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sepsaný dne 08.11.2022 (osmého listopadu roku dva tisíce dvacet dva)mnou JUDr. 
Martinou Herzánovou, notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře na adrese 
Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, v mé notářské kanceláři tamtéž.  -----------------  
 

Účastníky jsou:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  pan Henrik Gharagyozyan, datum narození 06.04.1991, pobytem U Kavalírky 8/4, 
Košíře, 150 00 Praha 5,  -------------------------------------------------------------------------------------  
2. pan Andrej Weissman, datum narození 07.02.1964, pobytem U půjčovny 969/3, Nové 
Město, 110 00 Praha 1,  -------------------------------------------------------------------------------------  
3. pan Art’om Petrosjan, datum narození 01.02.1983, pobytem Marie Cibulkové 1615/1b, 
Nusle, 140 00 Praha 4,  --------------------------------------------------------------------------------------  
4. paní Teodora Gancheva Decastelo, datum narození 17.11.1976, pobytem 
Vyšehradská 1269/29, Nové Město, 128 00 Praha 2,  -----------------------------------------------  
5. paní Lucia Margová, datum narození 15.02.1983, trvale pobytem Slovenská republika, 
Štefánikova 45 A4/a Michalovce, 07101, v České republice pobytem  Vinařického 131/6, 
Vyšehrad, 128 00 Praha 2,  ---------------------------------------------------------------------------------  
6. pan Artur Grigorjan, datum narození 12.12.1984, pobytem Roudnická 449/14, 
Střížkov, 182 00 Praha 8. -----------------------------------------------------------------------------------  
 

Účastníci, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že jsou způsobilí samostatně 
právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že na jejich 
majetek nebyl prohlášen konkurz, nejsou v úpadku, nebylo proti nim zahájeno insolvenční 
řízení a ani jim nejsou známy žádné okolnosti, které by zahájení takového řízení 
odůvodňovaly, že jim nebylo jako osobám povinným doručeno rozhodnutí o nařízení 
exekuce či návrh na provedení výkonu rozhodnutí, a ani nelze zahájení exekučního řízení, 
popř. řízení o výkonu rozhodnutí vůči nim důvodně očekávat.  ------------------------------------  
 
Účastníci činí právní jednání, kterým je toto  -----------------------------------------------------------  

založení družstva Družstvo PRIVATEUM GLOBAL 
 dohodou zakladatelů na obsahu stanov 

264IKZ6

STEJNOPIS
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Část první  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Zakladatelé zakládají na dobu neurčitou družstvo s názvem obchodní firmy Družstvo 
PRIVATEUM GLOBAL (dále též jen „Družstvo“) bez ustavující schůze dohodou 
zakladatelů na obsahu stanov v tomto znění:  ---------------------------------------------------------  
 

Stanovy družstva PRIVATEUM GLOBAL 

I. Použití pojmů 

I.1. Pro účely těchto stanov se pojmem „Zákon“ rozumí platné právní 
předpisy upravující právní poměry obchodních společností a 
družstev, zejména zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech 
družstvech (zákon o obchodních korporacích) v účinném znění. 

II. Firma 

II.1. Obchodní firma družstva: Družstvo PRIVATEUM GLOBAL. 

III. Sídlo a webové stránky 

III.1. Sídlo družstva je v obci Praha. 

III.2. Oficiální webové stránky družstva jsou:   

 https://www.privateum.com/.  

IV. Předmět podnikání a předmět činnosti družstva 

IV.1. Předmět činnosti družstva je následující: 

IV.1.i. Vzájemná podpora členů. 

V. Základní kapitál družstva 

V.1. Základní kapitál družstva je tvořen peněžitými vklady členů 
družstva. 

VI. Základní členský vklad a způsoby jeho splácení, další vklady 

VI.1. Základní členský vklad činí 250,- Kč (slovy: dvě stě padesát korun 
českých). 

VI.2. Základní členský vklad je člen družstva povinen splatit v peněžité 
formě následujícím způsobem: 

VI.2.i. při založení družstva nejpozději do patnácti (15) dnů od 
konání ustavující členské schůze, k rukám správce vkladu 
určeného těmito stanovami, 

VI.2.ii. v dalších případech do patnácti (15) dnů ode dne podání 
členské přihlášky, k rukám představenstva družstva. 

