STEJNOPIS
N 22/2021--------------------------------------------------------------------------------------NZ 26/2021
STRANA PRVNÍ.------------------------------------------------------------------------------------------

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS
sepsaný dne 13. 1. 2021, třináctého ledna roku dva tisíce dvacet jedna, mnou,
JUDr. Ing. Ondřejem Kličkou, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese
Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63, na základě žádosti obchodní společnosti EGPP a.s.,
identifikační číslo 05531608, se sídlem U Michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00
Praha 4, za niž jedná na základě pověření Mgr. Štefan Šurina, narozený 11.7.1984, bytem
Amforová 1934/25, Stodůlky, 155 00 Praha 5.--------------------------------------------------------Mgr. Štefan Šurina mne požádal, abych osvědčil rozhodnutí valné hromady obchodní
společnosti EGPP a.s. konané za mé přítomnosti dnes, 13.1.2021, v mé notářské kanceláři na
adrese Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63.----------------------------------------------------Mgr. Štefan Šurina mi existenci obchodní společnosti EGPP a.s. prokázal výpisem z
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložky 23902, ze dne
11.1.2021; o tomto výpisu prohlásil, že odpovídá skutečnosti.--------------------------------------ČLÁNEK PRVNÍ: Valnou hromadu zahájil v 13.30 hodin Mgr. Štefan Šurina, a to na základě
pověření jediného člena představenstva ze dne 11. ledna 2021.-------------------------------------Mgr. Štefan Šurina prohlásil, že:-------------------------------------------------------------------------a) valná hromada byla svolána představenstvem a všichni akcionáři byli o programu valné
hromady informováni,-------------------------------------------------------------------------------------b) je usnášeníschopná, poněvadž dle listiny přítomných akcionářů jsou přítomni akcionáři, kteří
mají zakladatelské akcie na jméno s jmenovitou hodnotou představující úhrnem 100 %
základního kapitálu společnosti.--------------------------------------------------------------------------To, že valná hromada je usnášeníschopná a údaje o počtu hlasů akcionářů odpovídají
skutečnosti, mi bylo doloženo listinou přítomných akcionářů (první příloha tohoto notářského
zápisu), a seznamem akcionářů. Současně mi také byly k nahlédnutí předloženy zakládací
dokumenty společnosti a úplné znění stanov, o kterém Mgr. Štefan Šurina prohlásil, že je
předkládáno úplné znění platné k dnešnímu dni.-------------------------------------------------------Na dnešní valné hromadě je přítomno 100 % akcionářů obchodní společnosti EGPP a.s.,
přičemž stanovy této společnosti akcionářům umožňují konání valné hromady i bez splnění
požadavků stanovených zákonem pro konání valné hromady a všichni akcionáři s konáním
valné hromady dle jejich prohlášení souhlasí.----------------------------------------------------------ČLÁNEK DRUHÝ: Předsedou valné hromady byl zvolen – Mgr. Štefan Šurina, narozený
11.7.1984, bytem Amforová 1934/25, Stodůlky, 155 00 Praha 5.---------------------------------Mgr. Štefan Šurina mi svojí osobní totožnost prokázal svým platným úředním průkazem
totožnosti. Současně prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.---------------

