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Notářský zápis

sepsaný dne 20.10.2022 (dvacátého října roku dva tisíce dvacet dva) JUDr. Julií Pokornou, 
notářkou v Plzni, v její notářské kanceláři na adrese Mikulášská 455/9, Plzeň. -------------------

Na žádost obchodní společnosti WOOD SEEDS s.r.o., se sídlem Švédská 1538/22, Smíchov, 
150 00 Praha 5, IČ: 081 82 281, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, v oddíle C, vložce 342031 (dále jen „Emitent“), jsem se dne 19.9.2022 ve 12:00 
zúčastnila ve výše uvedené notářské kanceláři na adrese Mikulášská 455/9, Plzeň, společné
schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností WOOD SEEDS s.r.o. (dále v 
notářském zápisu též jen „WOOD SEEDS s.r.o.“). ---------------------------------------------------

O průběhu skutkového děje – společné schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností 
WOOD SEEDS s.r.o., a to dluhopisů, emitovaných v rámci prvního (nezajištěného) 
dluhopisového programu Emitenta zřízeného v roce 2019: ------------------------------------------

- název dluhopisu: WOOD SEEDS I.-6,5/25, ISIN: CZ0003523664, datum emise: 01.12.2019, 
práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu 
společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2019/117549/CNB/570 ze dne 12. 11. 2019, které nabylo právní moci dne 15. 11. 2019, 
jmenovitá hodnota 50.000, - Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2025. -------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů WOOD 
SEEDS I.-6,5/25 činí 1.000.000, -- Kč (jeden milion korun českých). Všechny tyto dluhopisy 
opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné dluhopisy 
WOOD SEEDS I.-6,5/25 nejsou splaceny předčasně. -----------------------------------------------

- název dluhopisu: Dubové lesy 9,2/23, ISIN: CZ0003527871, datum emise: 01.10.2020, práva 
z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu společnosti 
WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2019/117549/CNB/570 ze dne 12. 11. 2019, které nabylo právní moci dne 15. 11. 2019, 
jmenovitá hodnota 50.000, - Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2023, -------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů Dubové 
lesy 9,2/23 činí 1.300.000Kč (jeden milion tři sta tisíc korun českých). Všechny tyto dluhopisy 
opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné dluhopisy 
Dubové lesy 9,2/23 nejsou splaceny předčasně. --------------------------------------------------------
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- název dluhopisu: Dubové lesy 9,2/22, ISIN: CZ0003528697, datum emise: 15.11.2020, práva 
z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu společnosti 
WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2020/135257/570 ze dne 6. 11. 2020, které nabylo právní moci dne 11. 11. 2020, jmenovitá
hodnota 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých), splatné v roce 2022, -----------------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů Dubové 
lesy 9,2/22 činí 21.825.000, -- Kč (dvacet jedna milionů osm set dvacet pět tisíc korun českých). 
Všechny tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. 
Žádné dluhopisy Dubové lesy 9,2/22 nejsou splaceny předčasně. -----------------------------------

- název dluhopisu: WS OAK PRODUCTION 24, ISIN: CZ0003530081, datum emise:
21.01.2021, práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního 
prospektu společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní 
banky č. j. 2020/135257/570 ze dne 6. 11. 2020, které nabylo právní moci dne 11. 11. 2020, 
jmenovitá hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2024, -------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů WS OAK 
PRODUCTION 24 činí 24.900.000,- Kč (dvacet čtyři milionů devět set tisíc korun českých). 
Z této emise bylo vyplaceno 2.150.000,- Kč (dva miliony jedno sto padesát tisíc korun 
českých). -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Všechny nesplacené dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků 
Dluhopisů. --------------------------------------------------------------------------------------------------

- název dluhopisu: Dubové lesy 9,2/23 I., ISIN: CZ0003532228, datum emise: 17.05.2021, 
práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu 
společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2020/135257/570 ze dne 6. 11. 2020, které nabylo právní moci dne 11. 11. 2020, jmenovitá 
hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2023, --------------------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů Dubové 
lesy 9,2/23 I. činí 8.050.000,-- Kč (osm milionů padesát tisíc korun českých). Všechny tyto 
dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné 
dluhopisy Dubové lesy 9,2/23 I. nejsou splaceny předčasně. ----------------------------------------

- název dluhopisu: Dubové lesy 9,2/23 II., ISIN: CZ0003532558, datum emise: 01.06.2021, 
práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu 
společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2020/135257/570 ze dne 6. 11. 2020, které nabylo právní moci dne 11. 11. 2020, jmenovitá 
hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2023, -------------------------
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Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů Dubové 
lesy 9,2/23 II. činí 18.500.000,-- Kč (osmnáct milionů pět set tisíc korun českých). Všechny 
tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné 
dluhopisy Dubové lesy 9,2/23 II. nejsou splaceny předčasně. ---------------------------------------

