Pozvánka na valnou hromadu
Představenstvo společnosti
Bohemia HOME a.s.,
IČ: 274 47 901,
se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Dominova 2463, PSČ 158 00,
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 10704
(dále jen jako „Společnost“)
svolává
valnou hromadu společnosti Bohemia HOME a.s.
která se bude konat dne 10. října 2022 ve 13,00 hodin
v notářské kanceláři JUDr. Sylvy Kotrbové, notářky,
na adrese Politických vězňů 1511/5, Praha 1

Program jednání:
1.

Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti. Volba orgánů valné
hromady.
Odůvodnění: Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jí akcionáři, kteří mají
akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti.
Přeměna musí být schválena alespoň třemi čtvrtinami hlasů akcionářů přítomných na
valné hromadě.
Návrh usnesení:
„Valná hromada volí předsedou valné hromady ___________________, ověřovatelem
zápisu _________________, skrutátorem ________________, a zapisovatelem
___________________.“
Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). Identifikační údaje jednotlivých osob
budou doplněny přímo na valné hromadě s ohledem na účast jednotlivých akcionářů a
přítomných osob.

2.

Schválení přeměny – rozdělení společnosti Bohemia HOME a.s. odštěpením se
vznikem 5 nových společností
Návrh usnesení:
1) „Valná hromada schvaluje přeměnu - rozdělení společnosti Bohemia HOME a.s.,
se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Dominova 2463, PSČ 158 00, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10704, IČO: 274 47 901
(dále též jako „Rozdělovaná společnost“) odštěpením se vznikem 5 (pěti) nových
společností s obchodní firmou Bohemia Rent Project A s.r.o. (dále také „Nově vzniklá
společnost č. 1“), Bohemia Rent Project B s.r.o. (dále také „Nově vzniklá společnost č.
2“), Bohemia Rent Project C s.r.o. (dále také „Nově vzniklá společnost č. 3.“),
Bohemia Rent Project D s.r.o. (dále také „Nově vzniklá společnost č. 4“) a Green
Living Park s.r.o. (dále také „Nově vzniklá společnost č. 5“). Nově vzniklá společnost
č. 1, Nově vzniklá společnost č. 2, Nově vzniklá společnost č. 3, Nově vzniklá

společnost č. 4 a Nově vzniklá společnost č. 5 dále také jen jako „Nově vzniklé
společnosti.“
2) Valná hromada schvaluje projekt přeměny společnosti Bohemia HOME a.s., se
sídlem Praha 5 - Stodůlky, Dominova 2463, PSČ 158 00, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10704, IČO: 274 47 901
(dále též jako „Rozdělovaná společnost“) rozdělením odštěpením se vznikem 5 (pěti)
nových společností s obchodní firmou Bohemia Rent Project A s.r.o. (dále také „Nově
vzniklá společnost č. 1), Bohemia Rent Project B s.r.o. (dále také „Nově vzniklá
společnost č. 2“), Bohemia Rent Project C s.r.o. (dále také „Nově vzniklá společnost č.
3.“), Bohemia Rent Project D s.r.o. (dále také „Nově vzniklá společnost č. 4“) a Green
Living Park s.r.o. (dále také „Nově vzniklá společnost č. 5) ze dne 27. června 2022 ve
znění, v jakém byl uložen do sbírky listin vedené Městským soudem v Praze a ve znění,
které je přílohou tohoto notářského zápisu.
3) Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku Rozdělované společnosti
Bohemia HOME a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2021, tj. ke dni předcházejícímu
rozhodný den rozdělení odštěpením se vznikem nových společností, která byla ověřena
auditorem.
4) Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu Rozdělované společnosti Bohemia
HOME a.s. sestavenou ke dni 1. 1. 2022, tj. k rozhodnému dni rozdělení odštěpením
se vznikem nových společností, která byla ověřena auditorem.
5) Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu nově vzniklé společnosti Bohemia
Rent Project A s.r.o. sestavenou ke dni 1. 1. 2022, tj. k rozhodnému dni rozdělení
odštěpením se vznikem nových společností, která byla ověřena auditorem.
6) Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu nově vzniklé společnosti Bohemia
Rent Project B s.r.o. sestavenou ke dni 1. 1. 2022, tj. k rozhodnému dni rozdělení
odštěpením se vznikem nových společností, která byla ověřena auditorem.
7) Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu nově vzniklé společnosti Bohemia
Rent Project C s.r.o. sestavenou ke dni 1. 1. 2022, tj. k rozhodnému dni rozdělení
odštěpením se vznikem nových společností, která byla ověřena auditorem.
8) Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu nově vzniklé společnosti Bohemia
Rent Project D s.r.o. sestavenou ke dni 1. 1. 2022, tj. k rozhodnému dni rozdělení
odštěpením se vznikem nových společností, která byla ověřena auditorem.
9) Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu nově vzniklé společnosti Green
Living Park s.r.o. sestavenou ke dni 1. 1. 2022, tj. k rozhodnému dni rozdělení
odštěpením se vznikem nových společností, která byla ověřena auditorem.
Odůvodnění:
V roce 2021 započal ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 243 a násl. zákona č.
125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), proces rozdělení společnosti
Bohemia HOME a.s. odštěpením se vznikem 5 nových společností s obchodní firmou
Bohemia Rent Project A s.r.o. (dále také „Nově vzniklá společnost č. 1“), Bohemia Rent
Project B s.r.o. (dále také „Nově vzniklá společnost č. 2“), Bohemia Rent Project C
s.r.o. (dále také „Nově vzniklá společnost č. 3.“), Bohemia Rent Project D s.r.o. (dále
také „Nově vzniklá společnost č. 4“) a Green Living Park s.r.o. (dále také „Nově
vzniklá společnost č. 5“). Nově vzniklá společnost č. 1, Nově vzniklá společnost č. 2,

