve lhůtě do 15 kalendářních
dnů od splnění podmínek stanovených v ustanovení § 388 odst. l zákona o obchodních
korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplněni tomu, kdo byl vlastníkem účastnických
cenných papírů společnosti ke Dni účinností, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k
těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li
vlastník, že zástavní právo ještě před Dnem účinnosti zaniklo.

Odůvodnění:

Podle zákona o obchodních korporacích je akcionář oprávněn požadovat, aby představenstvo nebo správní
rada svolaly valnou hromadu a předložily jí k rozfaodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických
cenných papírů na tohoto akcionáře, jestliže vlastiií ve společnosti akcie,

a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na nějž
byly vydány akcie s hlasovacími právy, a

b) s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti (dále jen "hlavní
akcionář").

Vlastníci účastnických cenných papírů mají právo na přiměřené protiplnění v penězích, jehož výši určí
valná hromada. Hlavní akcionář doloží přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem nebo jej odůvodní
podle § 391 odst. l. Posudek nesmí být ke dni doručení žádosti podle § 375 starší než 3 měsíce. Společně
se žádostí podle § 375 domčí hlavní akcionář společnosti zdůvodnění výše protiplnění nebo znalecký
posudek.

Hlavní akcionář Společnosti doručil Společnosti žádost o svolání valné hromady Společnosti dne
18. 5.2021. Hlavní akcionář doložil přiměřenost protiplnění znaleckým posudkem číslo 32/796/2021
znaleckého ústavu ESTIMATES Consultmg s.r.o., zapsaného do prvního oddílu seznamu ústavů
kvalifikovaných pro znaleckou činnost rozhodnutím Ministra spravedlnosti České republiky ze dne 4. 2.
2013 pod zn. 149/2012-OSD-SZN/12 pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého
oprávnění pro ceny a odhady - oceňování nemovitostí a podniků, se sídlem Mírové náměstí 3057, Teplice,
PSČ 415 Ol, IČ: 273 51 254, ze dne 12.5.2021 vypracovaný ke dni 17.5.2021, který Hlavní akcionář
domčil spolu se žádostí.
Představenstvo svolá vahou hromadu do 30 dnů ode dne doručení žádosti podle § 375 společnosti.
Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu
vlastnického práva; v době prodlení nemohou požadovat protiplnění.
Vrácené účastnické cenné papíry předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu.
Dosavadním vlastiiíkům účastnických cenných papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění a úroků
obvyklých v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů jejich předáním společnosti
podle § 387 zákona o obchodních korporacích, a to ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k
účastoiickým cenným papírům akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.
Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastaických
cenných papírů společnosti.
Pověřená osoba poskytoie oprávněným osobám protiphiění bez zbytečného odkladu po splnění podmínek
podle § 388 odst. l zákona o obchodních korporacích.
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Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastaíkem účastnických cenných papírů společnosti
k okamžiku přechodu vlastaiického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným
papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo
ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo.

Návrhy usnesení odpovídají návrhu, jenž tvoří obsah žádosti Hlavního akcionáře. K platnosti přijetí
usnesení se vyžaduje alespoň 90 % hlasů všech vlastníků akcií, přičemž vlastníci akcií, s nimiž není
spojeno hlasovací právo a hlavní akcionář mají vždy právo hlasovat. O rozhodnutí valné hromady se
pořizuje veřejná listinajejíž přílohou je znalecký posudek o výši protiplnění v penězích nebo zdůvodnění
výše protiplnění.

Rozhodné informace o určení 'se rotí Iněníazávě znaleckého osudku

Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 32/796/2021
znaleckého ústavu ESTIMATES Consulting s.r.o. zapsaného do prvního oddílu seznamu ústavů
kvalifikovaných pro znaleckou činnost rozhodnutím Ministra spravedhiosti České republiky ze dne 4. 2.
2013 pod zn. 149/2012-OSD-SZN/12 pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého
oprávnění pro ceny a odhady - oceňování nemovitostí a podniků, se sídlem Mírové náměstí 3057, Teplice,
PSČ 415 Ol, IČ: 273 51 254, ze dne 12. 5.2021 vypracovaného ke dni 17. 5.2021, (dále také znalecký
posudek).

