
NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY  
společnosti TriLAB Group s.r.o.,  

IČO 05288746, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno 
 

Vážení společníci, 

jednatelé 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”); 

Mgr. Michal Boháč, PhD., nar. 25. prosince 1976, bytem Merhautova 950/72, Černá Pole, 613 00; a 

Mgr. Vojtěch Tambor, PhD., nar. 31. srpna 1982, trvale bytem Rybova 1903/24, Nový Hradec Králové, 500 09 
Hradec Králové,  

navrhují přijmout 

v souladu s ustanovením § 175 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a společenskou smlouvou Společnosti usnesení valné 
hromady mimo zasedání (formou per rollam), a to v následujícím znění: 

1.  „Valná hromada společnosti TriLAB Group s.r.o. uděluje souhlas s rozdělením základního podílu č. 1 na 
Společnosti ve vlastnictví Mgr. Vojtěcha Tambora, nar. 31. srpna 1982, trvale bytem Rybova 1903/24, 
Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, na dvě části, a to na část o velikosti 32,0008 % na 
Společnosti a část o velikosti 2,0032 %, kdy současně valná hromada společnosti TriLAB Group s.r.o. 
uděluje souhlas s převodem části rozděleného podílu o velikosti 32,0008 % na Společnosti na společnost 
PRUSA RESEARCH A.S., sídlem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 06649114, zapsaná v 
obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B vložka 23056.“ 

2. „Valná hromada společnosti TriLAB Group s.r.o. uděluje souhlas s rozdělením základního podílu č. 2 na 
Společnosti ve vlastnictví společnosti SCIENCIS S.R.O., sídlem Karásek 1767/1, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO 
039 09 905, zapsaná u KS v Brně, oddíl C vložka 87350, na dvě části, a to na část o velikosti 32,0008 % na 
Společnosti a část o velikosti 2,0032 %, kdy současně valná hromada společnosti TriLAB Group s.r.o. 
uděluje souhlas s převodem části rozděleného podílu o velikosti 34,0008 % na Společnosti na společnost 
PRUSA RESEARCH A.S., sídlem Partyzánská 188/7a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 06649114, zapsaná v 
obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B vložka 23056.“ 

Prosíme, abyste se svým hlasováním vyjádřili k tomu, zda souhlasíte s přijetím usnesení valné hromady 
Společnosti ve znění odpovídajícím shora uvedeným návrhům. 

Vaše hlasování ke shora uvedenému vyjádřete prosím následovně: 

a. ve Vašem přiloženém vyjádření zaškrtněte, zda hlasujete PRO nebo PROTI přijetí usnesení ve znění 
odpovídajícím shora uvedeným návrhům; 

b. přiložené vyjádření podepište; 

c. podepsané vyjádření naskenujte; a 

d. odešlete emailem na e-mailovou adresu Společnosti: info@trilab.cz 

Lhůta pro hlasování o výše uvedených návrzích činí 2 týdny ode dne doručení tohoto návrhu na Vaši e-
mailovou adresu vedenou v seznamu společníků Společnosti, nebo od osobního doručení či doručení 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Pokud nám nebude Vaše vyjádření zasláno v tomto časovém 
úseku, platí, že s návrhy nesouhlasíte. Pro úplnost dodáváme, že k přijetí navrhovaných usnesení je dostatečná 
prostá většina hlasů společníků. 

V příloze k tomuto návrhu zasíláme vzor schválení /neschválení návrhu usnesení. 

22. prosince 2021 

                                       
Mgr. Michal Boháč, PhD.       Mgr. Vojtěch Tambor, PhD.   

   jednatel           jednatel 
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