N 22/2021-------------------------------------------------------------------------------------NZ 26/2021
STRANA DRUHÁ.----------------------------------------------------------------------------------------ČLÁNEK TŘETÍ: Předseda valné hromady Mgr. Štefan Šurina konstatoval, že na valné
hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří mají zakladatelské akcie, jejichž nominální hodnota
představuje 100 % základního kapitálu společnosti, a proto lze na program valné hromady
zařadit i body, které nebyly uvedeny v pozvánce na valnou hromadu a přednesl návrh, aby na
program valné hromady byla zařazena rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu 100 % akcií
ve společnosti Exponea Holding a.s., identifikační číslo 06471480, se sídlem U michelského
mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, sp. zn. B 22864, uzavřené dne 29.12.2020 mezi BloomReach, Inc. jako
mateřskou společností, BloomReach Coöperatief U.A. jako kupujícím, Exponea Holding, a.s.
jako společností, EGPP a.s., Roboceo s.r.o. a EGPP, a.s. jako prodávajícími, a Exponea s.r.o.,
Exponea CZ s.r.o., Exponea DE GmbH, Exponea Ltd., Exponea PL Sp. Z o.o., Exponea o.o.o.,
Exponea FZ-LLC na základě které má dojít k převodu 100 % akcií ve společnosti Exponea
Holding a.s. na společnost BloomReach Coöperatief U.A. a dále transakcí předpokládaných
touto smlouvou; valná hromada všemi 1.999.269 hlasy přítomných akcionářů (100 % všech
akcionářů společnosti, kteří mají akcie s hlasovacími právy) přijala formou ústního prohlášení
všech akcionářů, kteří mají akcie s hlasovacími právy pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel
hlasování, tyto body na program valné hromady.------------------------------------------------------ČLÁNEK ČTVRTÝ: Poté valná hromada akcionářů dnes, 13.1.2021 (slovy: třináctého ledna
roku dva tisíce dvacet jedna), v mé notářské kanceláři na adrese Praha 2 – Vinohrady,
Bělehradská 572/63, přijala formou ústního prohlášení všemi (1.999.269) hlasy pro, nikdo
nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, přičemž rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí –
zjištěný z článku 8. odst. 8.4 stanov společnosti a § 416 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění
pozdějších předpisů - byl 1.332.846 hlasů, toto------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ:--------------------------------------------»Valná hromada obchodní společnosti EGPP a.s.:-------------------------------------------------a) schvaluje uzavření smlouvy o převodu 100 % akcií ve společnosti Exponea Holding
a.s. ze dne 29.12.2020 mezi BloomReach, Inc. jako mateřskou společností,
BloomReach Coöperatief U.A. jako kupujícím, Exponea Holding, a.s. jako společností,
EGPP a.s., Roboceo s.r.o. a GROWWS SICAV, a.s. jako prodávajícími, a Exponea
s.r.o., Exponea CZ s.r.o., Exponea DE GmbH, Exponea Ltd., Exponea PL Sp. Z o.o.,
Exponea o.o.o., Exponea FZ-LLC na základě které má dojít k převodu 100 % akcií ve
společnosti Exponea Holding a.s. na společnost BloomReach Coöperatief U.A. (dále
též jen převodní smlouva) a dále transakce předpokládané touto smlouvou nebo
v souvislostí s ní;--------------------------------------------------------------------------------------b) potvrzuje, že uzavření převodní smlouvy obchodní společností EGPP a.s. a plnění
povinností předvídaných převodní smlouvou nebo v souvislosti s ní ze strany obchodní
společnosti EGPP a.s. je v jejím zájmu;----------------------------------------------------------c) potvrzuje, že byla řádně informována všemi členy orgánů obchodní společnosti EGPP
a.s. ve smyslu ustanovení § 54, 55, 56 a 76 zákona o obchodních korporacích ve znění
pozdějších předpisů o jejich potenciálním konfliktu zájmů se zájmy obchodní
společnosti EGPP a.s.;-------------------------------------------------------------------------------d) potvrzuje, že nepozastavila výkon funkce žádného ze členů orgánů obchodní
společnosti EGPP a.s. ve smyslu ustanovení § 54 odst. 4 zákona o obchodních
korporacích ve znění pozdějších předpisů;-------------------------------------------------------