Nově vzniklá společnost č. 3, Nově vzniklá společnost č. 4 a Nově vzniklá společnost č. 5
dále také jen jako „Nově vzniklé společnosti“.
Rozdělovaná společnost má v úmyslu v souladu se zákonem o přeměnách uskutečnit
rozdělení akciové společnosti odštěpením se vznikem 5 (slovy: pěti) nových společností s
právní formou společnost s ručením omezeným, v jehož důsledku Rozdělovaná
společnost nezaniká a projektem rozdělení odštěpením vyčleněné části jmění přechází
na Nově vzniklou společnost č. 1, Nově vzniklou společnost č. 2, Nově vzniklou
společnost č. 3, Nově vzniklou společnost č. 4 a Nově vzniklou společnost č. 5 (dále také
jen „Odštěpení“).
Rozdělovaná společnost realizuje Odštěpení z důvodu oddělení jednotlivých činností a
aktivit Rozdělované společnosti, zefektivnění řídících procesů a jednotlivých činností
Rozdělované společnosti, minimalizace rizik a vytvoření předpokladů pro další rozvíjení
podnikatelské činnosti Rozdělované společnosti. Hlavním důvodem Odštěpení je tak
zefektivnění činnosti Rozdělované společnosti, rozložení podnikatelského rizika a
ochrana majetku Rozdělované společnosti a jejích akcionářů.
Odštěpení nebude mít žádný vliv na stávající akcie akcionářů Rozdělované společnosti.
Akcie akcionářů Rozdělované společnosti nepodléhají výměně, nemění se jejich
jmenovitá hodnota, druh, ani forma. Účast akcionářů v Rozdělované společnosti
nezaniká. Akcionáři získají ke stávajícím akciím v Rozdělované společnosti základní
podíly v Nově vzniklých společnostech specifikované v projektu Odštěpení.
Proces Odštěpení se realizuje na základě Projektu rozdělení odštěpením se vznikem 5
nových společností zpracovaného dne 27. června 2022 představenstvem Rozdělované
společnosti v souladu s ustanovením § 14 a násl. zákona o přeměnách statutárním
orgánem Rozdělované společnosti ve smyslu ustanovení § 250 a násl. ve spojení s
ustanovením § 290 a násl. a ustanovením § 313 a násl. zákona o přeměnách (dále také
jen „Projekt Odštěpení“).
Projekt Odštěpení byl založen dne 28. června 2022 do sbírky listin obchodního rejstříku
vedené pro Rozdělovanou společnost Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka
10704, a to pod zn. B 10704/SL62/MSPH.
Odštěpované části obchodního jmění Rozdělované společnosti vyčleněné Projektem
Odštěpení, zejména pak Přílohami 1 až č. 5, které jsou jeho nedílnou součástí, byly v
souladu s ustanovením § 253 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 254 zákona o
přeměnách oceněny znalcem, obchodní společností B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha
3 - Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 13000, IČO: 251 09 197, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 50358, znaleckým ústavem v
oboru Ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady, oceňování
majetku pro: věci nemovité, nehmotný majetek, podnik, finanční majetek, škody na
majetku v důsledku havárií a pojistných událostí (dále také jen „znalec“), jmenovaným
pro tyto účely usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. dubna 2022, čj. 2 Nc
4584/2022-15, které nabylo právní moci dne 13. dubna 2022.
Ocenění Projektem vyčleněných částí jmění přecházejících na Nově vzniklé společnosti
je uvedeno ve znaleckém posudku znalce č. 2022/1356/18 ze dne 24. června 2022, a to
jednotlivě pro Nově vzniklou společnost č. 1, Nově vzniklou společnost č. 2, Nově
vzniklou společnost č. 3, Nově vzniklou společnost č. 4 a Nově vzniklou společnost č. 5.
Oznámení o uložení Projektu Odštěpení, upozornění akcionářů a věřitelů Rozdělované
společnosti na jejich práva bylo uveřejněno v Obchodním věstníku dne 29. června 2022
pod značkou OV06223840.

