V Praze dne 15. 6. 2021

Vážená akcionářko, vážený akcionáři,
dovolujeme si Vás tímto oslovit jménem společnosti Pilulka Lékárny a.s., IČ: 03615278, se sídlem: Drahobejlova
1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále jen „společnost“), a to v souvislosti s požadavkem na zaslání Vašeho
vyjádření k návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti mimo její zasedání formou per rollam, který přikládáme
k tomuto dopisu.
Návrh rozhodnutí je vyhotoven ve formě notářského zápisu, sepsaného JUDr. Romanem Bláhou, notářem
v Havlíčkově Brodě.
Rozhodování formou per rollam je rozhodování, které neprobíhá jako obvykle na shromáždění (valné hromadě)
akcionářů, ale korespondenčně, tj. formou vyjádření akcionáře obsaženém v písemném sdělení zaslaném
společnosti. V případě, že zákon požaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou
(notářský zápis), návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, která je v kopii zasílána akcionářům, a
podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen. Protože některá z rozhodnutí, která mají být přijata, vyžadují
formu veřejné listiny, je nutné, aby Váš podpis na vyjádření byl úředně ověřen.
Za účelem usnadnění Vašeho vyjádření k zaslanému návrhu Vám zasíláme i formulář, který obsahuje Vaši
identifikaci, text jednotlivých rozhodnutí a prostor pro Vaše vyjádření, tj. zda s rozhodnutím souhlasíte či nikoliv.
Na základě shora uvedeného si Vás tedy dovolujeme požádat o následující:
-

V přiloženém formuláři prosím vyplňte Vaše osobní údaje, tj. jméno a příjmení, datum narození a trvalé
bydliště, případně název firmy, IČ a sídlo.

-

Pod textem návrhu každého rozhodnutí uveďte, zda s tímto návrhem souhlasíte či nikoliv, tj. Vámi
vybranou volbu označte křížkem.

-

Formulář podepište ověřeným způsobem, tj. před notářem nebo advokátem, nebo na jakémkoliv
pracovišti Czech POINTU apod. a

-

odešlete jej na adresu společnosti: Pilulka Lékárny a.s., Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9,
k rukám představenstva.

Lhůta pro Vaše vyjádření činí 15 (patnáct) dnů s tím, že v této lhůtě musí být vyjádření doručeno na adresu sídla
společnosti, a to k rukám představenstva společnosti. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení návrhu
s tím, že lhůta běží ode dne, který následuje po dni doručení tohoto dopisu k Vašim rukám. Nebude-li Vaše
vyjádření v této lhůtě doručeno, bude platit, že s návrhem nesouhlasíte.
V případě jakýchkoliv nejasností ohledně způsobu hlasování nebo vyplnění hlasovacího formuláře nás prosím
kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy investors@pilulka.cz.
S pozdravem

_________________________________________
Pilulka Lékárny a.s.
Ing. Petr Kasa a Martin Kasa, členové představenstva

Přílohy:
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VYJÁDŘENÍ AKCIONÁŘE
při rozhodování valné hromady společnosti Pilulka Lékárny a.s., IČ: 036 15 278
se sídlem: Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále jen „Společnost“)
mimo její zasedání formou per rollam

Akcionář:
jméno a příjmení:

_______________________________

datum narození:

_______________________________

bydliště:

_______________________________

(fyzická osoba)

obchodní firma:

_______________________________

IČ:

_______________________________

se sídlem:

_______________________________

zastoupená:

_______________________________

(právnická osoba)

I.
Akcionáři byl ze strany představenstva Společnosti doručen k vyjádření návrh rozhodnutí valné hromady
společnosti mimo její zasedání formou per rollam. S ohledem na skutečnost, že předmětem návrhu
usnesení je, mimo jiné, změna výše základního kapitálu společnosti a změna stanov Společnosti, byl
návrh usnesení akcionáři zaslán ve formě notářského zápisu vyhotoveného JUDr. Romanem Bláhou,
notářem v Havlíčkově Brodě.
Lhůta pro vyjádření akcionáře činí 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu usnesení akcionáři. V této lhůtě
musí být písemné vyjádření akcionáře s úředně ověřeným podpisem doručeno představenstvu
Společnosti, a to na adresu sídla společnosti Pilulka Lékárny a.s., Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00
Praha 9. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení návrhu s tím, že lhůta běží ode dne, který
následuje po dni doručení.
Nevyplněné vyjádření je neplatné. Nevyjádří-li se akcionář pouze k některému bodu z návrhu usnesení,
má se za to, že nesouhlasí pouze s návrhem tohoto bodu usnesení, přičemž ve zbylých bodech usnesení
je jeho vyjádření platné.
Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené výše osobě oprávněné ke svolání valné hromady své vyjádření,
platí, že s návrhem nesouhlasí ve všech jeho bodech.
Podpis na tomto vyjádření musí být úředně ověřen.

