NÁVRH
usnesení valné hromady společnosti

!
!

Valná hromada společnosti Rabbit czech a.s., se sídlem Praha 4 – Šeberov, K Hrnčířům 7, PSČ 149
00, IČ 25668986, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 5374, při svém jednání dne 16.9.2014

!
schvaluje :
!

1. Podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních
korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v
obchodním rejstříku,

!

2. Změnu stanov společnosti dle zákona o obchodních korporacích s tím, že tato změna stanov bude
i úplným zněním stanov společnosti Rabbit czech a.s.

!
!
Zdůvodnění návrhů usnesení:
!

Dle ustanovení § 777 odst. 1 zákona o obchodních korporacích platí, že ujednání stanov, která jsou
v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona. Dle ustanovení § 777 odst. 2 tohoto zákona jsou obchodní korporace povinny přizpůsobit
do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona svoje stanovy a doručit je do sbírky listin.
Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke
splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo
osoby,která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.

!

Dle ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích obchodní korporace se mohou
nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona změnou svých stanov podřídit zákonu o
obchodních korporacích jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do obchodního rejstříku.
Změna stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v
obchodním rejstříku.

!

S ohledem na shora uvedené představenstvo společnosti navrhuje, aby se společnost Rabbit czech
a.s. podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku a v důsledku účinnosti zákona o
obchodních korporacích a aby přijala změnu stanov společnosti dle zákona o obchodních
korporacích, a tudíž aby valná hromada přijala navrhovaná usnesení uvedená pod body 1. a 2.

!
!
!
!

Představenstvo Rabbit czech a.s.