Představenstvo společnosti má za to, že jsou splněny všechny předpoklady pro schválení
Odštěpení a proto svolává za účelem schválení Odštěpením a Projektu Odštěpení
valnou hromadu a navrhuje přijetí výše navrhovaného usnesení podle ustanovení § 302
zákona o přeměnách.
3.

Odvolání a volba členů představenstva
Návrh usnesení:
1) „Valná hromada odvolává
Strahinju Ivoševiče, nar. 21. října 1971, bytem Dominova 2463/15, Stodůlky, 158 00
Praha 5,
Radka Šetlíka, nar. 27. března 1981, bytem Kolovratská 2311/5, 251 01 Říčany,
Predraga Ivoševiče, nar. 17. března 1967, bytem Běhounkova 2453/49, Stodůlky, 158
00 Praha 5,
z funkce členů představenstva společnosti.“
2) „Valná hromada volí:
Strahinju Ivoševiče, nar. 21. října 1971, bytem Dominova 2463/15, Stodůlky, 158 00
Praha 5,
Radka Šetlíka, nar. 27. března 1981, bytem Kolovratská 2311/5, 251 01 Říčany,
za členy představenstva společnosti.“

4.

Odvolání a volba členů dozorčí rady
Návrh usnesení:
1) „Valná hromada odvolává:
Predraga Ivkoviče, nar. 19. srpna 1970, bytem Duhová 2503/5, 251 01 Říčany,
Pavlínu Ivoševičovou, nar. 15. prosince 1969, bytem V Osičí 283/3, Pacov, 251 01
Říčany,
Dorde Ivoševiče, nar. 4. května 1940, bytem Běhounkova 2453/49, Stodůlky, 158 00
Praha 5,
z funkce členů dozorčí rady společnosti.“
2) „Valná hromada volí:
Predraga Ivoševiče, nar. 17. března 1967, bytem Běhounkova 2453/49, Stodůlky, 158
00 Praha 5, za člena dozorčí rady společnosti.“
Odůvodnění:
V souvislosti s realizací Odštěpení byla do Projektu Odštěpení zahrnuta také změna
stanov společnosti spočívající ve snížení počtu členů volených orgánů společnosti a
prodloužení jejich funkčního období z 5ti let na 10 roků, a to za účelem zefektivnění
řízení společnosti, a dále změna předmětu podnikání tak, aby úprava ve stanovách byla
v souladu s právními předpisy. Navrhované změny stanov jsou citovány níže.
V souvislosti se změnou počtu členů jednotlivých orgánů a zejména pak s prodloužením
funkčního období je účelné, aby došlo k odvolání všech stávajících členů představenstva
i dozorčí rady a byli zvoleni noví členové již s 10ti-letým funkčním obdobím.