- název dluhopisu: WS LAND 8,5/24, ISIN: CZ0003533275, datum emise: 01.07.2021, práva 
z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu společnosti 
WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2020/135257/570 ze dne 6. 11. 2020, které nabylo právní moci dne 11. 11. 2020, jmenovitá 
hodnota 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), splatné v roce 2024, -----------------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů WS LAND 
8,5/24 činí 25.500.000,-- Kč (dvacet pět milionů pět set tisíc korun českých). Všechny tyto 
dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné 
dluhopisy WS LAND 8,5/24 nejsou splaceny předčasně. ---------------------------------------------

- název dluhopisu: Dubové lesy 9,2/23 III., ISIN: CZ0003534182, datum emise: 01.09.2021, 
práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu 
společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2020/135257/570 ze dne 6. 11. 2020, které nabylo právní moci dne 11. 11. 2020, jmenovitá 
hodnota 50.000,- Kč (padesát pět tisíc korun českých), splatné v roce 2023, ----------------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů Dubové 
lesy 9,2/23 III. činí 27.650.000,-- Kč (dvacet sedm milionů šest set padesát tisíc korun českých). 
Všechny tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. 
Žádné dluhopisy Dubové lesy 9,2/23 III. nejsou splaceny předčasně. ------------------------------

- název dluhopisu: Dubové lesy 9,2/23 IV., ISIN: CZ0003536203, datum emise: 25.11.2021, 
práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu 
společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2021/112955/CNB/570 ze dne 8. 11. 2011, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2021, 
jmenovitá hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2023, -------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů Dubové 
lesy 9,2/23 IV. činí 26.450.000,-- Kč (dvacet šest milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých). 
Všechny tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. 
Žádné dluhopisy Dubové lesy 9,2/23 IV. nejsou splaceny předčasně. ------------------------------

- název dluhopisu: Dubové lesy 9,5/24, ISIN: CZ0003534737, datum emise: 17.09.2021, práva 
z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu společnosti 
WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2020/135257/570 ze dne 6. 11. 2020, které nabylo právní moci dne 11. 11. 2020, jmenovitá 
hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2024, --------------------------
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Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů Dubové 
lesy 9,5/24 činí 11.950.000,-- Kč (jedenáct milionů devět set padesát tisíc korun českých). 
Všechny tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. 
Žádné dluhopisy Dubové lesy 9,5/24 nejsou splaceny předčasně. -------------------------------

- název dluhopisu: XIII. Dubové lesy 9,5/24 I., ISIN: CZ0003535890, datum emise: 
15.11.2021, práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního 
prospektu společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní 
banky č. j. 2021/112955/CNB/570 ze dne 8. 11. 2011, které nabylo právní moci dne 10. 11. 
2021, jmenovitá hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2024, ------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů XIII. 
Dubové lesy 9,5/24 I. činí 18.200.000,-- Kč (osmnáct milionů dvě stě tisíc korun českých). 
Všechny tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. 
Žádné dluhopisy XIII. Dubové lesy 9,5/24 I. nejsou splaceny předčasně. --------------------------

- název dluhopisu: XIV. Dubové lesy 9,2/24, ISIN: CZ0003538209, datum emise: 21.02.2022, 
práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu 
společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2021/112955/CNB/570 ze dne 8. 11. 2021, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2021, 
jmenovitá hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2024, -------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů XIV. 
Dubové lesy 9,2/24 činí 14.300.000,-- Kč (čtrnáct milionů tři sta tisíc korun českých). Všechny 
tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné 
dluhopisy XIV. Dubové lesy 9,2/24 nejsou splaceny předčasně. ------------------------------------

- název dluhopisu: Dubové lesy 9,2/24 I., ISIN: CZ0003539652, datum emise: 05.04.2022, 
práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu 
společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2021/112955/CNB/570 ze dne 8. 11. 2021, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2021, 
jmenovitá hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2024, -------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů Dubové 
lesy 9,2/24 I. činí 22.600.000,-- Kč (dvacet dva milionů šest set tisíc korun českých). Všechny 
tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné 
dluhopisy Dubové lesy 9,2/24 I. nejsou splaceny předčasně. ---------------------------------------

- název dluhopisu: Dubové lesy 9,2/24 II., ISIN: CZ0003541641, datum emise: 15.06.2022, 
práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu 
společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2021/112955/CNB/570 ze dne 8. 11. 2021, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2021, 
jmenovitá hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2024, -------------
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Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů Dubové 
lesy 9,2/24 II. činí 23.500.000,-- Kč (dvacet tři milionů pět set tisíc korun českých). Všechny 
tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné 
dluhopisy Dubové lesy 9,2/24 II. nejsou splaceny předčasně. ---------------------------------------