 

https://www.privateum.com/
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VI.3. Při nesplacení základního členského vkladu ve lhůtě členství 
v družstvu nevznikne. 

VI.4. Po schválení dalšího členského vkladu představenstvem se může 
člen podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími 
členskými vklady. Výše dodatečných členských vkladů se může u 
různých členů lišit. Dodatečný členský vklad může být nepeněžitý. 
Nepeněžité vklady se oceňují podle ustanovení § 573 Zákona. 

VII. Členství – vznik a převod družstevního podílu 

VII.1. Členství v družstvu vzniká podle Zákona. 

VII.2. O přijetí za člena družstva na základě písemné přihlášky rozhoduje 
membership officer. 

VII.3. Podmínkou členství v družstvu je vlastnictví alespoň 1 (slovy: 
jednoho) tokenu PRI. 

VII.4. Token PRI je elektronicky uchovávané digitální aktivum na bázi 
blockchain s unikátním kódem smlouvy 
0xB10be3f4C7e1f870d86eD6Cfd412fED6615FeB6F. 

VII.5. Písemná členská přihláška musí obsahovat alespoň:  

VII.5.i. obchodní firmu družstva,  

VII.5.ii. jméno nebo obchodní firmu a bydliště nebo sídlo osoby 
ucházející se o členství.  

VII.5.iii. e-mailovou adresu a telefonní číslo, 

VII.5.iv. souhlas s elektronickou komunikací, a to podle § 636 odst. 3 
Zákona, a 

VII.5.v. vymezení jeho nebo jejího členského vkladu. 

VII.6. Členství v družstvu zaniká v souladu se Zákonem. 

VII.7. Jeden družstevní podíl může vlastnit 1 (slovy: jedna) osoba. 

VII.8. Družstevní podíl lze převést v souladu se Zákonem; převod na 
osobu, která není členem družstva, je rovněž přípustný, pokud 
s tímto převodem vysloví souhlas membership officer. 

VIII. Zánik členství 

VIII.1. Členství v družstvu zaniká zejména: 

VIII.1.i. dohodou, 

VIII.1.ii. odstoupením člena, 

VIII.1.iii. vyloučením člena, 

VIII.1.iv. převodem družstevního podílu, 
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VIII.1.v. přechodem družstevního podílu, 

VIII.1.vi. smrtí člena družstva, 

VIII.1.vii. zánikem právnické osoby, která je členem družstva  

VIII.1.viii. okamžikem, kdy nastávají účinky prohlášení konkursu na 
majetek člena. 

VIII.2.  Člen může být z družstva vyloučen, pokud: 

VIII.2.i. závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské 
povinnosti, 

VIII.2.ii. přestal splňovat podmínky pro členství včetně pozbytí 
vlastnictví alespoň 1 (slovy: jednoho) tokenu PRI, 

VIII.2.iii. představuje pro družstvo riziko, spojené s uplatňováním 
právních předpisů v oblasti boje proti praní špinavých peněz 
a financování terorismu (AML/CTF) a mezinárodních sankcí,  

VIII.2.iv. důvodem, proč se stali členy družstva, není poskytnutí 
pomoci ze strany družstva, ale sledování jiných cílů, nebo  

VIII.2.v. poškozují dobrou pověst družstva.  

IX. Práva a povinnosti družstva a jeho členů 

IX.1. V družstvu existují dva druhy členství: zakládající členství 
zakládajících členů uvedených v oddíle XVI těchto stanov a dalších 
členů, kterým představenstvo družstva udělilo zakládající členství, a 
řádné členství ostatních členů družstva. 

IX.2. Zakládající členství může být představenstvem družstva přiznáno 
pouze členům, jejichž další členský vklad, který splatili, činí alespoň 
250 000 Kč. 

