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.N-otářsk'ý z á p i s  
mnou, JUDr. Helenou Divišovop, notůtkou se sídlem v Hradci Královo, & to na místě 

mám v sídle společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Praha ], 
Jungmanmva 745/24, dne prvního února roku dva tisíce sedmnáct (1. února 2017). ----- - 

Přítomen 'e zaldsdatcl - ln Andrej Babiš, datum narozen_ bydliště 
' (dále v notářském zápisu tež jen „Ing. Andrej Babiš“ nebo 

jen „Zakhrdoteť“), který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu 
právního jednání, o kterém je notářsky úpis, a svoji totožnost notáři prokázal platným 
úředním průkazem. ' 

Zakladatel výslovně prohlašuje, že k právnímu jednaní obsaženému v tonrto_notálskérn zápisu 
má veskere souhlasy, bylo-li takových souhlasil dle platných právních předpisů zapotřebí. -— 

Zeldadatel prohlašuje, že přijímá stamt tohoto mění: 

Statut svěřenskěho fondu 
AB private trust I, svěřenský fond 

. . (delete-ijetí „statut“) - 

V tomto statutu sepsaném dle 5 1452 zákona č. 890012 Sb., občanský zákoník, pan Ing. 
_ Andrej Babiš, nar. dne trvale bytem 

(dále jen „Zakhdatel'Ú; . ' . 

vzhledemktomuržez. . _ - ' r. . . . , . ; . . _ 
(A) Zakladatel vykonava funkci člena vlády České republiky; přičemž se tedy na něj 

má podle 5 4a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména potom jeho novely provedené-zákonem č. 1412017 Sb. (dále jen 
„Novela“) uplatnit zákaz být mimo jiné společníkem nebo ovládající osobou 
provozovatele rozhlasového nebo televizního vysílání anebo, vydavatele 

_ periodického tisku, a současně se na obchodní korporace, v nichž vlastní on sám 
nebojím ovládaná osoba podíl představující alespoň 25% (dvaceti pěti procentní) 
účast, mají uplatnit zákazy a omezení podle & 4b & 4c Novely.(ustanovení & 411, 4b 
nebo '4c Novely dále jen „Omezení obchodních 'společností“); 

' (B) Zakladatel je jediným akcionářem Společností $GROFERT; a.s., IČO: 26185610 
(dále jen „Společnost A“) a synem a.s., IČO: 26014343 (dále jen „Společnost 
S“ , obě se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4 (Společnost A a 
Společnost S společně dále jen „Společhostí'ů, které pod sebou soustřeďují dvě 
rozsáhlá podnikatelská seskupení obchodních korporací (tyto obchodní korporaee 
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včetně Společností samotných, a dále pak obchodní korporace, které jsou nebo se 
v době po datu sepsání tohoto statutu stanou osobami ovládanými jakýmkoli 
členem těchto podnikatelských seskupení pro účely tohoto statutu dále společně 
jen „Skupina“); 

Zakladatel se, jakožto osoba ovládající členy Skupiny, včetně těch, na něž se 
vztahují Omezení obchodních Společností, rozhodl zřídit dva svěřenské fondy & 
vyčlenit do nich akcie společností tak; aby bylo zajištěno, že Společnosti, a jejich 

_ prostřednictvím' 1 Skupina, budou nezávisle spravovány svěřenskými správci, a to 
odděleně od majetku Zakladatele; 
Zakladatel hodlá zřídit tyto svěřenské fondy jako neodvolatelně na omezenou 
dobu,. především pak na dobu, po kterou bude vykonávat funkci člena vlády a po 
kterou se vůči němu, resp. vůči příslušným členům Skupiny, uplatní Omezení 
obchodních společností; 

svěřenský fond, jehož se týká tento statut, bude nejprve vytvořen vyčleněním 
peněžních prostředků, a to smlouvou s prvním svěřenským správcem svěřenského 
fondu, v níž se svěřenský správce též zaváže veškerý svěřený majetek držet a 
spravovat podle tohoto statutu; následně Zakladatel vyčlení do již vytvořeného 
svěřenského fondu majetek tvořený akciemi, konkrétně 565 kusy kmenových 
akcií Společnosti 'A č. 1 až 565 ve formě na jméno 0 jmenovité hodnotě po 
1.000.000 Kč, případně pěti hromadnými akciemi č. 1 až 5 tyto akcie 
nahrazujícími, a všemi 20 kusy kmenových akcií Společnosti S č. 1 až 20 ve 
formě na jméno 0 jmenovité hodnotě po 100.000 Kč (tyto akcie Společností dále 
jen „Vyčleněné Akcie-“), a—to- - na—základě zvláštní smlouvy s prvním svěřenským 
Správcem, 

určuje účel a veškeré další podmínky a pravidla jím zakládaného svěřenského fondu AB 
! private trust I svěřenský fond (dále' jen „Svěřenský fond“) takto: 

Označení _ 
Omačení Svěřenského fondu je AB private trust I, svěřenský fond. 

Účel 
Svěřenský fond je založen k soukromému účelu. Hlavním účelem Svěřenského fondu 
je správa Vyčleněných Akcií a jejich prostřednictvím celé Skupiny, a to po celou 
dobu trvání Svěřenského fondu, a následné vydání majetku ve Svěřenském fondu 
Zakladateli, případně dalším obmyšleným, a to vše v souladu s tímto statutem. ----—-- 
Dalším účelem Svěřenského fondu je ochrana zájmů Zakladatele a případně dalších 
obmyšlených jmenovaných svěřenským správcem 'v souladu s tímto statutem. --------- 

Doba trvání 

Správa Svěřenského fondu skončí ke dni, k němuž nastane dřívější z následujících 
skutečností: 

(a) ' Zakladatel nevyčlení do Svěřenského fondu Vyčleněné Akcie do 1 (jednoho) 
' roku od vzniku Svěřenského fondu; 
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(b) Zakladateli zanikne funkce člena vlády České republiky, kterou vykonává ke 
dni vzniku Svěřenského fondu, & Zakladatel doručí svěřenskému správci 
oznámení o ukončení správy Svěřenského fondu; 