- název dluhopisu: Dubové lesy 9,5/25, ISIN: CZ0003537607, datum emise: 21.01.2022, práva 
z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu společnosti 
WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2021/112955/CNB/570 ze dne 8. 11. 2021, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2021, 
jmenovitá hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2025, -------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů Dubové 
lesy 9,5/25 činí 34.600.000,-- Kč (třicet čtyři milionů šest set tisíc korun českých). Všechny 
tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné 
dluhopisy Dubové lesy 9,5/25 nejsou splaceny předčasně. ------------------------------------------

- název dluhopisu: Dubové lesy 9,5/25 I., ISIN: CZ0003539660, datum emise: 05.04.2022, 
práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu 
společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2021/112955/CNB/570 ze dne 8. 11. 2021, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2021, 
jmenovitá hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2025, -------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů Dubové 
lesy 9,5/25 I. činí 34.500.000,-- Kč (třicet čtyři milionů pět set tisíc korun českých). Všechny 
tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné 
dluhopisy Dubové lesy 9,5/25 I. nejsou splaceny předčasně. ----------------------------------------

- název dluhopisu: Dubové lesy 9,5/25 II., ISIN: CZ0003543282, datum emise: 15.08.2022, 
práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu
společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2021/112955/CNB/570 ze dne 8. 11. 2021, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2021, 
jmenovitá hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2025, -------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů Dubové 
lesy 9,5/25 II. činí 3.650.000,-- Kč (tři miliony šest set padesát tisíc korun českých). Všechny 
tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné 
dluhopisy Dubové lesy 9,5/25 II. nejsou splaceny předčasně. ---------------------------------------

- název dluhopisu: WS 9,2/24, ISIN: CZ0003543498, datum emise: 21.08.2022, práva z nich 
jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu společnosti 
WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2021/112955/CNB/570 ze dne 8. 11. 2021, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2021, 
jmenovitá hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2024, -------------
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Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů WS 9,2/24
činí 7.700.000,-- Kč (sedm milionů sedm set tisíc korun českých). Všechny tyto dluhopisy 
opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné dluhopisy WS 
9,2/24 nejsou splaceny předčasně. ----------------------------------------------------------------------

a současně jakožto Emitent níže uvedených listinných dluhopisů, emitovaných v rámci druhého 
(zajištěného) dluhopisového programu Emitenta zřízeného v roce 2020: ---------------

- název dluhopisu: WOOD SEEDS 2020 I. - 7,7/23, ISIN: CZ0003527236, datum emise: 
01.09.2020, práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního 
prospektu společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní 
banky č. j. 2020/101084/570 ze dne 11. 8. 2020, které nabylo právní moci dne 12. 8. 2020, 
jmenovitá hodnota 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), splatné v roce 2023, ----------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů WOOD 
SEEDS 2020 I. - 7,7/23 činí 0,-- Kč (nula korun českých). Všechny tyto dluhopisy opravňují k 
účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné dluhopisy WOOD SEEDS 
2020 I. - 7,7/23 nejsou splaceny předčasně. -----------------------------------------------------------

- název dluhopisu: AB OAK WOODS 8,8/23, ISIN: CZ0003527780, datum emise: 21.09.2020, 
práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu 
společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2020/101084/570 ze dne 11. 8. 2020, které nabylo právní moci dne 12. 8. 2020, jmenovitá 
hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2023, --------------------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů AB OAK 
WOODS 8,8/23 činí 28.650.000,-- Kč (dvacet osm milionů šest set padesát tisíc korun 
českých). Všechny tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků 
Dluhopisů. Žádné dluhopisy AB OAK WOODS 8,8/23 nejsou splaceny předčasně. -------------

- název dluhopisu: AB OAK WOODS 8,8/24 I., ISIN: CZ0003532236, datum emise: 
17.05.2021, práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního 
prospektu společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní 
banky č. j. 2020/101084/570 ze dne 11. 8. 2020, které nabylo právní moci dne 12. 8. 2020, 
jmenovitá hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2024, ------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů AB OAK 
WOODS 8,8/24 I. činí 6.550.000,-- Kč (šest milionů pět set padesát tisíc korun českých). 
Všechny tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. 
Žádné dluhopisy AB OAK WOODS 8,8/24 I. nejsou splaceny předčasně. ------------------------
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- název dluhopisu: AB OAK WOODS 8,8/24 II., ISIN: CZ0003532566, datum emise: 
01.06.2021, práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního 
prospektu společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní 
banky č. j. 2020/101084/570 ze dne 11. 8. 2020, které nabylo právní moci dne 12. 8. 2020, 
jmenovitá hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2024, ------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů AB OAK 
WOODS 8,8/24 II. činí 17.250.000,-- Kč (sedmnáct milionů dvě stě padesát tisíc korun 
českých). Všechny tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků 
Dluhopisů. Žádné dluhopisy AB OAK WOODS 8,8/24 II. nejsou splaceny předčasně. ---------