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout menšinovým akcionářům společnosti peněžité protiplnění pro
případ zákonného nuceného přechodu jejich akcií na hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a
následujících zákona o obchodních korporacích ve výši:

1.842.098,- Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité
hodnotě l.000.000, -Kč,
184.210,- Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité
hodnotě 100. 000, - Kč,
92. 105,- Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité
hodnotě 50.000,- Kč,
55.263,- Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité
hodnotě 30.000,- Kč,
18.421,- Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité
hodnotě 10. 000, - Kč,
9.210, - Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve fonně na jméno ve jmenovité
hodnotě 5. 000, --Kč,
1.842,- Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité
hodnotě l.000,-Kč.

Navrhovaná výše protiplnění se rovná hodnotě akcií a výši protiplnění uvedenému ve znaleckém posudku.

Závěry znaleckého posudku číslo 32/796/2021:

Metoda ocenění: Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda diskontovaných
peněžních toků ve variantě entity, které dává současná oceňovací praxe jednoznačnou přednost, protože
metoda DCF zachycuje jak současný, tak i budoucí výnosový potenciál podniku.

Účel: Účelem ocenění bylo stanovit výši přuněřeného protiplnění za l kus kmenové akcie na jméno v
různé jmenovité hodnotě, které emitovala společnost Restamo Development, a.s., IC: 467 08 413, se
sídlem Pražská 585, PSČ 430 Ol Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 256. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 24 ks kmenové akcie
na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě l 000 000 Kč, 32 ks kmenové akcie na jméno v listinné
podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč, 15 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 50 000 Kč, 22 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 30 000 Kč,
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79 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč, 52 ks kmenové akcie
na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč a 251 ks kmenové akcie na jméno v listinné
podobě ve jmenovité hodnotě l 000 Kč.
Ke zjištění přiměřeného protiplnění pro akcionáře společnosti Restamo Development, a.s. byla použita
objektivní metodu oceňování, a to metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity, které dává
současná oceňovací praxe jednoznačnou přednost, protože metoda DCF zachycuje jak současný, tak i
budoucí výnosový potenciál podniku.

Spravedlivá hodnota ftzv. fair value) l kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě l 900 900
Ke, které emitovala společnost Restamo Development, a. s., IČ: 467 08 413, se sídlem Pražská 585,

PSČ 430 Ol Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddHB, vložka 256, zjištěná k datu zpracováni posudku odpovídá, dle názoru zhotovitele,

částce

l 842 098 Ke
(slovy: jeden milion osm set čtyřicet dva tisíc a devadesát osm korun českých).

Částku protíplneni, stanovenou v tomto znaleckém posudku ve výši l 842 098 Kč w jednu kmenovou
akcii na jméno o jmenovité hodnotě l 000 009 Ke, zpracovatel povazuje za přiměřenou hodnotě

účastnických cenných papírů v souladu s ustanovením § 375 a naši. zákona c. 90/2012 Sb. o
obchodních společnostech a družstvech v platném znění a odpovídající provedenému ocenění.

Spravedlivá hodnota ftsv. fair value) l kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100 000
Ke, které emitovala společnost Restamo Development, a.s., IČ: 467 08 413, se sídlem Pražská 585,

PSČ 430 Ol Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 256, zjištěná k datu zpracování posudku odpovídá, dle názoru zhotovitele,

částce

184 210 Kč
(slovy: jedno sto osmdesát čtyři tisíc dvě sté deset korun Sešlých).

Částku protíplnění, stanovenou v tomto znaleckém posudku ve výši 184 210 Ke za jednu kmenovou
akcii na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč, zpracovatel považuje za přiměřenou hodnotě
účastnických cenných papíru v souladu s ustanovením §375 a naši. zákona č. 99/2012 Sb. o

obchodních společnostech a družstvech v platném znění a odpovídající provedenému ocenění.

Spravedlivá hodnota ftzv. fair value) l kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50 000 Ke,
které emitovala společnost Restamo Development, a. s., IČ: 467 08 413, se sídlem Pražská 585, PSČ
430 Ol Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 256, jištěná k datu pracování posudku odpovídá, dle názoru zhotovitele, částce

92195Kč
(slovy: devadesát dva tisíc jedno sto pět korun českých).