(c) jakékoli z Omezení obchodních společností bude zrušeno (tj. odpovídající 
' normy nebo * _ jakákoli z nich ztratí právní závaznost) a Zakladatel doručí 

svěřenskému správci oznámení o ukončení správy Svěřenského fondu; -------- 
(d) Zakladatel zemře nebo bude prohlášen za mrtvého a svěřenský správce 

jmenuje další obmyšlené podle čl. 5.2 tohoto statutu. 
Svěřenský správce může se souhlasem Zakladatele rozhodnout o ukončení správy 
Svěřenského fondui dříve, než nastane některá z okolností uvedených v článku 3.1 
tohoto statutu, pokud usoudí, že je to v nejlepším zájmu Zakladatelé, především 
dojde-li k podstatné změně relevantní právní úpravy týkající se Skupiny, majetku 
členů Skupiny, Svěřenského fondu nebo plnění z něho. 
Skončí-li v souladu s tímto statutem správa Svěřenského fondu, činí svěřenský 
správce bez zbytečného prodlení veškeré kroky nutné k vydání majetku ve 
Svěřenském fondu obmyšleným, jakož i veškeré další kroky předpokládané tímto 
statutem nebo nezbytné k vypořádání práv a povinností ze správy Svěřenského 

' ' ' ' '  

vyplývající z obecných právních předpisů nebo tohoto statutu nejsou dotčeny.“ ------'-- 

Majetek ve Svěřenskěmfondu 
Zakladatel při vytvoření svěřenského' fond-u vyčlení do Svěřenského fondu finanční 
prostředky ve výši 50 000 Kč (padesát tisíc korun českých), které. předá prvnimu 
svěřenskému správci k okamžiku vzniku Svěřenského fondu. Současně se Zakladatel 
zaváže zvýšit majetek ve Svěřenském fondu tím, že převede na výzvu prvního 
svěřenského správce na jeho bankovní účet další částku ve výši 450 000 Kč (čtyři sta 
padesát tisíc korun českých). Majetek ve Svěřenském fondu může být dále zvýšen 
vyčleněním jakéhokoli jiného maj ',etku ať již ve formě peněžních prostředků, věcí 
nebo jmění. S veškerým majetkem ve Svěřenském fondu bude nakládáno v souladu 
s účelem Svěřenského fondu a dalšími pravidly po dle tohoto statutu. 
Svěřenský správce dbá na zachování Vyčleněných Akcií a vykonává práva s nimi 
spojená obezřetně. 

Vyčleněné Akcie nesmí být při sprave Svěřen'ske'ho fondu zcizeny jinak, než formou 
vydání majetku obmyšleným nebo v souladu s článkem 11.2 tohoto statutu. 
_Vyčleněné Akcie nemohou být ani jakkoli zatíženy. 
Svěřenský šprávce' není oprávnění schválit ani jiným způsobem umožnit; -----------;.-- 
(a) přeměnu, již by se účastnila některá ze Společností, pokud by se na přeměně 

účastnila nebo měla být nástupnickou osobou jiná obchodní korporace, která 
není členem Skupiny; nebo 

(b) _ zvýšení základního kapitálu některé ze Společností, pokud by všechny nově 
vydávané akcie dané Společnosti neměly být nabyty Zakladatelem, členem 
Skupiny nebo by neměly být vyčleněny do svěřenského fondu vytvořeného 
Zakladatelem. 
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Evidenci majetku Svěřenského fondu a vedení jeho účetnictví zajišťuje svěřenský 
správce. r 

Pro případ, že Svěřenský fond bude v souladu se zákonem zapsán do evidence 
svěřenských fondů, souhlasí Zakladatel se zápisem své osoby do evidence 
svěřenských fondů. 

Obmyšlení a plnění v jejich prospěch 

Prvním a do své smrti jediným obmyšleným je Zakladatel. Při ukončení správy 
Svěřenského fondu vydá svěřenský správce veškerý majetek ve Svěřenském fondu 
obmyšlenému; se souhlasem obmyšleného může svěřenský správce nevydat 
obmyšlenému finanční majetek v rozsahu nezbytném pro uhrazení nákladů 
spojených s ukončením správy Svěřenského fondu. Za doby trvání správy může 
svěřenský správce přiznat obmyšlenému jakékoli plnění z majetku, který 
nepředstavuje Vyěleněné Akcie, je—li to v souladu s účelem .Svěřenského fondu. ----- 
Zemře—li Zakladatel nebo bude-li prohlášen za mrtvého, jmenuje svěřenský správce 
bezodkladně, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti 
dozvěděl, další obmyšlené z osob a za podmínek uvedených v příloze tohoto statutu 
(tj. notářského zápisu) (dále jen „Další obmyšlení“), a vydá jim majetek ve 
Svěřenském fondu v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze. tohoto statutu. O 
jmenování Dalších obmyšlených vyhotoví k danému dni svěřenský správce písemný 
zápis. Pro odstranění možných po chybností se výslovně stanoví, že osoby, které 
mohou být jmenovány Dalšími obmyšlenými, nemaji až do doby, než jsou 
jmenovány podle předchozí věty tohoto odstavce, postavení obmyšlených.- »----------- 
Neodporuje—li to dohodě manželů o manželském majetkovém režimu a zákonu, 
plnění ze Svěřenského fondu .ve pro spěch obmyšlených se nastávají součástí 
společného jmění manželů ani nespadají do jiného společného majetku v podobném 
režimu. 

Svěřuj e-li tento statut určité právo týkající se jmenování či odvolání svěřenského 
správce či Protektorů (jak jsou vymezeni v části 8 tohoto statutu) obmyšlenému, pak 
v případě, že byli podle ěl. 5.2 tohoto statutu jmenováni Další obmyšlení, vykonává 

. toto právo ve prospěch všech Dalších obmyšlených jeden z nich jako zástupce na 
základě jmenování schváleného většinou Dalších obmyšlených. , . 

Informační práva obmyšlených 
Každý obmyšlený má právo být informován svěřenským Správcem nebo. .Brotektory o 
Svěřenském fondu a o hospodaření Společnosti v rozsahu práv, která obecná právní 
úprava přiznává minoritním akcionářům akciových společností v České republice. --- 
Obmyšlení nej sou oprávněni požadovat jakékoli další informace ani dávat jakékoli 
pokyny či jinak ovlivňovat svěře'nského správce nebo Protektory.' 