N 22/2021-------------------------------------------------------------------------------------NZ 26/2021
STRANA TŘETÍ.-----------------------------------------------------------------------------------------e) potvrzuje, že nezakázala uzavření převodní smlouvy ani jiných transakčních
dokumentů ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve
znění pozdějších předpisů.-------------------------------------------------------------------------«
Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady řídil, sčítání hlasů provedl, a výsledky hlasování
vyhlásil předseda valné hromady Mgr. Štefan Šurina.------------------------------------------------ČLÁNEK PÁTÝ: Poté valná hromada akcionářů dnes, 13.1.2021 (slovy: třináctého ledna roku
dva tisíce dvacet jedna), v mé notářské kanceláři na adrese Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská
572/63, přijala formou ústního prohlášení všemi (1.999.269) hlasy pro, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel hlasování, přičemž rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí – zjištěný z článku
8. odst. 8.4 stanov společnosti a § 416 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů - byl
1.332.846 hlasů, toto-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ:--------------------------------------------»Valná hromada obchodní společnosti EGPP a.s. schvaluje převod akcií Exponea Holding
a.s. vlastněných obchodní společností EGPP a.s. na BloomReach Coöperatief U.A.,
družstvo založené a existující dle práva Nizozemského království, se sídlem Oosteinde 7,
1017 WT, Amsterdam, Nizozemské království, identifikační číslo 67001149 (Kvk
nummer), zapsané v nizozemském obchodním rejstříku pod číslem 000035578831
(Vestigingsnummer) na základě převodní smlouvy, tedy konkrétně převod:------------------ hromadné akcie č. 3, série 2, na jméno: EGPP a.s., se sídlem U Michelského mlýna
1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 05531608, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23157, o jmenovité hodnotě
1.117.200,- Kč, druh hromadné akcie: hromadná akcie třídy standard dle stanov
Exponea Holding a.s., nahrazující 1.117.200 kusů akcií na jméno se zvláštními právy,
druh nahrazených akcií: akcie třídy standard dle stanov Exponea Holding a.s.,
pořadová čísla nahrazených akcií: 199 501 – 1 316 700, o jmenovité hodnotě každé
nahrazené akcie: 1,- Kč, celková jmenovitá hodnota všech nahrazených akcií:
1.117.200,- Kč.---------------------------------------------------------------------------------------«
Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady řídil, sčítání hlasů provedl, a výsledky hlasování
vyhlásil předseda valné hromady Mgr. Štefan Šurina.------------------------------------------------ČLÁNEK ŠESTÝ: Poté valná hromada akcionářů dnes, 13.1.2021 (slovy: třináctého ledna
roku dva tisíce dvacet jedna), v mé notářské kanceláři na adrese Praha 2 – Vinohrady,
Bělehradská 572/63, přijala formou ústního prohlášení všemi (1.999.269) hlasy pro, nikdo
nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, přičemž rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí –
zjištěný z článku 8. odst. 8.4 stanov společnosti a § 416 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění
pozdějších předpisů - byl 1.332.846 hlasů, toto------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ:--------------------------------------------»Valná hromada obchodní společnosti EGPP a.s. schvaluje, že obchodní společnost EGPP
a.s. nabude kmenové akcie BloomReach Inc. na základě převodní smlouvy, tedy
konkrétně nabytí 2 119 818 kmenových akcií BloomReach. Inc., každá o jmenovité
hodnotě 0,01 amerických dolarů, za podmínek dle převodní smlouvy.------------------------«