Navrhovaná změna stanov podle Projektu Odštěpení:
II.
Předmět podnikání společnosti
Předmětem podnikání společnosti je:
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činností:

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,

Zprostředkování obchodu a služeb,

Velkoobchod a maloobchod,

Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím,

Ubytovací služby,

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy.
 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
 Realitní zprostředkování
 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /§ 3 odst. 3 písm. ah) živnostenského
zákona/.“
VII.
Dozorčí rada.
/1 Dozorčí rada má 1 (slovy jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
/2/ Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (slovy deset) let.
/3/ Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí
rada je zejména oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti
společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda
se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami.
Dozorčí rada dále přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mezitímní
účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a
předkládá své vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada dává představenstvu předchozí souhlas
k použití rezervního fondu.
/4/ Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu
společnosti.
/5/ Dozorčí rada zasedá nejméně 1 (slovy jednou) za rok.
/6/ Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro
společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu společnosti, učiněno
písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno kterémukoliv z členů
představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy jednoho) měsíce od doručení nebo
předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti
odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i
tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen
dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě
skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na
žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

VIII.
Představenstvo.
/1 Představenstvo má 2 (slovy dva) členy), které volí a odvolává valná hromada.
/2/ Délka funkčního období člena představenstva je 10 (slovy deset) let.
/3/ Představenstvo zejména zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke
schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a
v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu
ztráty, vykonává zaměstnavatelská práva, rozhoduje po schválení dozorčí rady o čerpání
prostředků z rezervního fondu, dává souhlas k převodu akcií, rozhoduje o pronájmu
nemovitostí. Představenstvo je oprávněno udělovat za společnost i zmocnění.
/4/ Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. Při volbě
předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. Představenstvo je schopné
se usnášet, jsou-li přítomní všichni členové představenstva a pro přijetí rozhodnutí je
rozhodující hlas předsedy představenstva.
/5/ Představenstvo zasedá nejméně 1 (slovy jednou) za rok. Zasedání představenstva svolává
předseda, popřípadě, místopředseda, představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou,
v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být odeslána
nejméně 7 (slovy sedm) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají
představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně
nutném rozsahu a představenstvo je možné svolat i telefonicky či ústně. Předseda
představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost
jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady.
/6/ Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do
příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena se započítává do doby
výkonu funkce.
/7/ Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí
všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo
hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné
osoby. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu ze zasedání představenstva. Podrobnosti
takového rozhodování představenstva mimo jeho zasedání upraví jednací řád představenstva.
/8/ Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro
společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu společnosti, učiněno
písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání
představenstva kterémukoliv z přítomných člen představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím
1 (slovy jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen
k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen
představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno
oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že
odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné
hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku
výkonu funkce.
/9/ Na členy představenstva se nevztahuje zákaz konkurence. Bez svolení valné hromady nesmí
člen představenstva vykonávat činnosti podle § 441 ZOK.

5.

Závěr valné hromady

Upozornění akcionářům na jejich práva dle § 300 odst. 1 zákona o přeměnách:
Společnost Bohemia HOME a.s. tímto upozorňuje své akcionáře na jejich práva stanovená v
ustanovení § 299 zákona o přeměnách, zejména pak akcionáře upozorňuje, že
v sídle Rozdělované společnosti na adrese Praha 5 - Stodůlky, Dominova 2463, PSČ 158 00,
jsou počínaje dnem 1. září 2022 až do dne konání valné hromady, která bude schvalovat
Odštěpení (tedy alespoň jeden měsíc přede dnem konání valné hromady) v pracovní dny
v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin připraveny k nahlédnutí pro akcionáře Rozdělované
společnosti následující dokumenty, a to
 Projekt Odštěpení
 Účetní závěrky Rozdělované společnosti za poslední 3 účetní období (tj. za rok 2019,
2020 a 2021)
 Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti ke dni 31. 12. 2021, včetně zprávy
auditora
 Zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti ke dni 1. 1. 2022, včetně zprávy auditora
 Zahajovací rozvaha Nově vzniklé společnosti č. 1 ke dni 1. 1. 2022, včetně zprávy
auditora
 Zahajovací rozvaha Nově vzniklé společnosti č. 2 ke dni 1. 1. 2022, včetně zprávy
auditora
 Zahajovací rozvaha Nově vzniklé společnosti č. 3 ke dni 1. 1. 2022, včetně zprávy
auditora
 Zahajovací rozvaha Nově vzniklé společnosti č. 4 ke dni 1. 1. 2022, včetně zprávy
auditora
 Zahajovací rozvaha Nově vzniklé společnosti č. 5 ke dni 1. 1. 2022, včetně zprávy
auditora
 Znalecký posudek obchodní společností B.S.O. spol. s r.o., č. 2022/1356/18 ze dne 24.
června 2022, obsahující ocenění odštěpované části jmění.
Rozdělovaná společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu
bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše. Pokud akcionář vyslovil či vysloví souhlas
s tím, že Rozdělovaná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické
prostředky, mohou být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze udělit jakýmkoliv
způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.
Povinnost Nově vzniklých společností Odkoupit akcie podle ustanovení § 308 nebo
ustanovení § 49a zákona o přeměnách nevzniká, neboť výměnný poměr akcií je stanoven jako
rovnoměrný a žádná případná změna týkající se jmění společnosti zúčastněné na přeměně by
tak neodůvodňovala jiný výměnný poměr, ani se v důsledku Odštěpení nezmění právní
postavení akcionářů Rozdělované společnosti, tj. nedojde k výměně akcií za akcie jiného
druhu, ke změně práv spojených s určitým druhem akcií, kterými se zhoršuje právní postavení
akcionáře oproti stavu před zápisem Odštěpení do obchodního rejstříku, k výměně akcií
přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo k výměně akcií, jejichž
převoditelnost není omezena, za akcie s omezenou převoditelností.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky k 31. 12. 2021 (v tis. Kč) podle § 300 odst. 1
zákona o přeměnách:
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
Aktiva celkem