Svěřenský správce 
Svěřenský fond má jednoho svěřenského správce, který jedná sá'mostatně. Stane-li se 
svěřenským správcem obmyšlený, má Svěřenský fond dva svěřenské správce, kteří 
jednají spo leěně. 
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Svěřenský správce vykonava vlastnická práva kmajetku ve Svči'enském fondu. 
Činnost svěřenského správce (a tedy též oprávnění vykonavat vlastnická práva 
k majetku ve Svěřenském fondu) skončí písemným odstoupením doručeným Rade 
protektorů (jak je definována níže), odvoláním, omezením jeho svéprávnosti nebo 
osvědčením jeho úpadku. * 

Prvním svěřenským spravcem bude Ing. Zbyněk Průša, dat. nar. _ bytem 
_ Skončí—li první správce svoji 

činnost, pak, vyjádří-li souhlas vůči Radě protektorů, stane se dalším správcem Mgr. 
Václav Knotek, dat. nar. _ ,  bytem 
'; nevyjádří-li takový souhlas v přiměřené době poté, co byl o nastalé situaci 
informován, jmenuje druhého svěřenského správce Rada protektorů. 
Svůřenského spravce. odvolává Rada protektorů; Rada protektorů jmemtje za 
podmínek podle předchozího odstavce (tj. nestane—li se jím Mgr. Václav Knotek) 
druhehosvčřenského spravne a následně pak to:! každého dalšího svěřenského 
spravce. 

Obmyšlený může odvolat svěřeuskeho ' správce pouze, pokud porušuje pravidla 
spravy nebo jiné své-povinnosti při výkonu funkce svěřemkého správce podle tohoto 
statutu nebo příslušných právních předpisů. ' 
Svěřenský spravce rozhoduje o nakládání s majetkem ve Svšřenském fondu; k přijetí 
následujících rozhodnutí nebo k následujícím právním jednáním se však vyžaduje 
předchozí souhlas Rady protektorů: 
(a) rozhodnutí o naložení se ziskem Svěřenskeho fondu za relevantní účemí 

období; 

(b) výkon hlasovacích práv spojených s Výčlenčnými Akciemi, případně s jiným 
vyčleněným majetkem ve Svěřenském fondu (ie-li s ním hlasovací právo 
BMW); 

(c) jednorázová dispozice s majetkem ve Svěřenském fondu, jehož hodnota je 
vyšší než finanční limit stanovený rozhodnutím Rady protektorů; & ----—--- 

(d) opakovaná dispozice s majetkem ve Sůřenském fondu, pokud celková výše 
opakujících se transakcí sjednaných v průběhu ] (jednoho) měsíce převýší 
ňnanční limit stanovený rozhodnutím Rady protektorů. 

Souhlas Rady protektorů podle a. 7.6 tohoto statutu se nevyžaduje k přijetí vkladu, 
kterým se zvyšuje majetek Svěřenskeho fondu, od Zakladatele ani kplnční ze 
Sveťenského. fondu obmýšleným podle čl. 5.1 nebo 5.2 tohoto statutu. Jmenuje-li 
svěřenský spravce Další obmýšlené nebo rozhodne-li o plnění obmyšleným podle čl. 
5.1 nebo 5.2 tohoto statutu, informuje o tom bemdkladnš Radu protektorů. --—-—-— 
Svěřenský správce'maprávo naodnňnuzavýkonsvéftmkee ve výši stanovené 
Radouprotektorů. . 
Svěřenský spravce má právo na úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti ' 
s výkonem Jeho íimkee z finančních prostředků ve Svěřenskem Émila. 
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Dohled má správou Who íbndu vykonává rada mmm (dále jen '„Rada 
protektorů? Rada protektorů má 3 (tři) členy Gednotlive si společně dále jen 
„Protektoří“). 

* Protektoři jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se Svěřenského íbndu 
& pohdovat po svěř'enskem správci jejich předložení, stejne jako podání vysvětlení 
týkající se výkonu správy Svěřenského fondu či sdělení dalších informací týkajících 
se Svěřenského fondu. Rada protektorů dále uděluje souhlas s jednáním uvedeným 
v čl. 7.6 tohoto statutu & vykonává další působnost svěřenou jí tímto statutem. 
Kpfijetí rozhodlmtí Rady protektorů se Wuje souhlas 3 (tři) Protektorů, přičemž 
poklesne—Ii jejich počet pod 3 (tři), není Rada protektorů usnášeníschopná, dokud 
není ustaven třetí Protektor. V případě jmenování a odvolání Protekeora je Rada 
protektorů umášeníschopná při účasti dvou Protektorů, přičemž k přijetí rozhodrmtí 
se vyžaduje souhlas 2 (dvou) Protektorů. 

Doba výkonu íhnkce Proteinora je neomezená, končí zánikem Správy Sveřenskeho 
fondu, odstoupením, odvoláním, omezením jeho svéprávnosti nebo osvědčením jeho 
úpadku. Fimkce Protektora uniká tež, přijme-li Protektor výkon činnosti 
svěřenského správce Svěřenského fondu. 
Prvními člený Rady protektorů jsou: 

1) .Václav Knotek. dat nar. _ b y t e m —  

2) JUDr- Alexej Bílek, dat nar- _ :  bytem _ 

3) Paní Monika Babišůvá, dat- HBI- _ :  _ 
_ - 

Ukončí-li paní Monika Babiáová výkon funkce Protektora, jmenuje na její místo 
delšího Protektora obmyslený; to platí obdobně pro zánik íhnkce takoveho dalšího 
Protektora a jeho nástupců v této ňmkcí (dále jen „Rodinný Protektor“). Rodinneho 
protektora odvolává ohmyšlený. Ostatní Protektory jmenuje a odvolává Rada 
proteloorů; nejmenuje—li Rada protektorů na uvolněné místo noveho Protektors 
vpřimčřené lhůtě, nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od zániku funkce Protektora, je 
obmyslený oprávněn svolat zvláštní zasedání Rady protektorů za účelem jmenování 
chybějícího Protektora nebo Protektorů, přičemž na tomto zasedání má obmyšlený 
jeden hlas a. je oprávněn rozhodovat o jmenování chybějícího Protektora nebo 

' Protektorů. Pro tyto účely se hlas obmyšleneho považuje za hlas Protektora ve 
smyslu čl. 8.3 tohoto statutu. 
Není-li obsazena funkce Rodilmébo Protektora, není rodu protektorů Oprávnění; 
jmenovat noveho Protektora dříve, než bude jmencván nový Roditmý protektor podle 
první vety předchozího článku tohoto statum. 
Obmyšlený' je oprávněn odvolat též Protektora, který není Rodinným protektorem, 
pokud pomšme pravidla správy nebo jiné své povinnosti podle tohoto statutu nebo 
obecných právních předpisů. 
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10. 
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strana sedmá 

Výkon funkce Protektora je bezúplatný. Protektor má právo na úhradu nákladů 
účelně vynaložených v souvislo sti s výkonem jeho funkce. 