IX.3. Každý člen má zejména právo: 

IX.3.i. účastnit se členských schůzí družstva, 

IX.3.ii. volit a být volen do orgánů družstva, 

IX.3.iii. účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, 

IX.3.iv. obdržet softwarový token umožňující účast na softwarové 
platformě, kterou družstvo používá k podpoře vzájemné 
podpory svých členů, pokud je k účasti na této softwarové 
platformě vyžadován a pokud s družstvem uzavře smlouvu 
o využívání této softwarové platformy, 

IX.3.v. na podíl na zisku družstva v souladu s těmito stanovami, 

IX.3.vi. požádat o výpis z evidence členů, účetní závěrky a zápisy z 
členských schůzí. 
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IX.4. Každý člen má povinnost: 

IX.4.i. splatit základní členský vklad, 

IX.4.ii. splatit další členský vklad, pokud je tato povinnost 
stanovena v souladu se stanovami družstva, 

IX.4.iii. dodržovat tyto stanovy, organizační řád, vnitřní předpisy a 
plnit usnesení orgánů družstva,  

IX.4.iv. chránit majetek družstva, 

IX.4.v. informovat družstvo o všech změnách údajů vedených v 
evidenci členů družstva bez zbytečného odkladu, 

IX.4.vi. zajistit, aby k e-mailové adrese a telefonnímu číslu 
uvedeným v přihlášce za člena neměla přístup žádná jiná 
osoba, 

IX.4.vii. nestačí-li krytí ztráty fondy družstva nebo není-li ztráta 
hrazena z jiných zdrojů, přispět k její úhradě na základě 
rozhodnutí členské schůze,  

IX.4.viii. uhradit nutné výdaje stanovené orgány družstva spojené s 
vydáním jím požadovaných výpisů nebo převodem členství. 

IX.5. Družstvo má práva a povinnosti stanovené Zákonem.  

X. Formy majetkové účasti 

X.1. Majetková účast člena v družstvu se realizuje v těchto formách: 

X.1.i. základním členským vkladem, 

X.1.ii. dalším členským vkladem. 

XI.  Vypořádací podíl 

XI.1. Při ukončení účasti člena v družstvu má člen nebo jeho právní 
nástupce nárok na vypořádací podíl. 

XI.2. Výše vypořádacího podílu se stanoví jako nižší z těchto dvou čísel: 

XI.2.i. splacený členský vklad; a 

XI.2.ii. částka rovnající se podílu splněné vkladové povinnosti ve 
vztahu k členskému vklad člena, jehož členství bylo v 
příslušném účetním období ukončeno, a součtu splněných 
vkladových povinností ve vztahu k členským vkladům všech 
členů k poslednímu dni příslušného účetního období. Tento 
podíl se vynásobí výší vlastního kapitálu družstva po 
odečtení výše rezervního fondu, pokud byl vytvořen dle 
jiného právního předpisu nebo stanov, a to v rozsahu,  
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v jakém nelze rezervní fond rozdělit mezi členy družstva podle jiného 
právního předpisu nebo stanov, vykázaném v účetní závěrce 
sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž došlo k zániku 
členství. Dojde-li k zániku členství k 30. červnu příslušného účetního 
období nebo před tímto datem, stanoví se daná částka na základě 
vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni předchozího účetního 
období, je-li vyšší. 

XI.3. Vypořádací podíl lze vyplatit i nepeněžitou formou z majetku 
družstva. 

XI.4. Vypořádací podíl se vyplácí pouze v případě, že jeho hodnota 
přesáhne 250 Kč (slovy dvě stě padesát korun českých).  

XI.5. Vypořádací podíl lze v plné výši započítat na případné závazky člena 
družstva majícího nárok na vypořádací podíl vůči družstvu, a to i bez 
jeho souhlasu. 

XII. Orgány družstva 

XII.1. Orgány družstva jsou následující: 

XII.1.i. členská schůze, 

XII.1.ii. představenstvo, 

XII.1.iii. kontrolní komise a  

XII.1.iv. membership officer. 

XIII. Členská schůze 

XIII.1. Členská schůze: 

XIII.1.i. mění tyto stanovy, nedojde-li k jejich změně na základě 
jiných právních skutečností, 

XIII.1.ii. volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise, 
ledaže Zákon stanoví, že jednoho nebo více členů kontrolní 
komise volí zaměstnanci družstva, 

XIII.1.iii. určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise 

XIII.1.iv. schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou 
účetní závěrku, a v případech stanovených Zákonem i 
mezitímní účetní závěrku 

XIII.1.v. schvaluje smlouvu o výkonu funkce, 

XIII.1.vi. schvaluje poskytnutí finanční asistence, 

XIII.1.vii. rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho nebo 
jejím vyloučení, 
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XIII.1.viii. schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku, 

XIII.1.ix. rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů 
nebo úhradě ztráty, 

XIII.1.x. rozhoduje o vydání dluhopisů, 

XIII.1.xi. schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové části 
jmění, která by znamenala podstatnou existující struktury 
podniku nebo podstatnou změnu účelu nebo činnosti 
družstva. 