- název dluhopisu: AB OAK WOODS 8,8/24 III., ISIN: CZ0003534232, datum emise: 
01.09.2021, práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního 
prospektu společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní 
banky č. j. 2021/083433/570 ze dne 12. 8. 2021, které nabylo právní moci dne 13. 8. 2021, 
jmenovitá hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2024, -------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů AB OAK 
WOODS 8,8/24 III. činí 28.600.000,-- Kč (dvacet osm milionů šest set tisíc korun českých). 
Všechny tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. 
Žádné dluhopisy AB OAK WOODS 8,8/24 III. nejsou splaceny předčasně. ----------------------

- název dluhopisu: AB OAK WOODS 8,8/24 IV., ISIN: CZ0003536211, datum emise: 
25.11.2021, práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního 
prospektu společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní 
banky č. j. 2021/083433/570 ze dne 12. 8. 2021, které nabylo právní moci dne 13. 8. 2021, 
jmenovitá hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2024, -------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů AB OAK 
WOODS 8,8/24 IV. činí 23.000.000,-- Kč (dvacet tři milionů korun českých). Všechny tyto 
dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné 
dluhopisy AB OAK WOODS 8,8/24 IV. nejsou splaceny předčasně. ------------------------------

- název dluhopisu: AB OAK WOODS 8,8/25, ISIN: CZ0003539330, datum emise: 25.03.2022, 
práva z nich jsou upravena v „PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ“ základního prospektu 
společnosti WOOD SEEDS s.r.o., který byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 
2021/083433/570 ze dne 12. 8. 2021, které nabylo právní moci dne 13. 8. 2021, jmenovitá 
hodnota 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), splatné v roce 2025, --------------------------

Předseda schůze konstatoval, že celková jmenovitá hodnota emitovaných dluhopisů AB OAK 
WOODS 8,8/25 činí 12.700.000,-- Kč (dvanáct milionů sedm set tisíc korun českých). Všechny 
tyto dluhopisy opravňují k účasti a hlasování na společné schůzi vlastníků Dluhopisů. Žádné 
dluhopisy AB OAK WOODS 8,8/25 nejsou splaceny předčasně. -----------------------------------
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ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), 
ve znění pozdějších změn a doplňků podávám toto: -------------------------------------------------

-------------------------o s v ě d č e n í ------------------------

Před zahájením společné schůze vlastníků Dluhopisů Mgr. Viktor Švantner, nar. 20.12.1979, 
pobytem Nezbavětice 105, 332 04 Nezbavětice (dále v notářském zápisu též jen „Předseda 
schůze“) předseda společné schůze vlastníků Dluhopisů (dále také jen „Schůze“), jehož 
totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, přivítal přítomné a uvedl, že společná 
schůze vlastníků Dluhopisů emitovaných společností WOOD SEEDS s.r.o. byla svolána 
oznámením uveřejněným dne 2.9.2022 (dále v notářském zápisu též jen „Oznámení“) na 
webové stránce www.woodseeds.com v části PRO INVESTORY, a to v části, v níž společnost 
WOOD SEEDS s.r.o. uveřejňuje informace o jí vydávaných dluhopisech, a to v následujícím 
znění: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Oznámení o svolání společné schůze vlastníků dluhopisů emitovaných společností WOOD 
SEEDS s.r.o. (dále jen „Oznámení“) --------------------------------------------------------------------

Společnost WOOD SEEDS s.r.o., IČO: 08182281, se sídlem Švédská 1538/22, Smíchov, 150 
00 Praha 5, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze pod sp. zn. C 342031 (dále jen „Emitent“), -----------------------------------------------------

jakožto Emitent níže uvedených listinných dluhopisů, emitovaných v rámci prvního 
(nezajištěného) dluhopisového programu Emitenta zřízeného v roce 2019: -----------------------

Název dluhopisu ISIN Datum emise

WOOD SEEDS I.-6,5/25 CZ0003523664 01.12.2019

Dubové lesy 9,2/23 CZ0003527871 01.10.2020

Dubové lesy 9,2/22 CZ0003528697 15.11.2020

WS OAK PRODUCTION 24 CZ0003530081 21.01.2021

Dubové lesy 9,2/23 I. CZ0003532228 17.05.2021

Dubové lesy 9,2/23 II. CZ0003532558 01.06.2021

WS LAND 8,5/24 CZ0003533275 01.07.2021

Dubové lesy 9,2/23 III. CZ0003534182 01.09.2021

Dubové lesy 9,2/23 IV. CZ0003536203 25.11.2021

Dubové lesy 9,5/24 CZ0003534737 17.09.2021

XIII. Dubové lesy 9,5/24 I. CZ0003535890 15.11.2021

XIV. Dubové lesy 9,2/24 CZ0003538209 21.02.2022

Dubové lesy 9,2/24 I. CZ0003539652 05.04.2022

Dubové lesy 9,2/24 II. CZ0003541641 15.06.2022

Dubové lesy 9,5/25 CZ0003537607 21.01.2022

Dubové lesy 9,5/25 I. CZ0003539660 05.04.2022

Dubové lesy 9,5/25 II. CZ0003543282 15.08.2022

WS 9,2/24 CZ0003543498 21.08.2022
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a současně jakožto Emitent níže uvedených listinných dluhopisů, emitovaných v rámci druhého 
(zajištěného) dluhopisového programu Emitenta zřízeného v roce 2020: -------------------------