Rada protektorů může přijmout vlastní jednací řád, který stanoví pravidla činnosti 
Rady protektorů. 

Doručování a komunikace 

Písemná právní jednání týkající se Svěřenského fondu se zasílají na poslední známou 
adresu bydliště dané osoby. Svěřenský správce nebo Protektor si mohou pro účely 
doručování zvolit vedle adresy bydliště adresu pro doručování (včetně případné 
elektronické adresy), a to formou písemného oznámení, které (i) svěřenský správce 
doručí Radě protektorů, (ii) Protektor pak ostatním Protektorům a svěšenskému 
správci. Doručení na adresu pro doručování má stejné účinky, jako doručení na 
adresu bydliště. 

Obmyšlení a Protektoři oznámí bez zbytečného prodlení svěřenskému správci 
každou změnu svého bydliště nebo adresy pro doručování. Svěřenský správce 
oznámí změnu svého bydliště nebo adresy pro doručování, jakož i jemu oznámenou 
změnu bydliště či adresy pro doručování 'obmyšlených nebo Protektorů bez 
zbytečného prodlení Radě protektorů a obmyšleným. 
Písemné právni jednání se považuje za doručené Radě protektorů, je-li doručeno 
alespoň. dvěma Protektorům. Protektoři se vzájemně bez zbytečného prodlení 
informují o obsahu jim došlých zásilek a zpráv určených Radě protektorů. ------------- 

Změny statutu 

Změna účelu Svěřenského fondu se vylučuje. 

Je- li to v souladu s účelem Svěřenského fondu, může svěřenský správce se 
souhlasem Rady protektorů rozhodnout o změně tohoto statutu nebo, vylučují-li 
právní předpisy, aby takto rozhodl, podat návrh na takovou změnu statutu soudu. 
J de—li však o změnu ve vymezení přípustného okruhu obmyšlených nebo možných 
plnění obmyšleným, je podmínkou takové změny nebo podání návrhu souhlas 
Zakladatele. 

Zánik Svěřenskéhorfondu 
J sou-li splněny podmínky pro' ukončení správy.. Svěřenského fondu podle části 3 
tohoto statutu, vydá svěřenský Správce majetek .ve Svěřenském fonduv-obmyšleným 
v souladu s částí 5 tohoto statutu. ' 
Nebudou-li v době ukončení správy Svěřenského fondu žít žádné osoby, které by 
byly obmyšlenými nebo které by mohly být v souladu s tímto statutem určeny 
svěřenským správcem obmyšlenými, vydá svěřenský správce majetek nejbližším 
žijícím příbuzným Zakladatele. 

Místo správy a rozhodně právo . 
Místem správy Svěřenského fondu je sídlo nebo bydliště svěřensk'ěho správce. ------- 
Podmínky Svěřenského fondu se řídí právem České republiky. 
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Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Zakladateli. 

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Zakladatelem přečten, jím schválen a vlastnoručně 
podepsán. 

Ing. Andrej Babiš 

Andrej Babiš v.r. 

L 8. č. 1 JUDr. HELENA DIVIŠOVÁ notářka v Hradci Králové _ 
Notářka: 

JUDr. Helena Divišová v.r. 

Tento výpis notářského zápisu vyhotovený dne sedmého června roku dva tisíce osmnáct 
(7. června 2018), doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným JUDr. Helenou 
Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, dne prvniho února roku dva tisíce sedmnáct 
(1. února 2017) pod č.j. NZ 255/2017, N 223/2017. 

Notářský kandidát, - 
pověřený IUDr Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové 

JUDr. Martina Boháčová 
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Notářský napis 
sepsaný jmenem JUDr. Heleny Divišová, notál'lcy se sídlem v Hradci Králové, jejím 
zástupcem — notářem společník-n podle 5 13 notářského řádu, Mgr. Martinem Divnáem, 
notářem se sídlem v Semilech, (dále v textu notářského zápisu táž jen „Nordř*), a to na míst! 
samém v sídle společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Praha !, 
Jungmannova 745/24, dne šestého března roku dva tisíce osmnáct (G_. března 2018). -------- - 

Přítomen je svěřenský správce svěřenskáho fondu AB private trust II, svěřenský fond 
(dále v notářském zápisu též jen ,Svěřensý fonrlí') - JUDr. Alexej Bílek, datum narození . 

bydliště _ ,  (dále ? notářském zápisu též 
jen „JUDr. Alexej Bílek“ nebo jen „Spin-veď), který prohlašuje, že je způsobilý samoatamč 
právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, a svoji totožnost notáři 
prokázal platným úředním průkazem. , . ' 

Správoe čestně prohlašuje, že dne prvnm února roku dve tisíce sedmnáct (1. února 2017) byl 
založen Svěřensltý fond AB private trust Il, “členský fond. jehož existenci dokládá 
předložením: 
. statutu Svěřenského fondu sepsaného dne 1. února 2017 ve formě notářského zápisu 

JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, pod sp. zn. NZ 
25612017, N 224f2017 (dále vnotářském zápisu též jen „Storuř'fl, o němž přítomný 
Správce prohlásil, že se jedná o aktuální znění Statutu, a 

' smlouvy o zřízení Svěřenského fondu, uzavřené dne 1. února 2017 mezi zakladatelem 
Svěřenského fondu In . Andrejem Babiáem, datum narození _ bydliště 

jako zakladatelem (dále v textu notářského zápisu též 
jen „Zakladatel“) a Správcem, jako správcem. 

