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Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Invitation for General Meeting

Vážený akcionáři | Dear Shareholder:
Představenstvo společnosti Geewa a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 366/84, Praha 8 - Karlín,
PSČ 186 00, IČO: 25617036, (dále jen „Společnost“) svolává s ohledem na žádost akcionáře Společnosti,
pana Ing. Miloše Endrleho ve smyslu ust. § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen
„ZOK“) valnou hromadu Společnosti. Znění všech navrhovaných rozhodnutí (dále jen „Rozhodnutí“),
včetně jejich zdůvodnění, jsou uvedena v příloze A tohoto sdělení. V příloze A-1 tohoto sdělení naleznete
podklady a informace k navrhovaným Rozhodnutím. Veškeré uvedené přílohy tvoří nedílnou součást této
Pozvánky. |
The Board of Directors of Geewa a.s., with its registered office at Sokolovská 366/84, Prague 8 - Karlín,
PSČ 186 00, Identification Number: 25617036, (hereinafter the “Company”) according to the Request of
the shareholder of the Company, Mr. Ing. Milos Endrle hereby convene General Meeting of the Company.
The wording of all proposed resolutions (collectively the “Resolutions”), including the reasons for their
proposal, is set out in Annex A enclosed herewith. Further information and supporting documents
concerning the Resolutions are provided in Annex A-1 hereto. All aforementioned annexes form an integral
part of this Invitation.

Valná hromada se bude konat dne 21.11.2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Společnosti, na adrese
Praha 8 - Karlín, Sokolovská 366/84 (sídlo Společnosti).
General Meeting will take place on November 21, 2016 since from 5:00 p.m. in conference room of the
Company, address: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 366/84 (registered office of the Company).
Prezence účastníků valné hromady začíná v 16:45 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na
valné hromadě mají stávající akcionáři Společnosti zapsaní v seznamu akcionářů Společnosti ke dni
konání valné hromady nebo jejich zástupci.
Registration of participants of the General Meeting starts at 16:45 at the venue of the General Meeting.
The shareholders of the Company, registered in the list of shareholders of the Company on the date of the
General Meeting or their representatives, are allowed to participate in the General Meeting.
POŘAD JEDNÁNÍ/PROGRAMM:
1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti a volba orgánů valné hromady.
Initiation, control of quorum and election of the bodies of the General Meeting
2. Projednání a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 1,340.080,- Kč úpisem 134.008 ks
listinných akcií na jméno (preferenčních akcií typu B) každá o jmenovité hodnotě 10,- Kč a připuštění
možnosti započtení pohledávek akcionářů za Společností proti pohledávkám Společnosti na splacení
emisního kursu a související změna stanov Společnosti, včetně schválení návrhů Dohod o započtení.
Discussion and decision to increase the share capital of the Company by CZK 1,340,080 subscribing for
134,008 pcs of certificated shares (preferred shares of type B), each with a nominal value of CZK 10 and
admitting the possibility of offsetting claims against the Company shareholders at the Company's claims
for the repayment of the issue price and related amendment to the Articles of the Company, including the
approval of drafts set-off agreements.
3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015, včetně rozhodnutí o naložení se ziskem/úhradě
ztráty.
Discussion and approval of financial statements for 2015, including a decision on the disposal of the
profit / settlement of loss.

4. Závěr/Conclusion
V případě jakéhokoli rozporu mezi českým a anglickým textem, má přednost český text. V případě
jakýchkoli dotazů týkajících se této pozvánky neváhejte kontaktovat předsedu představenstva Společnosti.
In the event of any discrepancy between the Czech wording and the English wording of this Invitation, the
Czech wording shall prevail. Should you have any questions in relation to this Invitation, please do not
hesitate to contact Chairman of the Board of Directors of the Company.
S úctou | Yours sincerely

Představenstvo | Board of Directors of
Geewa a.s.