Název emise ISIN Datum emise

WOOD SEEDS 2020 I. - 7,7/23 CZ0003527236 01.09.2020

AB OAK WOODS 8,8/23 CZ0003527780 21.09.2020

AB OAK WOODS 8,8/24 I. CZ0003532236 17.05.2021

AB OAK WOODS 8,8/24 II. CZ0003532566 01.06.2021

AB OAK WOODS 8,8/24 III. CZ0003534232 01.09.2021

AB OAK WOODS 8,8/24 IV. CZ0003536211 25.11.2021

AB OAK WOODS 8,8/25 CZ0003539330 25.03.2022

(veškeré výše uvedené dluhopisy dále společně jen „Dluhopisy“), ---------------------------------

práva z nich jsou upravena v příslušných společných emisních podmínkách a doplňcích 
příslušného dluhopisového programu, které jsou dostupné na internetové stránce Emitenta 
www.woodseeds.com v části, v níž Emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných 
dluhopisech, ------------------------------------------------------------------------------------------------

tímto v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), a společnými emisními 
podmínkami Dluhopisů oznamuje konání společné schůze vlastníků Dluhopisů (dále jen 
„Schůze“), a to následovně: -------------------------------------------------------------------------------

Obchodní firma Emitenta: WOOD SEEDS s.r.o.

IČO Emitenta: 08182281

Sídlo Emitenta:
Švédská 1538/22, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká 
republika

Místo konání Schůze:
Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň, Česká republika, 
v prostorách notářského úřadu JUDr. Julie Pokorné

Datum a hodina konání Schůze: 19.9.2022 od 12:00 hod. SEČ

Rozhodný den pro účast na Schůzi: 12.9.2022

DŮVODY PRO KONÁNÍ SCHŮZE ------------------------------------------------------------------

Důvodem konání Schůze je povinnost Emitenta vyžádat si prostřednictvím Schůze stanovisko 
vlastníků Dluhopisů ohledně následujícího návrhu na přeměnu Emitenta (dále jen „Přeměna“).

Emitent, jakožto zúčastněná společnost, vypracoval společně se svou dceřinou společností 
HBR WOOD s.r.o., IČO: 04111885, se sídlem Michalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 
1, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp. zn. C 242066 (dále jen „HBR WOOD“), projekt vnitrostátní fúze sloučením ze dne -------
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2.9.2022, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Oznámení a podle kterého se Přeměna provádí. Emitent 
v rámci zamýšlené fúze vystupuje jako nástupnická společnost, na kterou v důsledku zamýšlené 
fúze přejde veškeré jmění společnosti HBR WOOD coby zanikající společnosti. Důsledkem 
zamýšlené fúze je, kromě jiného, navýšení základního kapitálu Emitenta na celkovou částku 
141.000.000,- Kč (jedno sto čtyřicet jedna milionů korun českých). -------------------------------

Účinnou realizací Přeměny bude Emitent, coby nástupnická společnost v rámci Přeměny, 
nadále plně zavázán ve vztahu k dluhům z Dluhopisů. -----------------------------------------------

Primárním důvodem pro zamýšlenou fúzi je zjednodušení vlastnické a organizační struktury 
Emitenta a společnosti HBR WOOD, zefektivnění jejich podnikatelské činnosti a snížení 
administrativní zátěže. -------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM JEDNÁNÍ SCHŮZE ---------------------------------------------------------------------

1. Zahájení Schůze, kontrola usnášeníschopnosti Schůze ---------------------------------------

2. Vysvětlení důvodů pro svolání Schůze, diskuze ----------------------------------------------

3. Hlasování o stanovisku Schůze ohledně Přeměny --------------------------------------------

4. Závěr ------------------------------------------------------------------------------------------------

NAVRHOVANÉ USNESENÍ K BODU 3. PROGRAMU SCHŮZE ---------------------------

Schůze souhlasí s Přeměnou Emitenta, respektive vyjadřuje souhlasné stanovisko s Přeměnou 
Emitenta, a to tak, jak je Přeměna popsána v projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 
2.9.2022, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Oznámení. --------------------------------------------------

DALŠÍ INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ ---------------------------------------