XIII.1.xii. rozhoduje o přeměně družstva, 

XIII.1.xiii. schvaluje smlouvu o tiché společnosti, včetně jejích změn a 
ukončení. 

XIII.1.xiv. rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, 

XIII.1.xv. volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, 

XIII.1.xvi. schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na 
použití likvidačního zůstatku, 

XIII.1.xvii. rozhoduje o dalších otázkách, které Zákon nebo stanovy 
svěřují do její působnosti. 

XIII.2. Členská schůze neschvaluje smlouvy o dalších členských vkladech, 
jejich změnu a zrušení.  

XIII.3. Členská schůze se svolává buď:  

XIII.3.i. písemnou pozvánkou zaslanou prioritně poštou na adresu 
vedenou v seznam členů, nebo  

XIII.3.ii. elektronickou pozvánkou zaslanou na e-mailovou adresu 
vedenou v evidenci členů, pokud člen s tímto způsobem 
komunikace souhlasil, nebo 

XIII.3.iii. elektronickou pozvánkou zaslanou v rámci softwarové 
aplikace provozované družstvem, pokud člena využívajícího 
tuto aplikace bude možné jednoznačně identifikovat a 
pokud člen s tímto způsobem komunikace souhlasil, 

alespoň 30 dní před konáním členské schůze. 

XIII.4. Pozvánka na členskou schůzi musí být také zveřejněna na úřední 
desce družstva a na oficiálních internetových stránkách družstva 
nejméně 30 dnů před konáním členské schůze. 

XIII.5. Pozvánka musí obsahovat alespoň: 
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XIII.5.i. firmu a sídlo družstva, 

XIII.5.ii. místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba 
zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně 
omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, 

XIII.5.iii. označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní 
členská schůze, 

XIII.5.iv. program členské schůze, 

XIII.5.v. místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým 
záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou 
přiloženy k pozvánce, a 

XIII.5.vi. pokud mají být tyto stanovy změněny nebo má být přijato 
usnesení vedoucí ke změně stanov, text navrhovaných 
změn nebo návrh usnesení. 

XIII.6. Členská schůze se může konat v České republice nebo v jiné zemi 
Evropského hospodářského prostoru nebo ve Spojeném království 
Velké Británie a Severního Irska.  

XIII.7. Všichni členové mají jeden hlas, pokud má členská schůze 
rozhodnout o: 

XIII.7.i. schválení poskytnutí finanční pomoci, 

XIII.7.ii. zrušení družstva s likvidací, 

XIII.7.iii. přeměna družstva, a 

XIII.7.iv. vydání dluhopisů. 

XIII.8. Pokud se nejedná o hlasování členské schůze o rozhodnutí 
uvedeném v oddíle XIII.7 těchto stanov: 

XIII.8.i. každý zakládající člen má 1 000 000 hlasů; a 

XIII.8.ii. každý člen má počet hlasů rovnající se počtu celých tokenů 
PRI, které vlastní. 

XIII.9. Připouští se hlasování způsobem per rollam ve všech záležitostech. 

XIII.10. Návrh rozhodnutí obsahuje: 

XIII.10.i. text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, 

XIII.10.ii. lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami, 
jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení 
návrhu členovi, 

XIII.10.iii. jakékoliv podklady potřebné pro jeho přijetí. 
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XIII.11. Vyžaduje-li Zákon, aby přijetí rozhodnutí členské schůze bylo 
osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít 
formu veřejné listiny, která musí obsahovat i obsah navrhovaného 
rozhodnutí členské schůze, jehož se výrok týká. 

XIII.12. Návrh se členům zasílá do emailové schránky na adresu vedenou v 
seznamu členů nebo prostřednictvím softwarové aplikace 
provozované družstvem.  