Správce výslovně prohlašuje, že: 
- Svářenský fond bylřádnězaloženak dnešnímu dnistále exismje, 
- v souladu s článkem 10 „Změny statutu“, odstavcem 10.2 Statutu je Spravce oprávněn se 

souhlasem Rady protektorů učinit níže uvedená rozhodnutí, _ 
- souhlas Rady protektorů předpokládaný článkem 10 „Změny statutu“, odstavcem 10.2 

Statutu byl udělen dne 5. března 2018, což dokládá předložením tohoto souhlasu, ------ 
- ltprávnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li 

takových souhlasu dle Statutu a_platných právních předpisů zapotřebí. . . 
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Správce činí v souladu s ustanovením článku 10 „ t y  atatntn", odstavcem 10.1 _ 
Statutu do notářského úplatu toto: _ _ _ 

rozhodnutí a 
změně Statutu S věřenského fandu 

Správce schvaluje změnu Stamm Světenského tbndu, a na následovně: 

Ustanovení článku 3. „Doba trvání“, odstavce 3.1, pismeno (b) Statutu se mění : událo 
bude znít takto: 

„ (b) Zakladatel nebude whonávot %! poslance v Poxlanooké sněmovně Parlamonm Česká 
republiky! ani jimkci čtena vlády republiky a domů! Moohwa aproto! oznámení o 
ukončení sprchy Nfonskéhofonduf 

Část B 
Správou prohlašuje, že po provedení změny Statutu dle Činí A tohoto notářského 
zápisu jo úplné mění Statutu následující: _ * 

Statut svěřenského fondu 
. _AB private trust II, svěřenský fond 

(dále téžjen „statut *? 

And Babiš nor dna 
odio 1452 zákona č. 8912012 Sb. občana * zákon an In . 

trvale bytem 
(dátajan „Zakladatel * 

whtadom k tomu. že: „ 

a) Zakiadatel wmwmm am- vlády často republiky, přičemž se tady na ng; 
má podle 5 4a zákona č. „912006 Sb., o střetu rámů, va mm pod'Hch 
předpisů. zýména potom jeho novoty provedené zdkonan č. H/20I ? Sb. (dálejm 
„Nmta **) uplatnit zam být mimo jiné opoloďníhum nebo ovládající osobou 
provozovatele roahlasového nebo totovtzntho rystlánt anebo Movado 
periodického tisku, a současně se na obchodní korporace, v nichž vlastní on sám 
nebojím ovládaná osoba podíl představující alespoň 25% (dvooatt pětiprocentní) . 
účast, may! tgplamtt Ma ammtpodte 5 Jb :: 44: Nambr metalem! 5 4a, tb ' 

V tomto statutu sepsaném 



(B) 

(C) 

_(D) 

(E) 
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nebo 4c Novely dále jen „ Omezení obchodních společností “); 

Zakladatel je jediným akcionářem společností AGROFERT, a.s., IČO: 26185610 
(dále jen „Společnost ") a synBiol, a.s., IČO: 26014343, obě se sídlem Pyšelská 
232 7/2, Chodov, 149 00 Praha 4, které pod sebou soustřeďují dvě rozsáhlá 
podnikatelská seskupení obchodních korporací (tyto obchodní korporace včetně 
Společnosti samotné a společnosti synBiol, a.s., a dále pak obchodní korporace, 
které jsou nebo se v době po datu sepsání tohoto statutu stanou osobami 
ovládanými jakýmkoli členem tohoto podnikatelského seskupení pro účely tohoto 
statutu (dále společně jen „ Skupina "); — — - — 

Zakladatel se, jakožto osoba ovládající členy Skupiny, včetně těch, na nů se 
vztahují Ornezení obchodních společností, rozhodl zřídit dva svěřenské fondy a 
vyčlenit do nich. akcie Společnosti a akcie společnosti SynBíol, a.s. tak, aby bylo 
zcýištěno, že tyto společnosti, ajejich prostřednictvím :" Skupina, budou nezávisle 
spravovány svěřenskými správci, a to odděleně od majetku Zakladatele; --------—— 
Zakladatel hodlá zřídit tyto svěřenskě fondy jako neodvolatelně na omezenou 
dobu, především pak na dobu, po kterou bude wkonávat funkci člena videa) a po 
kterou se vůči němu, resp. víiči příslušným členům Skupiny, uplatní Omezení 
obchodních společností; — 
svěřenský fond, jehož se týká tento statut, bude nejprve vytvořen vyčleněním 
peněžních prostředků, a to smlouvou s prvním svěřenslgim správcem svěřenskěho 
fondu, v nů se svěřenský správce též zaváže veškerý svěřený majetek držet a 
spravovat podle tohoto statutu; následně Zakladatel vyčl'ení do již vytvořeného 
svěřenskěho fondu majetek tvořený 63 kusy kmenových akcií Společnosti č. . 566 až 
628 ve formě na jméno 0 jmenovité hodnotě po 1 . 000.000 Kč, případně pěti 
hromadnými akciemi č. 6 až 10 tyto akcie nahrazujícímí, (dále jen „ Vyčlen ěně 
Akcie “) a to na základě zvláštní smlouvy s prvním svěřenským správcem, --------- 

určuje účel a veškeré další podmínlgt a pravidla jím zakládaného svěřenskěho fondu AB 
private trust II, svěřenský fond (dále jen „Svěřenslgí fond *)  takto: 

1. 

1.1. 

2. 

2.1. 

2.2. 

Označení _ - _ 
Označení Svěřenskěho fondu je AB private tmst II, svěřenslgi fond. 

Účel 
Svěřenslgí fond je založen k soukromému účelu. Hlavním účelem Svěřenského fondu 
je správa Vyčleněných Akcií a jejich prostřednictvím celé Skupiny, a to po celou 
dobu trvání Svěřenského fondu, a následné vydání majetku ve Svěřenske'm fondu 
Zakladateli, případně dalším obmyšleným, a to vše v souladu s tímto statutem. -------- 
Dalším účelem Svěřenského fondu je ochrana zájmů Zakladatele a případně dalších __ 
obmyšlených jmenovaných svěřenským správcem v souladu _s tímto statutem. ----_ ----- . . ' 



3.2. 

3.3. 

4.2. 