Částku protiplnení, stanovenou v tomto znaleckém posudku ve výši 92 105 Ke za jednu kmenovou
akcii na jméno o jmenovité hodnotě 50 000 Kč, zpracovatel považuje za přiměřenou hodnotě
ucastníclych cenných papíru v souladu s ustanovením § 375 a naši. zákona č. 90/2012 Sb. o

obchodních společnostech a družstvech v platném znění a odpovídající provedenému ocenění.

Spravedlivá hodnota ftzv. fair value) l kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30 000 Kč,
které emitovala společnost Restamo Development, a. s., ÍČ: 467 08 413, se sídlem Pražská 585, PSČ
430 Ol Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddH B, vložka 256, zjištěná k datu zpracování posudku odpovídá, dle názoru zhotovitele, částce

5 5 263 Kč
(slovy: padesát pět tisíc dvě sté šedesát tri korun českých).

Částku protíplněm, stanovenou v tomto znaleckém posudku ve výši 55 263 Ke za jednu kmenovou
akcii na jméno o jmenovité hodnotě 30 000 Kč, zpracovatel povazuje za přiměřenou hodnotě
účastnických cenných papírů v souladu s ustanovením § 375 a naši. zákona č. 90/2012 Sb. o

obchodních společnostech a družstvech v platném znění a odpovídající provedenému ocenění.

Spravedlivá hodnota (tzv. fair value) l kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Ke,
které emitovala společnost Restamo Development, a.s., IČ: 467 08 413, se sídlem Pražská 585, PSČ
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430 Ol Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 256, zjištěná k datu zpracování posudku odpovídá, dle názoru zhotovitele,

18 421 Kč
(slovy: osmnáct tisíc čtyři sta dvacet jedna korun českých).

Částku protíplnení, stanovenou v tomto znaleckém posudku ve výši 18 421 Ke w jednu kmenovou
akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Ke, zpracovatel považuje w přiměřenou hodnotě
účastnických cenných papíru v souladu s ustanovením § 375 a nosí. zákona č. 90/2012 Sb. o
obchodních společnostech a družstvech v platném znění a odpovídající provedenému ocenění.

Spravedlivá hodnota ftzv. fair valné) l kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 5 000 KS,
které emitovala společnost Restamo Development, a. s., IČ: 467 08 413, se sídlem Pražská 585, PSČ
430 Ol Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 256, zjištěná k datu zpracování posudku odpovídá, dle názoru zhotovitele, částce

9 210 Kč
(slovy: devět tisíc dvě sté deset korun českých).

Částku protíplneni, stanovenou v tomto znaleckém posudku ve výši 9 210 Kč za jednu kmenovou akcii
na jméno o jmenovité hodnotě 5 000 Ke, zpracovatel považuje za přiměřenou hodnotě účastnických

cenných papírů v souladu s ustanovením §375 a násL zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních
společnostech a družstvech v platném znění a odpovídající provedenému ocenění.

Spravedlivá hodnota ftzv. faír value) l kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě l 000 Ke,
které emitovala společnost Restamo Development, a. s., IČ: 467 08 413, se sídlem Pražská 585, PSČ
430 Ol Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 256, yistená k datu zpracování posudku odpovídá, dle názoru zhotovitele, částce

1842Kč
(slovy: jeden tisíc osm set čtyřicet dva korun českých).

Částku protíplnení, stanovenou v tomto znaleckém posudku ve výši l 842 Ke za jednu kmenovou akcii
na jméno o jmenovité hodnotě l 000 Ke, zpracovatel považuje w přiměřenou hodnotě účastnických

cenných papíru v souladu s ustanovením § 375 a naši zákona c. 90/2012 Sb. o obchodních
společnostech a družstvech v platném znění a odpovídající provedenému ocenění.

