SimpleCell Networks a.s.
představenstvo společnosti
Na Beránce 57/2
160 00 Praha 6 Dejvice
Doručení do datové schránky kwbfq73
v kopii e-mailem na adresy: pavel@sodomka.cz; john@simplecell.eu

Žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení bodu na pořad jednání valné hromady společnosti
SimpleCell Networks a.s., která se bude konat 30. 12. 2016 v 9:30 v AK Jindra & Partners, Rybná 678/9,
Praha 1.
V Praze dne 13. 12. 2016
Vážení členové představenstva,
obracíme se na vás jménem společnosti KARTCENTRUM s.r.o. se sídlem Klimentská 1746/52, Nové
Město, 110 00 Praha 1 IČ: 25145347, (dále jen „KCT“), která je akcionářem společnosti SimpleCell
Networks a.s. (dále jen „Společnost“).
KCT je dle ust. § 365 odst. 2/ zák. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen
„ZOK“) kvalifikovaným akcionářem.
V souladu s ustanovením ust. § 369 ZOK tímto KCT žádá představenstvo Společnosti, aby představenstvo
Společnosti zařadilo na pořad jednání valné hromady, která se bude konat dne 30. 12. 2016 v 9:30 v AK
Jindra & Partners, Rybná 678/9, Praha 1, níže uvedenou záležitost.
Zpráva představenstva o aktuální ekonomické situaci Společnosti, mimo jiné v souvislosti
s jednáním o poskytnutí úvěru ve prospěch Společnosti.
Odůvodnění:
Z informací, které představenstvo Společnosti poskytlo akcionářům Společnosti je zřejmé, že Společnost
nemá dostatek prostředků pro realizaci svých podnikatelských záměrů. V souvislosti s tím představenstvo
Společnosti naznačilo, že plánuje jednání s finančními institucemi za účelem získání komerčního úvěru.
Představenstvo by ve smyslu řádného informování akcionářů mělo poskytnout data o všech operacích,
které měly, či mohou mít vliv na ekonomický stav Společnosti.
Jedná se zejména o:
A) všechny finanční operace nad 100tis. Kč provedené prostřednictvím bankovních účtů Společnosti
B) všechny platné, či po dobu splatnosti úvěru plánované závazky Společnosti v hodnotě nad 100
tis. Kč

C) všechny platné, či po dobu splatnosti úvěru plánované pohledávky Společnosti v hodnotě nad
100tis. Kč
D) obchodní plán Společnosti s vyčíslením plánovaných příjmů a výdajů
E) informace o stávajících či plánovaných obchodních případech majících vliv na příjmy či výdaje
Společnosti
Dále, pokud již představenstvo Společnosti zahájilo jednání o poskytnutí úvěru, seznámení s nabídkami
oslovených bankovních i nebankovních poskytovatelů úvěrů a stavem jednání u každého z nich.
KCT navrhuje, aby po projednání uvedené problematiky přijala valná hromada usnesení, kterým vezme
zprávu představenstva Společnosti na vědomí.
_______
Pro případ, že projednání uvedeného bodu z jakéhokoliv důvodu neproběhne, avizuje tímto KCT jako
akcionář Společnosti, že shora uvedené požadavky na vysvětlení vznese v rámci bodu 5. pořadu jednání
předmětné valné hromady, v němž má mimo jiné být rozhodováno o návrhu na vypořádání hospodářského
výsledku Společnosti za rok 2015. Dle stávajícího návrhu představenstva Společnosti má být ztráta
Společnosti zúčtována jako neuhrazená ztráta minulých let a uhrazena z budoucích zdrojů. Pro
rozhodování akcionářů na valné hromadě je proto podstatné, jaká jsou očekávání a výhledy týkající se
takových budoucích zdrojů, jaký očekává představenstvo Společnosti v budoucnu vývoj podnikatelské
činnosti Společnosti, jaký nárůst jejích závazků a pohledávek a podobně. Požadavky na vysvětlení uvedené
výše pod body A) až E) proto bude akcionář uplatňovat i v rámci bodu 5. pořadu jednání valné hromady a
žádá tímto představenstvo Společnosti, aby zajistilo přítomnost kvalifikované osoby tak, aby požadovaná
vysvětlení mohla být poskytnuta již přímo na valné hromadě Společnosti.
Akcionář dále zdůrazňuje, že pod bodem 6. pořadu jednání valné hromady („Ostatní“) není dle pozvánky
na valnou hromadu zařazen žádný konkrétní návrh. Akcionář avizuje, že má-li být na valné hromadě
doplněn její program, vyžaduje takové doplnění ze strany KCT dostatečnou předchozí analýzu a KCT tak
nebude moci souhlasit s doplněním programu valné hromady v jejím průběhu.

S pozdravem,

Ing. Karel Krčmář
jednatel
KARTCENTRUM s.r.o.