Miloš Endrle
Předseda představenstva |
Chairman of the Board of Directors

Petr Přibyl
Člen představenstva |
Member of the Board of Directors

Příloha A /ANNEX A
NÁVRHY USNESENÍ /WORDING OF PROPOSED RESOLUTIONS

I. Zvýšení základního kapitálu Společnosti / Increase the share capital of the Company
Základní kapitál společnosti Geewa a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 366/84, IČO: 25617036, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18480 (dále jen „Společnost“)
se zvyšuje z dosavadní výše 3.996.450,- Kč (slovy: tři milióny devět set devadesát šest tisíc čtyři sta padesát
korun českých) o částku ve výši 1.340.080,- Kč (slovy: jeden milión tři sta čtyřicet tisíc osmdesát Kč)
upsáním nových akcií na základní kapitál Společnosti do celkové výše 5.336.530,- Kč (slovy: pět miliónů tři
sta třicet šest tisíc pět set třicet korun českých), který bude splacen peněžitými vklady.
Registered capital of Geewa a.s., registered office in Prague 8, Sokolovská 366/84, ID: 25617036, registered
in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 18480 (the
„Company“) increases from the current level of 3,996,450 CZK (in words: three million nine hundred
ninety-six thousand four hundred and fifty Czech crowns) by the amount of 1,340,080 CZK (in words: one
million three hundred forty thousand and eighty CZK) subscription of new shares on the registered capital to
5,336,530 CZK (in words: five million three hundred thirty-six thousand five hundred thirty Czech crowns),
which will be paid in cash contributions.
Zvýšení bude realizováno tak, že Společnost vydá:
- sto třicet čtyři tisíc a osm (134.008) kusů kmenových akcií typu B na jméno o jmenovité hodnotě každé z
těchto akcií ve výši 10,-Kč (slovy: deset Kč). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Akcie
budou cennými papíry na řad (dále jen „Nové Akcie“).
The
increase
will
be
executed
so
that
the
Company
will
issue:
- one hundred thirty-four thousand and eight (134,008) ordinary shares B shares with a nominal value of
each of these shares ín the amount of CZK 10 (ten CZK). The newly issued shares will not be quoted
(registered). Shares are securities in the series (the „New Shares“).
S Novými Akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi typu B Společnosti dle článku
VI., odst. 5. stanov společnosti, tzn. s každou akcií je na každých 10,-Kč jmenovité hodnoty akcie spojen
jeden hlas při hlasování na valné hromadě; celkový počet hlasů ve společnosti bude po zvýšení činit 532620
hlasů.
The New Shares will carry the same rights as the existing shares B of Company in accordance with Article
VI., Para. 5 Articles of Association, ie. every share for every 10 CZK of the nominal value of shares linked to
one vote at the General Meeting; the total number of votes in the company will be increasing over 532,620
votes.
Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti.
The subscription of shares of the Company over the amount of the proposed increase of share capital is not
permitted.
Pravidla pro zvýšení základního kapitálu Společnosti s využitím přednostního práva akcionářů:
a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo k upsání části Nových Akcií Společnosti upisovaných ke
zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to v poměru dle rozsahu jeho podílu na základním kapitálu
Společnosti,
b) místem pro vykonání přednostního práva k úpisu Nových Akcií je sídlo obchodní Společnosti, v pracovní
dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;
c) lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu Nových Akcií činí jeden měsíc od data, kdy bude
příslušnému akcionáři doručena informace o možnosti k výkonu přednostního práva představenstvem
Společnosti způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady; o termínu odeslání (zveřejnění)
této informace rozhodne představenstvo;
d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude příslušnému akcionáři Společnosti oznámen
v uvedené informaci o možnosti realizace přednostního práva k úpisu Nových Akcií;