II.
Akcionáři jsou k vyjádření předkládána tato rozhodnutí:
1) Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam) o schválení účetní
závěrky za rok 2020 a převedení ztráty Společnosti na účet neuhrazených ztrát Společnosti
Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se schvaluje účetní
závěrka Společnosti za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem a rozhoduje se, že ztráta
Společnosti za rok 2020 ve výši 9.619.303,41 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát
Společnosti.
Vyjádření akcionáře:
□ pro
□ proti
Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

2) Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam) o schválení
konsolidované účetní závěrky za rok 2020
Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se schvaluje
konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2020.
Vyjádření akcionáře:
□ pro
□ proti
Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

3) Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam) o schválení převodu
zůstatku účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let na účet neuhrazených ztrát
Společnosti
Rozhodnutím valné hromady Společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se schvaluje
převod zůstatku účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 48.158.737,96 Kč na účet
neuhrazených ztrát Společnosti.
Vyjádření akcionáře:
□ pro
□ proti
Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

4)

Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam) o určení auditora dle
ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se auditorem
účetní závěrky Společnosti za rok 2021 a konsolidované účetní závěrky za rok 2021 určuje
společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, se sídlem: Hvězdova 1734/2c,
Nusle, 140 00 Praha 4. Představenstvo společnosti se pověřuje uzavřením příslušné smlouvy o
provedení auditu účetní závěrky Společnosti za rok 2021.
Vyjádření akcionáře:
□ pro
□ proti
Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

5)

Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam) o převodu části
podílu ve společnosti Lékárna „U Nádraží“ s.r.o.
Rozhodnutím valné hromady Společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se schvaluje
převod části podílu Společnosti na společnosti Lékárna "U Nádraží" s.r.o., IČ: 28733347, se sídlem
Československé armády 1566/2, 470 01 Česká Lípa, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 29277, odpovídající 30 % základního kapitálu této
společnosti, a to ve prospěch společnosti Startup Yard Limited, společnost založená a existující
podle práva Anglie a Walesu, registrační číslo 07757587, se sídlem Unit 6 Queens Yard, White Post
Lane, Londýn, PSČ: E9 5EN, Spojené království Vel-ké Británie a Severního Irska, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Companies House.
Vyjádření akcionáře:
□ pro
□ proti
Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

6)

Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam), kterým se mění
stanovy Společnosti
Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se v čl. IV. stanov
Společnosti mění čl. 4.1, který nově zní:
4.1.

Předmětem podnikání společnosti jsou:

4.1.1.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a v jeho
rámci následující obory činnosti:
-

Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod

4.1.2.
4.1.3.

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Poskytování zdravotních služeb – lékárenská péče
Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2012 Sb., zákon o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování.

Vyjádření akcionáře:
□ pro
□ proti
Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

7)

Rozhodnutí akcionáře přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam) o zvýšení základního
kapitálu
Rozhodnutím valné hromady společnosti přijatým mimo její zasedání (per rollam) se zvyšuje
základní kapitál společnosti takto:

1.

2.

3.

Společná ustanovení:
1.1.
základní kapitál společnosti se zvyšuje o 36 076,-- Kč (třicet šest tisíc sedmdesát šest
korun českých), vydáním 36 076 (třiceti šesti tisíců sedmdesáti šesti) kusů nových
nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v zaknihované
podobě, každé o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká)
1.2.
upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští
1.3.
připouští se upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, o
konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo
1.4.
nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady
Vyloučení přednostního práva:
2.1.
nové akcie jsou určeny k upsání panem Michalem Hanáčkem, nar. 7. 6. 1988, bytem
Domanovická 1120, Praha 21, který je oprávněn upsat celkem 13.490 ks akcií, a
panem Tomášem Baierem, nar. 5. 12. 1975, bytem Karlštejnská 259, Černošice, který
je oprávněn upsat 22.586 ks akcií, a to v souvislosti s vypořádáním jejich nároku na
převod uvedeného počtu akcií Společnosti od Společnosti, založeného na základě
Dohody o ukončení smlouvy o účasti zaměstnance v opčním programu společnosti
ze dne 27. 8. 2020, ve spojení se Smlouvou o smlouvě budoucí o úplatném převodu
zaknihovaných akcií ze dne 31. 8. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 3. 2021,
pokud se týká Michala Hanáčka. A na základě Dohody o ukončení smlouvy o účasti
zaměstnance v opčním programu společnosti ze dne 27. 8. 2020, ve spojení se
Smlouvou o smlouvě budoucí o úplatném převodu zaknihovaných akcií ze dne 31. 8.
2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 3. 2021, pokud se týká Tomáše Baiera.
2.2.
S ohledem na uvedené se vylučuje přednostní právo všech stávajících akcionářů na
upsání nových akcií ve smyslu ust. § 488, odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích,
Emisní kurs:
3.1.
emisní kurs upisovaných akcií 1,-- Kč/akcie (jedna koruna česká za jednu novou akcii)
3.2.
emisní kurs nových akcií bude upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 %
emisního kursu) nejpozději do 1 (jednoho) měsíců od uzavření smlouvy o úpisu akcií
na účet společnosti číslo 6557612/0800;

4.

Upisování předem určenými zájemci:
4.1.
všechny nové akcie budou nabídnuty osobám uvedený pod bodem 2.1. tohoto
rozhodnutí, jako předem určeným zájemcům.
4.2.
zájemci jsou oprávněni učinit výzvu k uzavření smlouvy o úpisu zaknihovaných akcií
nejdříve dne 1. 9. 2023, nejpozději však do 30. 9. 2023, přičemž představenstvo
společnosti je povinno smlouvu o úpisu zaknihovaných akcií s upisovateli uzavřít do
dvaceti pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy upisovatelů.
Vyjádření akcionáře:
□ pro
□ proti
Pozn.: Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

V _______________ dne ______________

_______________________________
úředně ověřený podpis akcionáře