4.3. 
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Správa Svěřenského fondu skončí ke dni, k němuž nastane dřívější z následujících 
skutečností: 

(a) Zakladatel nevyčlení do Svěřenskěho fondu Vyčleněne' Akcie do ! (jednoho) 
roku od vzniku Svěřenskéhofondu; 

(b) Zakladatel nebude vykonávat funkci poslance v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky am funkci člena vlády České republilgt a doručí 
svěřenskému správci oznámení o ukončení spráw .Syěřenske'ho fondu, -------- 

(a) jakékoli z Omezení obchodních společností bude zrušeno (ti. odpovídajicí 
normy nebo jakákoli z nich ztratí právní závaznost) a Zakladatel doručí 
svěřenskému správci oznámení o ukončení správy Svěřenskěhofondu; ---—-—-- 

(d) Zakladatel zemře nebo bude prohlášen za mrtvého a svěřenský správce 
jmenuje další obmyšlené podle čl. 5.2 tohoto statutu. . 

Svěřenslgi správce mu ůže se souhlasem Zakladatele rozhodnout o ukončení správy 
svěřenskěho fondu i dříve, než nastane některá : okolnosti uvedených v článku 3 1  
tohoto statutu, pokud usoudí, že je to v nejlepším zájmu Zakladatele, především 
dojde—li k podstatné změně relevantní právní úpravy týkající se Skupiny, majetku 
členů Skupiny, Svěřenského fondu nebo plnění ž něho. 
Skončí-li v souladu s tím to statutem správa Svěřenske'ho fondu, činí svěřenský 
správce bez zbytečného prodlení veškeré kroky nutné k vydání majetku ve 
Svěřenske'm fondu obmyšleným, jakož i veškeré další kroky předpokládané tímto 
statutem nebo nezbytné k wpořádání práv a povinnosti ze správy Svěřenského fondu; 
jeho povinnost postupovat s péči řádného hospodáře ani jiné povinnosti wplývajíci 
z obecných právních předpisů nebo tohoto statutu nejsouzdotčetw. 

Majetek ve Svěřenskěrn fondu 
Zakladatel při vytvoření svěřenského fondu vyčlení do Svěřenskěho fondu fnanční 
prostředky ve výši 50 000 Kč (padesát tisíc korun česlgích), které předá pwnímu 
svěřenskěmu Správci k okamžiku vzniku Svěřenskefho fondu. Současně se Zakladatel 
zaváže zvýšit majetek ve svěření—kém fondu tím, že převede na výzvu prvniho 
svěřenského správce na jeho bankovní účet další částku ve výši 450 000 Kč (čtyři sta 
padesát tisíc korun českých). Majetek ve Svěřenske'm fondu může být dále Mšen 
vyčleněním jakéhokoli jiného majetku, ať již ve formě peněžních prostředků, věcí 
nebo jmění. S veškerým majetkem ve Svěřenskěm fondu bude nakládáno v souladu 
s účelem Svěřenskěho fondu a dalšími pravidly podle tohoto statutu. ' 

Svěřenský správce dbá na zachování Vyčleněných Akcií a vykonává práva s nimi 
spojená obezřetně. 

Vyčleněné Akcie nesmí být při správě Svěřenského fondu zcizeny jinak, než formou 
vydání majetku obmyšleměm nebo v souladu s článkem 11.2 tohoto statutu. Vyčleněné 
Akcie nemohou být anijakkoli zatíženy. ' „ , ' ' 
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5.2. 

5.3. 
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Svěřenslg? správce není oprávněn schválit ani jiným způsobem umožnit: “"-7—*----v---- 

(a) přeměnu, jíž by se účastnila Společnost, pokud by se na přeměně účastnila 
nebo měla být nástupnickou osobou jiná obchodní korporace, která není 
členem Skupiny, nebo ' 

(b) zvýšení základního kapitálu Společností, pokud by všechny nové vvdávané 
akcie Společnosti neměly být nabyty Zakladatelem, členem Skupiny nebo by 
neměly být vyčleněny do svěřenskéhofondu vytvořeného Zakladatelem --—--—- 

Evidenci majetku Svěřenského fondu a vedení jeho účetnictví zajištuje svěřenský 
správce. 
Pro případ, že Svěřenský fond bude v souladu se zákonem zapsán do evidence 
svěřenslgich fondů, souhlasí Zakladatel se zápisem své osoby do evidence 
svěřenských fondů. 

Obmyšlení a plnění v jejich prospěch 
Prvním a do své smrti jediným obmyšleným je Zakladatel. Při ukončení správy 
Svěřenskěho fondu wda svěřenslgi správce vešketý majetek ve Svěřenskěm fondu 
obmyšlenému; se souhlasem obmyšleného může svěřenský správce nevydat 
obmyšlene'mujinančni majetek v rozsahu nezbytném pro uhrazení nákladů spojených 
s ukončením správy Svěřenského fondu. Za doby trvání Správy může svěřenský 
správce přiznat obmyšlenému jakékoli plnění z majetku, který nepředstavuje 
Vyčleněně Akcie, je-li to v souladu s účelem Svěřenskéhofondu. 
Zemře-li Zakladatel nebo bude-li prohlášen za mrtvého, jmenuje svěřenslgi správce 
bezodkladně nejpozdeji do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti 
dozvěděl, další obmyšlene' z osob a za podmínek uvedených v příloze tohoto statutu 
(tj. notářského zápisu) (dále jen „Další obmyšlení “), a vydá jím majetek ve 
Svěřenskěm fondu v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze tohoto statutu. O 
jmenování Dalších obmyšlených vyhotoví k danému dni svěřenslgi správce písemný 
zápis. Pro odstranění možných pochybností se výslovně stanoví, že osoby, které 
mohou být jmenovány Dalšími obmyšlenými, nemají až do doby, než jsou jmenovány 
podle předchozí věty tohoto odstavce, postavení obmyšlených. 
Neodpotuje-lí to dohodě manželů o manželském majetkovém režimu a zákonu, plnění 
ze Svěřenskěho fandu ve prospěch obmyšlených se nastávají součástí společného 
jmění manželů ani nespadají do jiného společného majetku v podobném režimu. -----— 
Svěřuje-l i tento statut určité právo oikající se jmenování či odvolání svěřenského 
správce či Protektorů ú'ak jsou vym ezeni v části 8 tohoto statutu) obmyšlenému, pak 
vpřípadě, že byli podle čl. 5.2 tohoto statutu jmenováni Další obmyšlení, vykonává 
toto práva ve prospěch všech Dalších obmyšlených jeden z" nich jako zástupce na 
základě jmenování schváleného většinou Dalších obmyšlených._ 

Informační práva obmyšlených 
Kažaý obmyšlený má právo být informován svěřenským správcem nebo Protektory o 
svěřenském fondu a o hospodaření Společnosti v rozsahu práv, která obecná právní 
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ůpram příznává minoritním akcionářům akciových společností v Česká republic . --- 
Omfíení nejsou oprávněni požadovat jakákoli další infomace ani dávat jakékoli 
pak,-m: ctjtnalz ovlivňovat svěřensheho Správce nebo Hotehtory. 

