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OKULA Nýtsko,a.
Představenstvo společnosti
Klostermannoya 53

340

22

Nýrsko

Doporučenou poštou na
dodejku
_

elcktronick}, datovou schránkou,

V Liberci drre 17.6.2022

yě!;

k

usncscní kbodu č. 6 progr.amu valné hromarly spolcčnosti
a.s. se sídlem Klostermnnnova 53, 3il0 22 Nýřsko, lČo:
45359083, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíI B,
rložka 190 svolává řádnou valnou hromadu §polcčnosti, která §€ bude konat

Pfotináyrh

OKULA Nýrsko,

dne 29.6.2022 ot] 10.00 hodin v sídle společnosti

Váže11é představcnstvo.

Jako akcionář společnosti dávám prorinár,rh k bodu č,5 pořadu jeclnáí]i řádné va]né hronaciy

Schválcní smIouly o přcvodu ochlanných známelt
Navrhuji, aby

\,

lohoto znění|

úmci toho1o bodu 5 pořadu jednání piijala řádná valná hlomada usnesení

Řád ú ýulnú hfomndú sp,lečnosti oKULA Nýrsko n.s., scllýdluje sn ouvu o převtdu
konbiuované ochran é zllúmky OKULA EYEIVEAR, poll číslempřihlóšky o - 44267
a číslemzúpisu 288866, velené v lalabázi Uřalu ptůmyslovéIto vllstnictýí, za hástelujících
Kapni cenn 10,311.632,- Kč
SplOtnosl do 5 pťacovníchdhů od podpisu stlrlol|vy,
bex nqžnosti ýzijemnéllo zlipočíu1tlzi kllpujicíhl u pťoďál,tljícíol
odůvodnčni

znímkl,vznikl ješlě před \,Znikcn1, firm1, oPTII'LAST IYERWEAR a,s,.
krerá .ic vlasrněna stcjnými na]oritnimi akcionáři jako naše filrna. V této sol]vislosti
.ic
osn'inásobck ročiich licc]lčníchpoplatků ncadekvátni hodnotě značky. Navrhujeme proio,
aby byl při výpočtu lrodnot,v použito 16-ti násobku licenčnich poplatků,
Navlbovalel nesoul]lasí se závěry Zna]eck<ho* |osudktl. když len h\l zadiván podjatýmj
osobalDi. které,isoli s našíspolcčností ve stietll zájmů,
]\"ávrh ochranné

Dále proto navrhuji, aby v

lánlci

bodu 6 pořadu jednaní přijala valná lrromada usneseni

tohoto znění:

Řádhá ,alftá hromada společnosti OKULA Nýrsko a.s., schvaluje shlouýu o přeýotla
kombinoýané ochranné známky OKI]LA EYEI|'EAR, potl číslehpřihldšky O - 44267
a číslemztipisu 288866, ýe.teíéý .latabázi Úřadu píů,rlysloýé]1oýlastnictví, za hásledujícícll

podmínek:
Kupní cena 10.311.632,- Kč
sPlafitost do 5 prucoýníclt dnů otl potlpisu smlouýy,
bez možnosti vzájehhélro zápočtu mazi kuplljícífu a píodáýajícílh,

ŽádálŤ', aby shorá uvedený protinávťh by] v souladu se stanovafii §polečnosti
a platn}imi právnimi předpisy zveřejDčn, a to se zdůvodněnim podáni náÝrhu ze strany
akcionáře a se stanoviskem pŤedstavenstva k těmto zněnám.
S pozdravem
Daniel SalagLatin:

