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NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 10.12.2021 (slovy: desátého prosince roku dva tisíce dvacet jedna) mnou,
JUDr. Danou Ševců, notářkou se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, v notářské kanceláři na
adrese Rychnov nad Kněžnou, Panská 23.------------------------------------------------------------------

Účastník: - ------------- ----------- ----- -------- ----------------- ----------- ---------------- ------- —
Pan Ivo Ulich, narozen 5.9.1974, trvalý pobyt Liliová 221/13, Staré Město, 1 1000 Praha I . —

Přítomný účastník pan Ivo Ulich prohlásil, že je svéprávný, způsobilý samostatně právně
jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a jeho totožnost byla
prokázána platným úředním průkazem. ---------------------------------------------------------------------

Přítomný účastník dále prohlásil, že je jediným společníkem společnosti obchodní firmy
Materiál & Technology s.r.o. se sídlem Čs. Odboje 1044, 51801 Dobruška, IČO 27504522,
která je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 22855 (dále i jen Společnost). Existence této společnosti byla prokázána z výpisu
z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22855
ze dne 6.12.2021 . ------------------------------------------------------- --------- -------------------------------

Přítomný účastník požádal, aby do tohoto notářského zápisu bylo podchyceno toto jeho --------

------------------------------------------------ ROZHODNUTÍ  -----------------------------------------------
jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Materiál & Technology s.r.o. o
jmenování členů výboru pro audit. ---------------------------------------------------------------------------

Jediný společník Společnosti přijímá podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jako „zákon o obchodních
korporacích“), toto následující rozhodnutí. ---------------------------------------------------------- -----

Za prvé: Jediný společník Společnosti prohlašuje, že Společnost Materiál & Technology
s.r.o. je subjektem veřejného zájmu dle ust. § 44 zákona číslo 93/2009 Sb. o auditorech.
Působnost valné hromady je dána v ust. § 44, odst. 2 citovaného zákona. ---------------------------

Za druhé: Jediný společník určuje počet členů výboru pro audit číslem 3 (tři). -------------------

Za třetí: Jediný společník Společnosti v působnosti valné hromady jmenuje členy výboru pro
audit o sestavě: --------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Dušan Jilčík, narozen 15. 11. 1979, pobyt 69103 Rakvice, Obchodní 739,-----------------------
2. Veronika Ježková, narozená 30. 5. 1980, pobyt 51801 Dobruška, K. Michla 1028, ------------
3. Ing. Jaroslav Moravec, narozen 8. 4. 1 960, pobyt 3 1 800 Plzeň, Na Chlumku 1 96/28. ---------
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Za třetí: Jmenovaní členové výboru si ze svých řad zvolí předsedu výboru. ----------------------

Vyjádření o předpokladech o sepsání notářského zápisu dle § 70 a 70a zákona
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád): ---------------------------------------
Notářka se v souladu s § 70 a §70a notářského řádu vyjadřuje ke splnění předpokladů pro
sepsání notářského zápisu o právním jednání takto: ------------------------------------------------------

právní jednání je v souladu s právními předpisy, ------------ -----------------------------------
právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním předpisem pro
zápis do veřejného rejstříku,-------------------------------------------------------------------------
byly splněny formality, které pro právní jednání nebo zápis do veřejného rejstříku
stanoví zvláštní právní předpis.---------------------------------------------------------------------

Potvrzuji, že tento notářský zápis byl účastníkem přečten, jím v celém rozsahu schválen a na
důkaz souhlasu podepsán. ------------------------------------------------------------------------------------

Ivo Ulich: Ivo Ulich, v.r.

----- JUDr. Dana Ševců, v.r. -----
----- notářka-----

------ JUDr. Dana Ševců, v.r.------
------ notářka v Rychnově nad Kněžnou ------

------ L.S. 1 ------



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. ---------------------------------------------------------------------------------
Stejnopis byl vyhotoven dne 10. 12. 2021 --------------------------------------------------
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