N 22/2021-------------------------------------------------------------------------------------NZ 26/2021
STRANA ČTVRTÁ.--------------------------------------------------------------------------------------Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady řídil, sčítání hlasů provedl, a výsledky hlasování
vyhlásil předseda valné hromady Mgr. Štefan Šurina.------------------------------------------------ČLÁNEK SEDMÝ: Poté valná hromada akcionářů dnes, 13.1.2021 (slovy: třináctého ledna
roku dva tisíce dvacet jedna), v mé notářské kanceláři na adrese Praha 2 – Vinohrady,
Bělehradská 572/63, přijala formou ústního prohlášení všemi (1.999.269) hlasy pro, nikdo
nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, přičemž rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí –
zjištěný z článku 8. odst. 8.4 stanov společnosti a § 416 zákona č. 90/2012 Sb. ve znění
pozdějších předpisů - byl 1.332.846 hlasů, toto------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ:--------------------------------------------»Valná hromada obchodní společnosti EGPP a.s. schvaluje, že obchodní společnost EGPP
a.s. daruje 700 292 ks kmenových akcií BloomReach Inc., každá o jmenovité hodnotě 0,01
amerických dolarů, na Trustea, spolek se sídlem Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava,
Slovensko, Registrační číslo. VVS / 1-900 / 90-49046.---------------------------------------------«
Hlasování o tomto rozhodnutí valné hromady řídil, sčítání hlasů provedl, a výsledky hlasování
vyhlásil předseda valné hromady Mgr. Štefan Šurina.------------------------------------------------ČLÁNEK OSMÝ: Já, JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář v Praze, osvědčuji existenci právních
jednání a formalit, ke kterým je valná hromada akcionářů obchodní společnosti EGPP a.s.
povinna, a při kterých jsem byl přítomen.---------------------------------------------------------------Dle mého úsudku jsou tato jednání a formality v souladu s právními předpisy. Současně
osvědčuji, že rozhodnutí dnešní valné hromady obchodní společnosti EGPP a.s. bylo přijato, a
dle mého úsudku je obsah těchto rozhodnutí valné hromady v souladu s právními předpisy a se
stanovami obchodní společnosti EGPP a.s.-------------------------------------------------------------O tom jsem já, notář, tento notářský zápis sepsal. Po přečtení tento notářský zápis
předseda valné hromady výslovně schválil.----------------------------------------------------------Šurina v.r.
JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář v Praze L. S.

Ondřej Klička v.r.

N 22/2021-------------------------------------------------------------------------------------NZ 26/2021
STRANA PÁTÁ.------------------------------------------------------------------------------------------DOLOŽKA O OPRAVĚ
V textu tohoto notářského zápisu se na straně první v článku prvním opravuje písmeno b), které
správně zní takto:-------------------------------------------------------------------------------------------„b) je usnášeníschopná, poněvadž dle listiny přítomných akcionářů jsou přítomni akcionáři,
kteří mají kmenové akcie na jméno s jmenovitou hodnotou představující úhrnem 100 % akcií
s hlasovacími právy.“--------------------------------------------------------------------------------------V textu tohoto notářského zápisu se na straně první v článku prvním nesprávně napsaná věta:„Na dnešní valné hromadě je přítomno 100 % akcionářů obchodní společnosti EGPP a.s.,
přičemž stanovy této společnosti akcionářům umožňují konání valné hromady i bez splnění
požadavků stanovených zákonem pro konání valné hromady a všichni akcionáři s konáním
valné hromady dle jejich prohlášení souhlasí.“---------------------------------------------------------opravuje na správně znějící větu:-------------------------------------------------------------------------„Na dnešní valné hromadě je přítomno 100 % akcionářů obchodní společnosti EGPP a.s., kteří
vlastní kmenové akcie s hlasovacími právy, přičemž stanovy této společnosti akcionářům
umožňují konání valné hromady i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro konání
valné hromady a všichni akcionáři s konáním valné hromady dle jejich prohlášení souhlasí.“-V textu tohoto notářského zápisu se na straně druhé v článku třetím nesprávně napsaná část
věty:----------------------------------------------------------------------------------------------------------„Předseda valné hromady Mgr. Štefan Šurina konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni
akcionáři, kteří mají zakladatelské akcie, jejichž nominální hodnota představuje 100 %
základního kapitálu společnosti...“-----------------------------------------------------------------------opravuje na správnou část věty:--------------------------------------------------------------------------„Předseda valné hromady Mgr. Štefan Šurina konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni
akcionáři, kteří mají kmenové akcie, jejichž nominální hodnota představuje 100 % akcií
s hlasovacími právy...“.------------------------------------------------------------------------------------V Praze dne 18.1.2021 (osmnáctého ledna dva tisíce dvacet jedna)---------------------------------JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář v Praze L. S.

Ondřej Klička v.r.
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Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu a jeho první příloha se doslovně shoduje
s notářským zápisem a jeho první přílohou, který je uložen ve sbírce notářských zápisů.V Praze dne 18.1.2021 (osmnáctého ledna roku dva tisíce dvacet jedna).----------------------