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze ten Vlastník dluhopisů (není-li v tomto 
Oznámení uvedeno jinak, mají pojmy uvedené v tomto Oznámené začínající velkým písmenem 
význam uvedený v emisních podmínkách Dluhopisů), který byl Vlastníkem dluhopisu sedmý 
den předcházející dni konání Schůze (Rozhodný den pro účast na Schůzi), přičemž příslušná 
osoba musí být uvedena v seznamu Vlastníků dluhopisů k počátku Rozhodného dne pro účast 
na Schůzi. K převodům Dluhopisů oznámeným Emitentovi v průběhu Rozhodného dne pro 
účast na Schůzi a po něm se pro účast na Schůzi se nepřihlíží. --------------------------------------

Vlastník dluhopisů se účastní Schůze osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho 
jménem nebo v zastoupení na základě plné moci. Pokud je jediná osoba Vlastníkem dluhopisů 
ve vztahu k více než jedné emisi Dluhopisů, musí být plná moc udělena pro každou emisi 
Dluhopisů zvlášť. Plná moc pro zastupování na Schůzi musí být písemná a musí ve všech 
podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému na internetové stránce Emitenta 
www.woodseeds.com v části, v níž Emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných 
dluhopisech. Podpis či podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny, respektive 
musí být ověřeny nebo musí k podpisu plné moci dojít v přítomnosti k tomu zmocněného 
zástupce Emitenta, který bude na plné moci uveden a podepsán jako ověřovatel totožnosti 
zmocnitele. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec navíc originálem či úředně 
ověřenou kopií plné moci obsahující výše uvedené náležitosti. Osoba zastupující právnickou 
osobu se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu 
prokazujícího existenci této právnické osoby a způsob zastupování příslušného Vlastníka 
dluhopisů; tento doklad nesmí být v den konání Schůze starší než 3 (tři) měsíce. Pokud se 
příslušný doklad řídí právním řádem cizího státu, musí být opatřen příslušným vyšším nebo 
dalším ověřením, resp. apostilou dle haagské úmluvy o apostilaci (podle toho, co je relevantní).

Veškeré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce budou opatřeny úředním překladem do českého 
jazyka. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Kralovicích dne 2.9.2022 ------------------------------------------------------------------------------

WOOD SEEDS s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------

Adam Beneš, v.r. -------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno: Adam Beneš ---------------------------------------------------------------------------------------
Funkce: jednatel --------------------------------------------------------------------------------------------

(Oznámení včetně projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 2.9.2022 tvoří přílohu 
tohoto notářského zápisu.) -------------------------------------------------------------------------------

Předseda schůze zahájil společnou schůzi vlastníků Dluhopisů ve 12:00 hodin. -----------------

Nato mi Předseda schůze oznámil výsledky prezence, když konstatoval, že není přítomen žádný
vlastník Dluhopisů, tj. není přítomna žádná osoba, která by dle výpisu z evidence všech 
relevantních emisí Dluhopisů k rozhodnému dni pro účast na schůzi, tj. ke dni 12.9.2022, 
disponovala byť jediným kusem Dluhopisů nesplacené části jakékoli emise Dluhopisů. --------

Předseda společné schůze dále konstatoval, že společná schůze vlastníků Dluhopisů není 
usnášeníschopná a bude se, v souladu s ustanovením článku 13.3.5 společných emisních
podmínek, čekat do 13:00 hodin, zda se dostaví dostatečný počet vlastníků Dluhopisů k tomu, 
aby tato schůze byla usnášeníschopná. ------------------------------------------------------------------

Ve 13:01 hodin Předseda Schůze konstatoval, že se nedostavil žádný vlastník Dluhopisů, a tudíž 
společná schůze vlastníků Dluhopisů není ani hodinu od svého stanoveného začátku 
usnášeníschopná, a proto tuto společnou schůzi vlastníků Dluhopisů rozpustil. ------------------

Předseda společné schůze vlastníků Dluhopisů Schůzi ukončil ve 13:02 hodin. ------------------
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Osvědčuji, že jsem byla celému průběhu společné schůze vlastníků Dluhopisů, jejichž 
emitentem je obchodní společnost s obchodní firmou WOOD SEEDS s.r.o., nepřetržitě 
přítomna, a tento proběhl tak, jak shora uvedeno. -------------------------------------------------

O tom byl tento notářský zápis sepsán a mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán. ---------------

                                                                 L.S.                                      JUDr. Julie Pokorná, v.r.
                                                     (úřední razítko)                                              
                                                   JUDr. Julie Pokorná                                
                                                       notářka v Plzni 
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()zn6meoi o svol{ni spoleln6 rchtzc vlestnlkrfr dluhopisi emitovanfch
spoletnosti WOOD SEEDS s.r,o,

(d{le jen ,,Oznlment")