XIII.13. Člen může o návrhu rozhodnutí per rollam hlasovat 
prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím softwarové aplikace 
provozované družstvem. Představenstvo stanoví bližší podmínky 
hlasování tak, aby hlasující člen byl jednoznačně ztotožněn a bylo 
zajištěno, že jeho hlas představuje projev jeho vůle.  

XIII.14. Podpis na návrhu rozhodnutí per rollam ověřený veřejnou listinou 
musí být ověřen. 

XIII.15. Pokud člen nedoručí družstvu svůj souhlas s navrhovaným 
rozhodnutím ve lhůtě uvedené v oddíle XIII.10.ii těchto stanov, má 
se za to, že s návrhem nesouhlasí. 

XIII.16. Při rozhodování per rollam se rozhodující většina počítá z celkového 
počtu hlasů všech členů družstva. 

XIV. Představenstvo 

XIV.1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 

XIV.2. Představenstvo tvoří 3 (slovy: tři) členové. 

XIV.3. Členové představenstva jsou voleni na dobu 5 let. 

XIV.4. Představenstvo zejména: 

XIV.4.i. rozhoduje o vyloučení člena družstva; 

XIV.4.ii. svolává členskou schůzi; 

XIV.4.iii. schvaluje další členské vklady podle oddílu VI.4 těchto 
stanov; 

XIV.4.iv. rozhoduje o smlouvách o dalších členských vkladech, jejich 
změnách a zrušení; 

XIV.4.v. jmenuje membership officera; 

XIV.4.vi. rozhoduje o dalších záležitostech, které spadají do jeho 
pravomoci podle Zákona nebo těchto stanov. 

XIV.5. Představenstvo jedná jménem družstva následujícím způsobem: 
každý člen představenstva zastupuje družstvo samostatně. 
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XV. Kontrolní komise 

XV.1. Kontrolní komisi tvoří 3 členové družstva. 

XV.2. Členové kontrolní komise jsou voleni na funkční období 5 let. 

XVI. Membership Officer 

XVI.1. Membership officer je jmenován na funkční období 5 let. 

XVI.2. Membership officer zejména: 

XVI.2.i. rozhoduje o přijetí osob, které podaly přihlášku, za členy 
družstva, 

XVI.2.ii. vede a aktualizuje seznam členů družstva, který obsahuje 
vedle Zákonem požadovaných náležitostí také emailové 
adresy a telefonní čísla členů. 

XVII. Zakládající členové  

XVII.1. Zakládajícími členy jsou osoby uvedené v seznamu členů v článku 
XIX. těchto stanov.  

XVII.2. Každý zakládající člen před ztrátou své právní subjektivity určí 
nejvýše jednoho právního nástupce, který se stane zakládajícím 
členem družstva místo něj. Pokud takové rozhodnutí neučiní, 
nestane se členem družstva žádný právní nástupce.  

XVII.3. Přijetí právního nástupce zakládajícího člena za zakládajícího člena 
družstva podléhá souhlasu představenstva. Pokud představenstvo 
souhlas neudělí, právní nástupce se členem družstva nestane. 

XVIII. Určení volených orgánů 

XVIII.1. Prvními členy představenstva jsou určeni: 

XVIII.1.i. pan Henrik Gharagyozyan, narozen 6. dubna 1991, bytem U 
Kavalírky 8/4, 150 00 Praha 5 - Košíře;  

XVIII.1.ii. pan Andrej Weissman, narozen 7. února 1964, bytem U 
Půjčovny 969/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město; a 

XVIII.1.iii. pan Arťom Petrosjan, narozen 1. února 1983, bytem Vítězná 
13, 150 00 Praha – Malá Strana. 

XVIII.2. Prvními členy kontrolní komise jsou určeni: 

XVIII.2.i. paní Teodora Gancheva Decastelo, narozena 17. listopadu 
1976, trvale bytem Praha, Nové Město, Vyšehradská 1269/29;  

XVIII.2.ii. pan Artur Grigorjan, narozen 12.12.1984, trvale bytem 
Roudnická 449/14, 182 00 Praha 8 - Střížkov; a  
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XVIII.2.iii. paní Lucia Margová, narozena 15. února 1983, trvale bytem 
Štefánikova 45, A4/a, Michalovce, 07101, Slovenská 
republika. 