Svlřenshý správce 
Svěřenshý fond má jednoho svěřenslaáho správce. který jedná samostatně. Stane—ít se 
sve'fenslghn správcan obmyšíený, má Mencl? fond dva sveřenshe správce, kteří 
jednají společná. ' 
Mensa? správce wkonává vlastnická práva k majetku ve Svěřensbem fondu. 
Činnost sveřenského správce (a tedy tež oprávnění vykonávat vlasmíohá prám 
]: majetku ve Svěřenském fondu) skončí písemným odstoupením domáenjhn Rade 
protektorů a'ak je definována níže), odvoláním. omezením jeho svéprávnosti nebo 
osvědčením jeho úpadku. — * ' 

Prvním svěřens ' s rávcem bude JUDr. Alexe“ Bílek, dat. nar. _ bytem 
Skončí-lí první správce 

svoji činnost, pak, wjádřl—lí souhlas vůči Radě protektorů, stane se dalším správcem 
Mgr. Václav Knotek, dat. nar. . bytem 
- '  newjádří-li takový souhlas v přiměřené doběpoté, co byl o nastalé situací 
informován, jmenuje druhého svěřenského správce Rada protektorů. — 
Mmkého spráwe odvolává Rada protektorů: Rada protektorů jmenuje za 
podmbteh podle předchozího odstam (!Í- nestane-ít se jím Mgr. Václav Knotek) 
druhého svěřemheho správce a následně pal: táž každého dalšího svěřensheho 
správce. 

ObnMIený může odvolat svěřenského správce pouze, pokud pomřuje pravidla 
Správy nebo jiné své povinnosti při 199kt svěřenslcáho správce podle tohoto 
statutu nebo příslnšroich právních předpisů. 
Mushi správce rozhoduje o nakládání s majetkem ve Mmhám fondu; k příjetí 
následujících rozhodnutí nebo k následujícím právním jednáním se však wžaduje 
předchozí souhlas Raab: protektorů: 
(a) rozhodnutí o naložení se ziskem Menského fondu za relewntní účetní 

období; 

(b) výkon hlasovacích práv spojených s Menhnlmí Ahctemt, přívadně s jiným 
Mlatěnjhn majetkem ve Svěřenshém fondu (?e-ít s ním hlasomoí právo 
Spomal: _ 1 . - 

(c) jednorázová dispozice s majetkem ve Svěřensum fondu, jehož hodnota je 
vyšší nežjlnanc'ní limit stanovený rozhodnutím Raab: protektorů; a ————— 

(á  opakovaná dispozice s majetkem ve Svěřenslcem fondu, pohtd celková míře 
opakujících se transakcí sjednaných v průběhu ] aednoho) měsíce přaýší 
Márai limit stanovami rozhodtmtím Raqyíímíektorů. _ , . . .  . . ' 
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Souhlas Rady protektorů podle čt. 7.6 tohoto statua: se nevyžaduje !; přt/ett vkladu, 
kterým se zvyšuje majetek Mřenskdho fondu. od Zokfadatele ani k plnění ze 
Svěřenskiého fondu obmyšteným podle čl. SJ nebo 5.2 .tohoto statutu. Jmenuje-It 
svěřenský správce Další obmyšlené nebo rozhodne-!t o plnění obmýleným podle čl. 
5. I nebo 5.2 tohoto statutu, try'ormag'e o tom besodkladne' Radu protektorů. ------ --- 
Svěřenský správce má právo na odměnu za výkon své Moe ve výši stanovené 
Radou protektorů. 
Mons/tý správce má právo na áhmdu nákladů účetně mamioiených v souvislosti 
s výkonem jehojmkce sjřnančnfoh prostředků ve Musk-dm fondu. 

Rada protektorů 
Dohled nad správou SvěřensMkofomfu wkonává mda protektorů (dá!ejen „Rada 
protektorů "). Rada protektorů má 3 (tft) členy Gednotltvě či společně dále jen 
„Protektoři “). 
Protektořt jsou opráwzěnt nahlížet do všech dokladů nikajtatoh se Svěřenskáho fondu 
a požadovat po sveřenskem správci jejich předložení, steině jako podání mms—vedení 
týkající se výkonu správy Svěřenskebo fondu čt sdělení dalších informací vkajtcteh 
se Svěřenskeho fondu. Roda protektorů dále uděhye souhlas s jednáním uvedeným 
v čl. 7. 6 tohoto statutu a vykonává další působnost svěřenou ] ! timto statutem. ---- 
Kpfyett rozhodnutí Rady protektorů se vyžaduje souhlas 3 (tří) Protektor-ů, přičemž 
poklesne-!t jejich počet pod 3 (tft), není Roda protektorů usnášen ísohopná, dokud 
není ustaven třetí Protektor: fgoadě jmenování a odvolání Protektora je Rada 
protektora? usnášeníschopná při účasti dvou Protektorů, přičemž k přijetí rozhodmdí 
se wžoduje souhlas 2 (dvou) Protektorát. 
Doba \ýkonu jim—kce Protektoro je neomezená, končí zánikem správy Svěřenskáho 
fondu. odstoupením, odvolánůn, omezením jeho svéprávnosti nebo osvědčením jeho 
úpadku. Funkce Protektora zaniká též. přijme-lt Protektor výkon domostí 
svťřenského správce Mřonskáhofondu. - 
Mtími čteny Rady protektorů jsou: _ 

1) Mgr- Vácřav Knotek dat m - -  bytem _ _ 
2) Ing. Zbyněk Průša. dat nar- _ bytem _ 

3) paní Monika mece. dar. nar. _ _ 
' _ 

Ukončt— tt pani Monika Babtšová výkon jžtnkce Protektora, jmenuje na jej ! misto _ dalšího Protektora obmyšiený; to platí obdoa pro zánik 13mm takového dalsiho 
Protektor-a a jeho nástupců v této jimkct (dáte jen „Rodinný Protektor "). Rodmneho 
protektora odvolává obmyštený. Ostatní Protektory jmenuje a odvolává Rado 
protektorů; nejmenuje-lt Rada protektorů na „uvotnčne _místo „noveho Protektora - 



. o...-' 

8. 7. 