Spolednost WOOD SEEDS s.r.o., IaO: 08182281, se sidlem SvddsM 153822, Smichov, 15000
Praha 5, Cesk{ republika, zapsar6 v obchodnim rejstliku veden€m M6stskim soudem v Praze pod

sp. zn. C 342031 (dfle jen ,,Eoiteof'),

jakozto Emitent niZe uvedenych listinn ch dluhopisi, emitovanich v r6mci prvoiho (nezajiltdndho)

dluhopisovdho programu Emitenta dizen6ho v roce 2019:

wooD sEEDs I.-6,5/25 c20003523664 0l.12.2019

Dubord lesy 9,2123 c2000352'7 87 | 01. r 0.2020

Drbo!r'e |€sy 9,2122 c20003528697 r5.l1.2020

WS OAK PRODUCTION 24 c2000353008 r 2t.0t.2021

Dubov6 lesy 9,2/23 I. c20003532228 17.05.2021

Dubov6 lesy 9,2/23 II. c20003532558 01.06.2021

WS LAND E,5/24 c2000353327 s 01.07.202 t

Dubov6.lesy E,2/23 III. c2000353 4182 01.09.2021

Dubov6 lesy 9,2/23 IV. c20003536203 25.1l 2021

Dubovd lesy 9,5/24 c2000353473 7 t7 .09.2021

XIII. Dubov€ lesy 9,5/24 L c20003535E90 15.11.202t

XlV. Dubovd lesy 9.2/24 c20003538209 21.02.2022

Dubov6 lesy 9,2/24 I. c20001519652 05.04.202?

Dubov6 lesy 9,2/24 IL c20003541641 15.06.2022

Dubovd lesy 9,5/25 c2000353 7 607 21.0t.2022

Dubov6 lesy 9,5/25 I. c20003519660 05.04.2022

Dubov6 lesy 9,5/25 II. c20003543282 t 5.0E.2022

ws9.2/24 c20003543498 2t.08.2022

a soudasnE jakozto Emitent nire uvedenich listinnych dluhopisri, emitovanjch v r6mci druhdho
(zajiStdn6ho) dllhopisovdho programu Emitenta ziizen6ho v roce 2020:

(veskere vjSe uveden6 dluhopisy d6le spolednd jen ,,Dluhopisy"),

wooD SEEDS 2020 I. - 7,7/23 c20003527236

AB OAK WOODS 8-8/23 c20003521780

AB OAK WOODS 8.8/24 l. cZ0003 532236 17.05.2021

AB OAK WOODS E.E/24 II. c20003532s66 01.06.2021

AB OAK WOODS 8-8/24 TII- c20003534232 01.09.202t

AB OAK WOODS 8,8/24 IV. c200035362r I 25.11.2021

AB OAK WOODS 8.8/2s c20003539330

tt4

Nizev dl[hopisu ISIN Dstum emise

N6zev emise I Istr{ Datum emis€

01.09.2020

21.09,020

25.03.2022



pi6va z nichz jsou upravena v piislusnich spoleinych emisnich podminkach a dophicich piislusndho

dluhopisov6ho pmgramu, kter6 jsou dostupn6 na intemetov€ strance Emitenta www.woodseeds-com

v desti, v niz Emitent uveiejiuje informace o jim vydavanjch dluhopisech,

timto v souladu s ustanovenim $ 2l odst. I pism. d) zikona d. 190/2004 Sb., o dluhopisech, vezneni
pozddjsich pfedpisi (d6lejen,,Zikoo o dluhopisech"), a spoleanim i emisnimi podminkami Dluhopisri
omamuje koneni spolean6 schflze vlastnikri Dluhopisri (d6lejen ,,Schize"), a to n6sledovng:

DtrvoDY PRo KoN,fui scHtzE

Divodem koneni Schizeje povinnost Emitenta vyzredat si prostiednictvim Schize stanovisko vlastniki
Dluhopisi ohlednE n{sledujlciho nivrhu na piem6nu Emitenta (dile jen ,,Piemdm").

Emitent,jakoZto aiCastndne spolednost, vypmcoval spoleCnd se svou dcelinou spoleenosti HBR WOOD
s.r.o., tao: O4l I 1885, se sidlem Michalsk6 432/12, Stare Mesto, I t0 00 Praha l, Cesk6 republika,
zapsanou v obchodnim rejstliku vedendm Mdstskym soudem v Praze pod sp. zn. C 242066 (d{le jen

,,HBR WOOD"), projek vnitrostatni ftze slou enim ze dne 2.9.2022, ktery tvoii Piilohu a. I tohoto
Om6meni a podle kter6ho se PiremEna provddi. Emitent v rdmci zam!3len6 firze rystupuje jako

n6stupnickd spolednost na ktemu v drisledku zamjtlen6 firze piejde vesker6 jmEni spoleanosti HBR
WOOD coby zanikajici spolednosti. Disledkem zamislend fuzeje, kromEjin6ho, navyseni zakladniho
kapitiilu Emitert. na celkovou distku 141.000.000,- Ka.

Udinnou realizaci Piem6ny bude Emitent, coby nrstupnicke spoleinost v riimci PIemeny, nadale plnd

zavrizin ve vztahu k dluhrim z Dluhopisri.