e) každý dosavadní akcionář má předností právo upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,Kč, 134008/399645 ks Nových Akcií typu B společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč, přičemž lze upisovat
pouze celé akcie;
f) k určení výše emisního kursu včetně emisního ážia Nových Akcií typu B upisovaných s využitím
přednostního práva se pověřuje představenstvo; minimální výše emisního kursu musí odpovídat minimálně
nominální hodnotě upisovaných akcií, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné
podobě a budou znít na jméno;
g) přednostní právo k úpisu akcií spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady
o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání.
Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.340.080,-Kč
(slovy: jeden milión tři sta čtyřicet tisíc osmdesát korun českých), nebude se konat upisování Nových
Akcií bez využití přednostního práva a upisování akcií bude účinné.
Rules to increase of the registered capital of the Company with the use of priority right:
a) each existing shareholder has a priority right to subscribe the New Shares of the Company subscribed to
increase the registered capital of the Company in proportion to the extent of his share in the Company
capital,
b) a place to perform priority right to subsricbe the New Shares is the registered office of the Company,
during working days from 10.00 hours to 17.00 hours
c) deadline for the execution of priority right to subscribe the New Shares shall be one month from the date
when respective shareholder will be delivered information on how to exercise the priority rights by the Board
of Directors of the Company manner prescribed by the Articles of Association for convening the General
Meeting; on the date of delivering (publishing) of information decided by the Board
d) beginning of the period for execution of the shareholders priority rights to subscribe the New Shares will
be announced in the said information about a possibility to realization of the priority right to subscribe the
New Shares;
e) each existing shareholder has priority right to subscribe for one existing share with a nominal value of
CZK 10, 134008/399645 New Shares in B with a nominal value of CZK, while shareholder can only
subscribe for whole shares
f) determining the amount of the issue price and the premium of the New Shares subscribed B using priority
rights shall be entrusted to the Board of Directors; minimum amount of the issue price must correspond to at
least the nominal value of the subscribed shares, all shares will be ordinary shares, issued in registered form
would be issued on the name
g) the priority right to subscription the New Shares attached to shares is transferable separately from the
decision of the General Meeting to increase the registered capital. Priority right expire the deadline for his
execution.
If using preferential rights will be subscribed for shares with a total nominal value of 1,340,080 CZK (in
words: one million three hundred forty thousand and eighty CZK), subscribe for shares without preferential
rights will be not held and subscription of shares will be effective.
V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než
1,340.080,- Kč (slovy: jeden milión tři sta čtyřicet tisíc osmdesát korun českých), bude část Nových
akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání
byly celkem upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 1,340.080,- Kč (slovy: jeden milión tři sta čtyřicet
tisíc osmdesát Kč) nabídnuty určitým zájemcům, a to:
In case that the shares of total face value lower than 1,340,080 CZK (one million three hundred forty
thousand eighty Czech crowns) will be subscribed with the application of the pre-emptive right, the part of
the New Shares, which haven’t been subscribed with the application of the pre-emptive right, in such a face
value, the shares to be subscribed of the total amount of the 1,340,080 CZK (one million three hundred forty
thousand eighty Czech crowns) after its subscription, will be offer to the certain applicants, namely:
- akcionáři, společnosti KKCG Investments A.G., které bude nabídnute (která upíše) nejvýše 91.022
(devadesát jeden tisíc dvacet dva ) kusů kmenových akcií typu B na jméno o jmenovité hodnotě každé z
těchto akcií 10,- Kč (slovy: deset Kč)
-to the shareholder, the company KKCG Investments A.G. which subscribes the shares 91.022
(ninetyonetousandtwentytwo) pieces of ordinary shares type B registered of face value of each of these
shares 10 CZK (ten Czech crowns)

- akcionáři, společnosti MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
(s podfondem MCI.TechVentures 1.0), které bude nabídnuto (která upíše) nejvýše 42.986 (čtyřicet dva
tisíc devět set osmdesát šest) kusů kmenových akcií typu B na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto
akcií 10,- Kč (slovy: deset Kč)
- to the shareholder, the company MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (s podfondem
MCI.TechVentures 1.0), which subscribes the shares 42.986 (fourtytwoninehoundredeightysix) pieces of
ordinary shares type B registered of face value of each of these shares 10 CZK (ten Czech crowns)
tzn., kteří upíší tímto způsobem všechny akcie v celém rozsahu.
ie. which subscribes all of these shares in its entirety by this manner.
Pokud budou některé Nové Akcie již upsány akcionáři s využitím přednostního práva, potom se nabídka
určitým zájemcům poměrně zkrátí o již upsané Nové Akcie.
When any shares would be already subscribed by the pre-emptive right of the shareholders, the offer would
be comparatively shortened by the already subscribed shares than.

Pravidla pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva:
The rules of the increase of the registered capital without pre-emptive right application:

a) místem pro upisování Nových Akcií bez využití přednostního práva je sídlo Společnosti, v pracovní dny
v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;
a) the registered office of the Company, is the place for the shares subscription without pre-emptive right
application, in the time from 10 a.m. until 5 p.m. on weekdays.
b) lhůta pro úpis Nových Akcií bez využití přednostního práva činí 30 (třicet) dní a počne běžet následující
den po doručení informace o upisování Nových Akcií určenému zájemci;
b) deadline for the New Shares subscription without pre-emptive right application is 30 (thirty) days and will
begin day after the deliveryof the information of the New Shares subscription of the certain applicant.
c) počátek běhu lhůty pro upisování Nových Akcií bez využití přednostního práva bude předem určeným
zájemcům oznámen v uvedené informaci o upisování Nových Akcií;
c) the time limit beginning for the New Shares subscription without pre-emptive right application will be
announced in the New Shares subscription information to the predetermined applicants.
d) k určení výše emisního kursu včetně emisního ážia nových akcií typu B upisovaných bez využití
přednostního práva se pověřuje představenstvo Společnosti; minimální výše emisního kursu musí
odpovídat minimálně nominální hodnotě upisovaných akcií, bude splacen v penězích.
d) the board of directors of the Company is authorized to define of the issue price amount including share
premium of New Shares type B subscribed without pre-emptive right application; the minimal amount of the
issue price has to compatible with the par value of share, it will be paid by the cash.
Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných Nových Akcií na účet č. 27-9643950297/0100,
vedený u Komerční banky, a.s., vedený na jméno Společnosti.