V 'ádření ředstavenstva s olečnosti k navrhované 'si rotí lnění v souladu s ustanovení 377
odstavec 2 zákona o obchodních koř oráčích

Představenstvo společnosti považuje protiplnění poskytnuté v

částce 1.842.098,- Ke za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve
jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč
částce 184.210,- Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve
jmenovité hodnotě 100.000, - Kč
částce 92. 105,- Ke za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité
hodnotě 50. 000, - Kč
částce 55.263,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité
hodnotě 30. 000, - Kč
částce 18.421, - Kč za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité
hodnotě 10.000, - Kč
částce 9.210, - Kč za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité
hodnotě 5. 000,-Kč
částce 1. 842, - Kč za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité
hodnotě l.000,-Kč

za přiměřené, neboť navrhovaná výše je dle názom představenstva v souladu s údaji o hospodaření a
stavu majetku společnosti, vychází z hodnot celé společnosti a odpovídá závěrům znalce, jehož znalecký
posudek je sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem
relevantaiím skutečnostem ovlivňujícím hodnotu společnosti. Při zpracování znaleckého posudku byla
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znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků ve variantě entity, které dává současná oceňovací
praxe jednoznačnou přednost, protože metoda DCF zachycuje jak současný, tak i budoucí výnosový
potenciál podniku.

V 'zva zástavním věřitelům
Představenstvo společnosti vyzývá v souladu s ustanovením § 377 odstavec 2 zákona o obchodních
korporacích všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k účastnickým cenným papírům
vydaným společností, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti k rukám
představenstva existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům, a to bez zbytečného odkladu
poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

U ozornení ro vlastní zastaven'ch účastnic 'chcenn'ch a irů

Představenstvo společnosti upozorňuje vlastníky zastavených účastnických cenných papírů na povimiost
dle § 380 zákona o obchodních korporacích a vyzývaje, aby sdělili společnosti písemným oznámením
zaslaným na adresu sídla společnosti k rukám představenstva, informaci o zastavení účastnických
cenných papírů, a aby identifikovali osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se
dozví o svolám této vahié hromady společnosti.

U ozornění ro akcionáře v souladu s ustanovením 379 zákona o obchodních koř oráčích
K nahlédnutí každému vlastníku účastnického cenného papíru společnost zpřístupnila v sídle společnosti

údaj o osobě hlavního akcionáře a
znalecký posudek

Tyto údaje a dokumenty jsou zpřístupněny k nahlédnutí každý pracovní den od 7:30 hod. do 15:00 hod.,
kdy je předem vhodné se na nahlédnutí objednat na tel. 474 610 911, nebo na e- mailu: vera. istova-
dohleova restamo. cz

Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopie
výše uvedených listin.
Společnost upozorňuje akcionáře na toto právo.

K bodu 4.
Rozhodnutí o změně stanov společnosti - nové předměty podnikání a předmět činnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Restamo Development, a. s. přijala následující usnesení:

Mění se Článek VI. - Valná hromada stanov a to tak, že se do tohoto článku doplňují nové předměty
podnikání, kterými jsou:

Pekařství, cukrárství
Hostinská činnost
Masérské, rekondiční a regenerační služby

a dále předmět činností, kterým je:

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Zdůvodnění:
V souladu s ustanovením § 421 odstavec 2 zákona o obchodních korporacích a Článku VI. - Valná
hromada odstavec 13. stanov, do působnosti valné hromady mimo jiné náleží zejména: a) rozhodování o
změně stanov. Společnost má vyjma stávajících živnostenských oprávnění dále oprávnění k podnikání v
živnostech - pekařství, cukrářství a hostinská činnost. Společnost dále hodná podnikat v předmětu
podnikání masérské, rekondiční a regenerační služby, a proto je vhodné a potřebné tento předmět
podnikání do stanov již nyní doplnit. Dále bylo společností vyhodnoceno, že v souladu s podnikatelskými
aktivitami, je do stanov vhodné doplnit předmět činnosti, kterým je pronájem nemovitostí, bytů a
nebytových prostor.
Z důvodu shora uvedených je potřeba učinit změnu stanov. Předseda valné hromady dané usnesení
přednese a nechá o něm hlasovat.
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Každému akcionáři bude v sídle společnosti umožněno zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to
každý pracovní den od 7:30 hod. do 15:00 hod., kdy je předem vhodné se na nahlédnutí objednat na tel.
474 610911, nebo na e- mailu: vera. istova-dohleova restamo.cz

