
 

TriLAB Group s.r.o.,  

K rukám jednatelů společnosti 

Purkyňova 649/127,  

Brno Medlánky  

612 00 Brno  

 

V __________ dne ____________ 

 

VĚC: USNESENÍ MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 

 

Vážení jednatelé, 

s ohledem na skutečnost, že jsem byl/a z Vaší strany, jakožto jednatelů společnosti TriLAB Group 
s.r.o., IČO 05288746, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94527 (dále také jen 
“Společnost”), požádán, abych se v souladu se společenskou smlouvou Společnosti vyjádřil, zda 
souhlasím s přijetím níže uvedených usnesení valné hromady Společnosti,  

 

tímto prohlašuji, že schvaluji / neschvaluji přijetí následujících usnesení valné hromady Společnosti 
mimo zasedání:  

„Valná hromada společnosti TriLAB Group s.r.o. rozhoduje o změně společenské smlouvy společnosti ze 
dne 24.07.2019 tak, že článek 3.2 a 3.3 nově zní:  

3.2 Ve společnosti jsou následující podíly: 

a) dva Zakladatelské podíly č. 1 a 2; 

b) 1 400 Investičních podílů č. 1 až 1 400 každý o velikosti 0,007143 % (slovy: nula celá sedm tisíc 
jedno sto čtyřicet tři milióntin), přičemž na každý takový Investiční podíl připadá vklad do 
základního kapitálu ve výši 7,143 Kč (slovy: sedm korun českých a čtrnáct celých tři desetiny 
haléře); 

c) 2 800 Investičních podílů č. 1 401 až 4 200 každý o velikosti 0,00714 % (slovy: nula celá sedm 
set čtrnáct sta tisícin procenta), přičemž na každý takový Investiční podíl připadá vklad do 
základního kapitálu ve výši 7,14 Kč (slovy: sedm korun českých a čtrnáct haléřů). 

3.3 Společníky společnosti jsou: 

a) Vojtěch Tambor, datum narození 31. srpna 1982, bydliště Rybova 1903/24, Nový Hradec 
Králové, 500 09 Hradec Králové, vlastnící: 

Zakladatelský podíl č. 1 o velikosti 34,004 % (slovy: třicet čtyři celých čtyři tisíciny procenta), na 
nějž připadá vklad do základního kapitálu ve výši 34.004,-Kč (slovy: třicet čtyři tisíc čtyři koruny 
české);  

700 Investičních podílů č. 1 až 700, každý o velikosti 0,007143 % (slovy: nula celá sedm tisíc 
jedno sto čtyřicet tři milióntin), přičemž na každý takový Investiční podíl připadá vklad do 
základního kapitálu ve výši 7,143 Kč (slovy: sedm korun českých a čtrnáct celých tři desetiny 
haléře) a  

1 400 Investičních podílů č. 1 401 až 2 800, každý o velikosti 0,00714 % (slovy: nula celá sedm 
set čtrnáct sta tisícin procenta), přičemž na každý takový Investiční podíl připadá vklad do 
základního kapitálu ve výši 7,14 Kč (slovy: sedm korun českých a čtrnáct haléřů). 



 

b) Sciencis s.r.o., IČO: 039 09 905, se sídlem Karásek 1767/1, Řečkovice, 621 00 Brno, vlastnící 

Zakladatelský podíl č. 2 o velikosti 36,004 % (slovy: třicet šest celých čtyři tisíciny procenta), na 
nějž připadá vklad do základního kapitálu ve výši 36.004,- Kč (slovy: třicet šest tisíc a čtyři 
koruny české); 

700 Investičních podílů č. 701 až 1 400, každý o velikosti 0,007143 % (slovy: nula celá sedm tisíc 
jedno sto čtyřicet tři milióntin), přičemž na každý takový Investiční podíl připadá vklad do 
základního kapitálu ve výši 7,143 Kč (slovy: sedm korun českých a čtrnáct celých tři desetiny 
haléře) a  

1 400 Investičních podílů č. 2 801 až 4 200, každý o velikosti 0,00714 % (slovy: nula celá sedm 
set čtrnáct sta tisícin procenta), přičemž na každý takový Investiční podíl připadá vklad do 
základního kapitálu ve výši 7,14 Kč (slovy: sedm korun českých a čtrnáct haléřů).“ 

 

 
 

 

____________________ 
 

       ……………………………………………………  
 [Jméno a příjmení společníka] 

 
………………………………………….. 

[datum narození/IČO] 

společník Společnosti 

[OVĚŘENÝ PODPIS] 

 


