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Věc: Protest proti usnášeníschopnosti a platnosti valné hromady  

 

Vážení, 

dovoluji si tímto podat protest proti usnášeníschopnosti valné hromady společnosti, konané formou 

hlasování per rollam dle § 418 a následujících Zákona č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 

§ 19 Zákona č. 191/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 424 Zákona č. 90/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Valná hromada se konala mezi 17.5. a 7.6.2021. Ve průběhu konání valné hromady vstoupil 

v účinnost Zákon č. 37/2021 Sb. Podle § 54, odstavce 1 tohoto Zákona nesmí při rozhodování 

nejvyššího orgánu obchodní korporace – v případě společnosti Equity Holding a.s valná hromada – 

vykonávat hlasovací práva skutečný majitel, pokud není zapsán v evidenci skutečných majitelů. 

K dnešnímu dni, k 8.6.2021, nemá společnost Equity Holding a.s. zapsaného žádného skutečného 

majitele, což dokládám přiloženým screenshotem z Evidence skutečných majitelů (výpis bohužel není 

možný, pokud společnost nemá žádného uvedeného skutečného majitele). Společnost tedy nesmí 

považovat případné hlasovací lístky zaslané hlavním akcionářem za platné, tedy by měla valná 

hromada být prohlášena za neusnášeníschopnou. Následně by měla všechna jednotlivá usnesení 

valné hromady být prohlášena za neplatná. 

Pokud tak Equity Holding neučiní, vyhrazuji si právo podat žalobu na neplatnost usnesení valné 

hromady dle § 428 a dle § 429, odstavec 1 Zákona č. 90/2012 Sb. 

Protest byl podán v prvním možném termínu po ukončení lhůty pro doručení hlasovacích lístků. 

Vzhledem k postupnému propisování dat z Evidence skutečných majitelů jsem nemohl získat důkaz o 

mnou prezentované neusnášeníschopnosti valné hromady dříve než dnes, jsme proto přesvědčen, že 

můj protest je platný, neboť jde o závažný důvod dle § 424 Zákona č. 90/2012 Sb. 

Žádám o zaprotokolování mého protestu a o zveřejnění na webových stránkách společnosti. 

S pozdravem 

Petr Hladík, M.A. 

 