K bodu 5.
Seznámení s výroční zprávou společnosti, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020, zprávou a
výrokem auditora, s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 a
jejich projednám

Předseda valné hromady seznámí přítomné s výše uvedenými dokumenty, které byly k nahlédnutí
před valnou hromadou v sídle společnosti, okomenhije výroční zprávu a zmíní významné události
roku 2020. Budou představeny ekonomické výsledky společnosti a přítomní budou infonnováni
o výroku auditora k výše zmíněným dokumentům.
Návrhy usnesení:
Valná hromada společnosti Restamo Development, a. s. bere na vědomí výroční zprávou
společnosti, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, zprávu a výrok auditora, návrh představenstva
na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020.

K bodu 6.

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, zpráva dozorci rady o
přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorci rady o přezkoumání návrhu představenstva na
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020

Clen dozorčí rady seznámí přítomné se zprávou dozorčí rady a s hlavními kontrolami
provedenými dozorčí radou v roce 2020.
Návrhy usneseni:
Valná hromada společnosti Restamo Development, a.s. bere na vědomí zprávu dozorčí rady o
přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o
vztazích, zprávu dozorčí rady o přezkoumáni návrhu představenstva na vypořádání výsledku
hospodaření za rok 2020.

K bodu 7.
Schválení výroční zprávy společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy představenstva o
podnikatelské činnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok
2020 a schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020

Po seznámení s výroční zprávou a po rekapihilaci základiích bodů přednese předseda valné
hromady návrh na schválení výroční zprávy včetně zprávy o vztazích a zprávy představenstva o
podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, návrh na schválení účetní
závěrky za rok 2020 a návrh na schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku
hospodaření. Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2020 je zisk. Navrhuje se jeho
vypořádání tak, že po doplnění rezervního fondu ve smyslu či. XI. Stanov Společnosti, bude celá
zbývající část zisku ponechána ve společnosti a převedena na účet Nerozdělený zisk minulých
let.
Návrhy usneseni:
Valná hromada společnosti Restamo Development, a. s., schvaluje výroční zprávu společnosti
včetně zprávy o vztazích a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společností za rok 2020
a stavu Jejího majetku.
Valná hromada společnosti Restamo Development, a. s. schvaluje účetní závěrku společností za
rok 2020.
Valná hromada společnosti Restamo Development, a. s. bere na vědomí výsledek hospodaření
společnosti za rok 2020, schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření a
o rozdělení zisku po zdanění rozhoduje tak, že 5% část zisku btide použita k doplnění rezervního
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fondu společnosti, a zbývající část zisku bude ponechána ve společností a převedena na účet
Nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 8.

Schválení postupu představenstva při naplňování podnikatelského záměru společnosti -
hospodaření, nabytí a prodej majetku

Předseda valné hromady seznámí přítomné se strategickými podnikatelskými záměry společnosti
pro následující období jako je nakládání s majetkem společnosti a dalším plánem hospodaření.

- Předseda přednese návrh na schválení postupu představenstva při naplňování podnikatelských
záměrů společnosti, kterými jsou výstavba skladové a výrobní haly v ulici Dohií na pozemcích
v areálu Maxim v Chomutově, kdy do konce prvního pololetí roku 2021 bude vydáno stavební
povolení. Zahájení vlastní výstavby se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021. Dále bylo
rozhodnuto, že areál PP Málkov bude nabídnut k prodeji. K zajištění atraktivity prodeje byla
zadána studie na novou skladovou halu o rozloze 10.000 m2 a zároveň bylo objednáno vyřízení
územního rozhodnutí na tuto halu. Před vlastaiím prodejem bude zahájena demolice stávajících
objektů v tomto areálu, vyjma administa-ativní budovy č.p. 65 v k.ú. Málkov u Chomutova.
Předseda zároveň seznámí přítomné s činností a postupem představenstva v ůčetiiím období roku
2020. Stavebně byla dokončena rekonstrukce hotelu Spessart. Po ukončení nájmu se společností
Salzgitter byla provedena kompletní rekonstrukce haly "R" v areálu PP Restamo pro nového
nájemníka, kterým je společnost JJS Electronics s.r.o., a dále byla započata rekonstrukce nové
administrativní budovy "V", a to z důvodu stěhování vedení společnosti Restamo Development,
a. s. z administrativní budovy "H".

