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NZ 447/2020
STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne jedenáctého listopadu roku dva tisíce dvacet (11. 11. 2020) v mé notářské kanceláři na
adrese Kamenická 2378/1, Východní Předměstí, 30100 Plzeň, mnou Mgr. Michalem Šilhavým, notářem
se sídlem v Plzni. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Dostavil se účastník, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu
právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a jehož totožnost mně byla prokázána
předložením platného úředního průkazu, a to: -----------------------------------------------------------

Adam Beneš, nar. 16. 5. 1995, bydlištěm Ostrov 2283, 43801 Žatec. -------------------------------------

Přítomný účastník Adam Beneš prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti WOOD SEEDS
s.r.o., se sídlem Nýřanská 1290/30, Bolevec, 32300 Plzeň, IČO: 08182281, zapsané ve veřejném rejstříku
– obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 37853 (dále jen společnost). -

Existenci společnosti WOOD SEEDS s.r.o. a to, že jejím jediným společníkem je Adam Beneš, jsem ověřil
z předloženého výpisu z veřejného rejstříku – obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni,
kde je společnost zapsána v oddílu C, vložce 37853 ze dne 11. 11. 2020, a z předloženého úplného znění
zakladatelské listiny. ------------------------------------------------------------------------------------------

Adam Beneš, který je jediným společníkem společnosti WOOD SEEDS s.r.o., vykonávající působnost valné
hromady společnosti WOOD SEEDS s.r.o., učinil přede mnou, notářem Mgr. Michalem Šilhavým, tato
rozhodnutí: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Za prvé: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adam Beneš, jako jediný společník společnosti WOOD SEEDS s.r.o., mění zakladatelskou listinu
společnosti WOOD SEEDS s.r.o. v jejím posledním úplném znění takto: ------------------------------

V článku III. se mění sídlo společnosti, kterým je nově obec: -------------------------------------------
- Praha. ------------------------------------------------------------------------------------------------

V článku VII. se mění články 1. a 2., které nově zní: ------------------------------------------------------
1. Společnost má dva jednatele. ---------------------------------------------------------------------------
2. Každý jednatel jedná a zastupuje společnost samostatně. -------------------------------------------

V ostatních ustanoveních zůstává zakladatelská listina beze změn. -----------------------------------

Za druhé: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Adam Beneš, jako jediný společník společnosti WOOD SEEDS s.r.o., jmenuje ke dni jedenáctému
listopadu roku dva tisíce dvacet (11. 11. 2020) jednatelem společnosti WOOD SEEDS s.r.o. Oldřicha
Klímu, nar. 22. 12. 1967, pobytem č.p. 184, Lubná 27036. ----------------------------------------------

Prohlášení notáře: -------------------------------------------------------------------------------------------
Já, jako sepisující notář, dle ustanovení § 70a NotŘ prohlašuji, že právní jednání účastníka je
v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a že právní jednání účastníka
splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného
rejstříku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a poté jím v plném rozsahu schválen. ------

---------------------------------------------------------------------- Adam Beneš, v.r. ------------------------
--------------------------- L.S. ----- Mgr. Michal Šilhavý notář v Plzni----------------------------------------
--------------- Mgr. Michal Šilhavý v.r.------------------------------------------------------------------------
------------------------- notář ---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne jedenáctého listopadu roku dva tisíce
dvacet (11. 11. 2020) se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr, Michalem Šilhavým,
notářem se sídlem v Plzni pod čj. NZ 447/2020. -------------------------------------------------------------
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