8. 8. 

8.9. 

8.10. 

9.2. 

9.3. 

10. 
10.1. ' 
10.2. 

strana osmá 

v přiměřeně lhůtě, nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od zániku funkce Protektora, je 
obmyšlený oprávněn svolat zvláštní zasedání Rady protektorů za účelem jmenováni 
chybějícího Protektora nebo Protektotů, přičemž na tomto zasedání má obmyšlený 
jeden hlas a je oprávněn rozhodovat o jmenování chybějícího Protektora nebo 
Protektorů. Pro tyto účely se hlas obmyšleného považuje za hlas Protektora ve 
smyslu čl. 8 3 tohoto statutu. 

Není-lí obsazena funkce Rodinného Protektora, není rada protektorů oprávněna 
jmenovat nového Protektora dříve, než bude jmenován nový Rodinný protektor podle 
první věty předchozího článku tohoto statutu. 
Obmyšlený je Oprávn ěn odvolat též Protektora, který není Rodínným protektorem, 
pokud porušuje pravidla správy nebo jiné své povinnosti podle tohoto statutu nebo 
obecných právních předpisů. 
Výkon jiznkce Protektora je bezúplatný Protektor má právo na úhradu nákladů 
účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jeho funkce. 
Rada protektorů může přijmout vlastníjednací řád, který stanoví pravidla činnosti 
Rady protektoni. , . _, „ - 

Doručování a komunikace 

Písemná právníjednání týkající se Svěřenskěho fondu se zasílají na poslední známou 
adresu bydliště daně osoby. Svěřenslgl Správce nebo Protektor si mohou pro účely 
doručování zvolit vedle adresy bydliště adresu pro doručování (včetně případné 
elektronické adresy), a to formou písemného oznámení, které (i) ..svěřenský správce 
doručí Radě protektorů, (ii) Protektor pak ostatním Protektorům a svěřenskěmu 
správci. Doručení na adresu pro doručování má stejně účinky, jako doručení na 
adresu bydliště. . . 

Obmyšlení a Protektoři oznámí bez zbytečného prodlení svěřenskěmu správci každou 
změnu svého bydliště nebo adresy pro doručování. Svěřenský správce oznámí změnu 
svého bydliště nebo adresy pro doručování, jakož i jemu oznámenou změnu bydliště 
či adresy pro doručování obmyšlených nebo Protektmů bez zbytečného prodlení 
Radě protektorů a obmyšleným. 
Písemně právní jednání se považuje za domčeně Radě protektorů, je-li doručeno 
alespoň dvěma Protektorátu. Protektoři se vzájemně bez zbytečného prodlení 
informují o obsahu jim došlých zásilek a zpráv určených _Radě protektorů. -----_-------- 

Změny statutu u 

Změna účelu .Syěřenskěhofondu se vylučuje. 
Je—li to v souladu s účelem Svěřenského fondu, může svěřenslgi správce se souhlasem 
Rady protektorů rozhodnout o změně tohoto statutu nebo, vylučují-li právní předpisy, 
aby takto rozhodl podat návrh na takovou změnu statutu soudu. Jde-lí však o změnu 
ve vymezenír pr ípustného okruhu obmyšlených nebo možnych plnění obmyšleným, je 
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podmínkou takové změny nebo podání návrhu souhlas Zakladatele. -— — 

11. Zánik Svěřenskéhofondn 
11.1. Jsou—li splněny podmínky pro ukončení spr-dm: Svěřenského fondu podle části 3 

tohoto statutu, vydá svěřenslg? správce majetek ve Svěřenském fondu obmyšleným 
\: souladu s částí 5 tohoto statutu. 

11.2. Nebudou-lí v době ukončení spravy Svěřenske'ho fondu žít žádné osoby, které by byly 
obmyšlenýmt' nebo které by mohly být v souladu s tímto statutem určeny svěřenským 
správcem obmyšlenýmí, wdá svěřenslgi správce majetek nejbližším žijícím 
příbuzným Zakladatele. 

12. Místo Správy a rozhodně právo 
1.2.1. Místem spráw Svěřenského fondu je sídlo nebo bydliště svěřenského správce. ------- 

12. 2. Podmínky Svěřenskéhofondu se řídí právem České republiky. “ 

Notář se vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----»--- 
a) právni jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, 

se kterými soulad právního jednáni vyžaduje zvláštní právní předpis, & 
b) právni jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem 

pro zápis do evidence svěřenských fondů, příp. veřejného rejstříku, nebo 
c) byly splněny formality, stanovi-li je pro právní jednání nebo pro zápis do evidence 

svěřenských fondů, příp. veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři 
splnění těchto formalit doloženo. 

StejnOpis tohoto notářského zápisu se vydává Správci. — 

O tom byl tem“ D0tář$ký Zápi? SGP-“551137 PO Přečtení Správcem schválen _a_po_té podepsán,“ ----_-—.--. 
JUDr. Alexej Bílek ' ' ' ' " " " 
Alexej Bilek v.r. 

L 8. č. 1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ v SEMILECH 
Mgr. Martin Diviš, notář se sídlem v Semilech, jako zástupce notáře společníka. 

- JUDr. Heleny Divišová, notářky se sídlem v Hradci Králové 
. - Mgr. Matin Diviš v. r. . ' 
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- Tento výpis notářského zápisu vyhotovený dne sedmého června roku dva tisíce osmnáct (7. 
června 2018), doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem IU Dr. Heleny 
Divišová, notářlcy se sídlem v Hradci Králové, jejim zástupcem -- notářem společníkem podle 
5 13 notářského řádu, Mgr. Marthtem Divišem, notářem se sídlem v Semilech, dne šestého 
března roku dva tisíce osmnáct _(6. března 2018) pod č.j. NZ 254/2018, N 205/2018. -g----_--_--—_-- 

Notářský kandidát, 
pověřený JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové 

'- :JUDr Martma Boháčová ' 