81.065
6.327
87.514

Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Pasiva celkem

7.306
69.696
77.002

Pro úplnost jsou nedílnou součástí této pozvánky v příloze zaslány akcionářům zahajovací
rozvahy Rozdělované společnosti a nově vzniklých společností sestavené k rozhodnému dni a
dále konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti sestavená ke dni 31. 12. 2021.
Údaje o vlivu Odštěpení na akcie dosavadních akcionářů Rozdělované společnosti podle
ustanovení § 300 odst. 2 zákona o přeměnách
Akcie dosavadních akcionářů Rozdělované společnosti se nijak nemění – nepodléhají
výměně, neštěpí se, nezvyšuje se a ani nesnižuje jejich jmenovitá nebo účetní hodnoty,
nemění se jejich druh ani forma ani nedojde k výměně cenných papírů za zaknihované nebo
imobilizované cenné papíry anebo obráceně.

Tato pozvánka byla předána všem akcionářům společnosti osobně a také zaslána e-mailem.
Pozvánka je rovněž v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách
www.bohemiahome.cz.
Práva související s účastí na valné hromadě, vykonává osoba, která je zapsána v seznamu
akcionář jako vlastník akcie, ledaže bude prokázáno, že zápis v seznamu akcionářů
neodpovídá skutečnosti.
Prezence účastníků bude probíhat od 12,45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář
fyzická osoba se prokáže platným dokladem totožnosti. Akcionář právnická osoba se prokáže
originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, který nebude starší než tři
měsíce a platným dokladem totožnosti statutárního zástupce. V případě zastoupení se
zástupce prokáže plnou mocí k zastupování na valné hromadě zmocnitele s jeho úředně
ověřeným podpisem.
V Praze dne 1. září 2022

Bohemia HOME a.s.
Strahinja Ivošević, předseda představenstva

Přílohy:
Konečná účetní závěrka Rozdělované společnosti ke dni 31. 12. 2021, včetně zprávy auditora
Zahajovací rozvaha Rozdělované společnosti ke dni 1. 1. 2022, včetně zprávy auditora

Zahajovací rozvaha Nově vzniklé společnosti č. 1 ke dni 1. 1. 2022, včetně zprávy auditora
Zahajovací rozvaha Nově vzniklé společnosti č. 2 ke dni 1. 1. 2022, včetně zprávy auditora
Zahajovací rozvaha Nově vzniklé společnosti č. 3 ke dni 1. 1. 2022, včetně zprávy auditora
Zahajovací rozvaha Nově vzniklé společnosti č. 4 ke dni 1. 1. 2022, včetně zprávy auditora
Zahajovací rozvaha Nově vzniklé společnosti č. 5 ke dni 1. 1. 2022, včetně zprávy auditora

Osobně převzal dne 1. září 2022

Strahinja Ivošević, akcionář

____________________________

Predrag Ivošević, akcionář

____________________________

Radek Šetlík, akcionář

____________________________