PrimAmim divodem pro za.rnyslenou frizije zjednoduseni vlasmickd a organizaani struktury Emitenta

a spoleenosti HBR WOOD, zefektivn6nijejich podnikatelsk6 ainnosti a snizeni administrativni zeteZe.

PROGRAM JEDNJIM SCIIt]ZE

l. Zai{jeni Schuze, kontrola usnA-lenischopnosti Schize

2. V/svatleni divodi pro svol{ni Schrize, diskuze

3. Hlasov6ni o stanovisku Schtze ohlednd Piemdny

4. Z vdr

NA\'RIIOVANI USNESENi K BODU 3. PROGRAMU SCEI]ZE

Schize souhlasi s PFemdnou Emitenta, respektive \,yjadiuje souhlasn€ stanovisko s Plemdnou Emitenta,

a to tak, jak je Piemdna popsena v projektu vnihostitni fiize sloudenim zr dne 2.9.2022, kteri, tvoii
Piilohu a. I tohoto OznArneni.

Obchodni firma Emitenta: WOOD SEEDS s.r.o.

ICo Emitenta: 08182281

Sidlo Emitenta:
Sv€dskri 1538/22, Smichov, 150 00 Praha 5. Cesk6
republika

Mislo koneni Schize:
MikuleiskA 455/9, 326 00 Plzefi, deskd republika,
v prostorach not6isk6ho riiadu ruDr. Julie Pokom6

Datum a hodina konrini Schize: 19.9.2022 od 12:00 hod. SEC

RozhodnY den pro fdast na Schlizi: t2.9.2022
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DALSI INFORMACE PRo vLAsTNiI(Y DLI,HoPIst

Schrizeje oprevnen se taastnit a hlasovat na ni pouze ten Vlastnik dluhopisi (nenlliv tomto Ozn6meni
uvedenojinalq maji pojmy uveden6 v tomto Ozn6men6 zaain.jici velkim pismenem Wznam uvedeni
v emisnich podminkech Dluhopisi), keri byl Vlastnikem dluhopisu sedmi den pfedchezejici dni
konani Schize (Rozhodn! den pro (rdast na Schizi), piidemZ pFisluSn osoba musi bit uvedena v
seznamu Vlastnikri dluhopisi k poaitku Rozhodn6ho dne pro iaast na Schizi. K ptuvodrim Dluhopist
ozn6menym Emitentovi v prib6hu Rozhodniho dne pro idast na Schizi a po ndm se pro iCast na Schizi
se neprihlizi.

Vlastnik dluhopisu se iaastni Schize osobnd, prosdednictvim osob op vndnich jednat jeho jmdnem

nebo v zastoupeni na zekladE plnd moci. Pokud jejedinii osoba Vlastnikem dluhopisi ve vztahu k vice
neZjednd emisi Dluhopisi, musi bi1 pln6 moc udalena pro kazdou emisi Dluhopisi zvl6sf. pln6 moc
pro zastupovini na Schizi musi bit pisemni a musi ve vsech podstatnich ohledech odpovidat vzon,
uvedenimu na intemetovd stince Emitenta www.woodseeds.com v d6sti, v niZ Emitent uveFejiuje
informace o jim lydevanich dluhopisech. Podpis ii podpisy zmocnitele na phe moci musi byt iriedne
oviieny, respektive musi byt ovEfeny nebo musi k podpisu pln6 moci dojit v piitomnosti k tomu
zmocnandho zistupce Emitenta, kteri bude na pln6 moci uveden a podepsdn jako ovelovatel totoznosti
zmocnitele.

Fyzicki osoba se prok6d€ pnikazem totoznosi. Zmocnanec navic originelem Ci rifedne oveienou kopii
plnd moci obsahujici Wle uveden6 nileiitosti. Osoba zastupujici pnivnickou osobu se prokiie
prukazem totoinosti a odevzdi origindl nebo [FednE ovEienou kopii dokladu pmkazujiciho existenci
t6to pr6vnick6 osoby a zpisob zastupovani pfislusndho Vlasmika dluhopist; tento doklad nesmi blit
v den kondni Schize starsi neZ 3 (di)mdsice. Pokud se pfislusni doklad ffdiprevnim ftidem ciziho stitu,
musi byt opattun piislusnim vyssim nebo dalsim ovdtenim, resp. apostilou dle haagskd imluvy o

apostilaci (podle toho, coje relevantni).

Ve5kere dokumenty vyhotoven6 v cizim jazyce budou opadeny riiednim pfekhdem do desk6ho jazyka.

V Kralovicich dne 2.9.2022

Jmdno: BeneS

Funkce: jednatel
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Pliloha a. I

Projekt v trostlttri fiize slouletrim (Projekt PiemlDy)
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Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje

s notářským zápisem sepsaným dne 20.10.2022 pod číslem NZ 949/2022.

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje

s přílohou notářského zápisu.

Stejnopis byl vyhotoven dne 20.10.2022
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