XIX. Seznam zakladatelů 

XIX.1. Seznam zakladatelů ve smyslu ustanovení § 561a odst. 2 písm. a) 
Zákona je tvořen výše uvedenými Zakládajícími členy a dále 
následujícími osobami: 

XIX.1.i. pan Henrik Gharagyozyan, narozen 6. dubna 1991, bytem U 
Kavalírky 8/4, 150 00 Praha 5 - Košíře;  

XIX.1.ii. pan Andrej Weissman, narozen 7. února 1964, bytem U 
Půjčovny 969/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město; 

XIX.1.iii. pan Arťom Petrosjan, narozen 1. února 1983, bytem Vítězná 
13, 150 00 Praha – Malá Strana; 

XIX.1.iv. paní Teodora Gancheva Decastelo, narozena 17. listopadu 
1976, trvale bytem Praha, Nové Město, Vyšehradská 1269/29;  

XIX.1.v. pan Artur Grigorjan, narozen 12.12.1984, trvale bytem 
Roudnická 449/14, 182 00 Praha 8 – Střížkov,  

XIX.1.vi. paní Lucia Margová, narozena 15. února 1983, trvale bytem 
Štefánikova 45, A4/a, Michalovce, 07101, Slovenská 
republika. 

XX. Přechodná ustanovení 

XX.1. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu bude u členů, 
kteří jsou uvedeni v seznamu zakladatelů, splněna v hotovosti 
k rukám správce vkladu, kterým je Mgr. Bc. Pavel Martiník, 
narozený dne 8. června 1993, trvale bytem Bořivojova 741, 130 00 
Praha 3 – Žižkov. 

XX.2. O vypuštění ustanovení článků XVIII až XX těchto stanov rozhoduje 
v souladu s ustanovením § 561a odst. 3 Zákona představenstvo. 

XXI. Závěrečná ustanovení. 

XXI.1. Zakládající členové i členové jsou si vědomi závazku družstva k 
maximální ochraně soukromí svých členů a veškerých interakcí v 
rámci družstva. 

Zakládající členové uvedení v bodě XVII.1 těchto stanov a družstvo 
uzavřou smlouvy o dalších členských vkladech na částku nejméně 
250 000 Kč do šedesáti (60) dnů od zápisu družstva do obchodního 
rejstříku a zakládající členové tam uvedení své další členské vklady 
zcela splatí do devadesáti (90) dnů od zápisu družstva do 
obchodního rejstříku. Pokud tak neučiní, budou považováni za  
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zakládající členy až do doby, než tak učiní. 

Účastníci jako zakladatelé v souvislosti s tímto zakladatelským právním jednání vyslovují 
souhlas se zápisem svých osob v rámci zápisu tohoto družstva do obchodního rejstříku, 
ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.  ----------------------------------  
 
Část třetí  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 70 a 70a zákona 
č. 358/1992 Sb., notářský řád:  ----------------------------------------------------------------------------  
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu prohlašuji, že:  -----------  
1. právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu:  --------------------------------------------  
a) je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení se zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník,  --------------------------------------------------------------------------  
b) splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, tedy zákonem 
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci 
svěřenských fondů a zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, pro zápis do 
veřejného rejstříku,  -------------------------------------------------------------------------------------------  
2. formality stanovené pro zápis do veřejného rejstříku, které mohly být splněny 
k okamžiku sepsání tohoto notářského zápisu, byly splněny, a jejich splnění mně bylo 
doloženo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O tom byl tento notářský zápis sepsán, Účastníky schválen a poté přede mnou 
vlastnoručně podepsán.  ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Henrik Gharagyozyan v.r. 
Andrej Weissman v.r. 
Arťom Petrosjan v.r. 
Teodora Gancheva Decastelo v.r. 
Lucia Margová v.r. 
Artur Grigorjan v.r. 
 

L.S. 
JUDr. MARTINA HERZÁNOVÁ 

malý státní znak 
1 

     NOTÁŘKA V PRAZE    
 

                                                                              JUDr. Martina Herzánová, 
                                                                                 notářka v.r. 
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Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje

s notářským zápisem sepsaným dne 08.11.2022 pod číslem NZ 472/2022.

Stejnopis byl vyhotoven dne 08.11.2022
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