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelsky záměr tak, jak byl prezentován.
Valná hromada schvaluje činnost a postup představenstva v účetním období roku 2020.

K bodu 9.
Schválení odměn členům představenstva a dozorci rady za rok 2020/2021

Předseda valné hromady přednese návrh na schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady
na období 2020/2021.
Návrh na schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady je k dispozici k nahlédnutí
v kanceláři asistentky člena představenstva, každý pracovní den od 7:30 hod. do 15:00 hod., kdy
je předem vhodné se na nahlédnutí objednat na tel. 474 610 911, nebo na e - mailu: vera. istova-
dohleova restamo. cz

Návrh usnesení:

Valná hromada Restamo Development, a.s. schvaluje odměny členům představenstva a dozorčí
rady na období 2020/2021 dle návrhu, který předložilo představenstvo společnosti, a které se činí
přílohou tohoto usnesení

K bodu 10.
Schválení auditorské společnosti pro ověření auditu za rok 2021

Předseda valné hromady přednese návrh, aby ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) schválila valná hromada určení auditorské
společnosti ContAudit s.r.o., se sídlem Karlovarská 485/22, Severní předměstí, 301 00 Plzeň,
IČO: 252 25 456, k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2021, výroční zprávy za rok 2021
a zprávy o vztazích za rok 2021.

Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. mj. platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou
osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetaií závěrku
ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo statitámího auditora vykonávajícího
auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán. Osoba, která je
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oprávněna právně jednat za účetní jednotku, je oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu
pouze s auditorem určeným nejvyšším orgánem, tj. valnou hromadou.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Restamo Development, a.s. určuje, jako auditora k ověření účetní
závěrky společnosti za rok 2021, auditorskou společnost ContAudit s. r.o., IČO: 25225456.
Představenstvo společnosti je oprávněno uzavřít smlowu o auditu účetní závěrky společnosti za
rok 2021 pouze s tímto určeným auditorem.

K bodu 11.
Diskuse

Osobám přítomným na valné hromadě bude dán prostor k diskusi.

12. Závěr

Stanovy společnosti, znalecký posudek, údaje o osobě hlavního akcionáře, účetní závěrka, výroční zpráva,
návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020, návrh na schválení odměn elenu
představenstva a další podklady, o nichž bude na valné hromadě jednáno a rozhodováno Jsou pro všechny
akcionáře zdarma k nahlédnutí a seznámení se s nimi v sídle společnosti v seh-etariátu asistentky člena
představenstva od 7.30 hodin do 15.00 hodin každý pracovní den, počínaje dnem 28. 5. 2021.

Pozvánka spolu s podklady bude rovněž uveřejněna na weboyých stránkách www.restamo.cz. Akcionář
má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad. Práva označená výše nejsou dotčena.

Listiny a podklady, o nichž bude na valné hromadě jednáno a o nichž bude rozhodováno, budou tvořit
přílohy příslušných usnesení valné hromady.

Registrace (prezence) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 9:30 hod. do 10:00 hod.
v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě mají
akcionáři registrovaní v den konání valné hromady (rozhodný den) v seznamu akcionářů, který je
veden představenstvem společnosti.

Akcionáři - fyz ické osoby se při registraci prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnci kromě toho

předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři - právnické osoby, kteří jsou
zashipováni statutárním orgánem, předloží výpis OŘ ne starší 3 měsíců a platný průkaz totožnosti. Pokud
právnickou osobu bude zastupovat zmocněnec, předloží mimo vedle shora uvedeného i plnou moc
k zastupování s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Z phié moci musí vyplývat, zda byla
udělena pro zastoupení najedno nebo na více valných hromadách.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Z organizačních důvodů si Vás dovolujeme požádat o potvrzení účasti na valné hromadě společnosti
Restamo Development, a.s. na telefon 474610 911, e-mailem na adresu vera. istova-
dohleova restamo.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti.

V Chomutově dne 28. 5.2021

Ing. Jiří Turek
člen představenstva