Each subscriber is obliged to pay the issue price of his or her subscribed New Shares on the bank account
number: 27-9643950297/0100, by the bank Komerční banka, a.s,
Každý upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kurzu jím upsaných Nových Akcií
nejpozději ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií (§ 344 zák. č. 90/2012 Sb.).
Each subscriber is obliged to pay 100% (onehundredprocent) of the issue price of his or her subscribed New
Shares at the latest in the period of 30 (thirty) days since the shares subscription (§ 344 Law No. 90/2012
Coll.).
Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.
The shares subscription by the non–capital contribution is not permitted.
Proti pohledávkám Společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných Nových
Akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení a tím možnost splacení emisního kursu
Nových Akcií výhradně započtením peněžitých pohledávek, a to:
The possibility of the set-off or the partly set-off and thereby the possibility of redemption New Shares issue
value exclusively by the set-off of the capital claims is allowed, namely:
a) pohledávky předem určeného zájemce, the company KKCG Investments A.G., proti Společnosti a to
pohledávky v celkové výši 550.000,- EUR (slovy: pět set padesát tisíc EUR) z titulu smlouvy o úvěru
(Convertible Loan and Contribution Agreement) ze dne 1.7.2015 (200.000,- EUR), smlouvy o úvěru
(Convertible Loan and Contribution Agreement) ze dne 13.4.2016 (150.000,- EUR) a smlouvy o úvěru
(Convertible Loan and Contribution Agreement) ze dne 28.6.2016 (200.000,- EUR),
a) claims of the predetermined applicant, KKCG Investments A.G., against the company, namely claims of
the total amount of 550,000 EUR (five hundred fifty thousand euros) of the title of the loan contract
(Convertible Loan and Contribution Agreement) from July 1, 2015 (200,000 EUR), loan contract
(Convertible Loan and Contribution Agreement) from April 13, 2016 (150,000 EUR) and loan contract
(Convertible Loan and Contribution Agreement) from June 28 2016 (200,000 EUR).
b) pohledávky předem určeného zájemce, MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (s
podfondem MCI.TechVentures 1.0), proti společnosti a to pohledávky v celkové výši 259.745,- EUR (slovy:
dvě stě padesát devět tisíc sedm set čtyřicet pět EUR) z titulu nesplacených zůstatků dosud poskytnutých
úvěrů ve výši 119.490,- EUR a úvěru dle smlouvy o úvěru (Convertible Loan and Contribution Agreement)
ze dne 1.7.2015 (140.255,- EUR),
b) claims of the predetermined applicant, MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (s
podfondem MCI.TechVentures 1.0), against the company, namely claims of the total amount of 259,745 EUR
(two hundred fifty nine thousand seven hundred forty five euros) of the title of the outstanding balances so
far provided loan in the amount of 119,490 EUR and the loan according to loan contract (Convertible Loan
and Contribution Agreement) from the 1st of July 2015 (140,255 EUR),
Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení a může být splacen výhradně
započtením.
The whole issue price will be paid by the set-off contract effective day and may be paid exclusively by the
set-off.
Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou:
The rules of the contracting process are:

- předem určení zájemci jsou povinni ve stanovené lhůtě upsat veškeré akcie nabídnuté jim k upsání;
- predetermined applicant is obliged to subscribe all of the shares in whole offered for subscription in the
determined deadline;
- smlouva o započtení musí být uzavřena písemně před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu
do obchodního rejstříku;
- set-off contract has to be enter in written before the filling the motion for the capital increase registration;
- návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě třiceti dnů od
uzavření smlouvy o úpisu akcií;
- the company shall submit the set-off contract draft to the predetermined applicant within the deadline 30
days from the shares subscription contract entering.
- předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě třiceti dnů od předložení návrhu
smlouvy o započtení společností, která je i lhůtou ke splacení emisního kurzu, podpisy na smlouvě musí být
úředně ověřeny.
- predetermined applicant is obliged to enter into the shares subscription contract within the deadline 30
days from the set-off contract draft submission by the company, what is also the deadline for payment of
issue price, the signatures on the contract has to be authenticated.
Pro případ započtení shora uvedených pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči
určitým zájemcům na splacení emisního kurzu akcií se uděluje souhlas s tímto započtením a dále valná
hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 21, odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb. na valné hromadě předložené
návrhy dohod o započtení pohledávek předem určených zájemců, tj. společností KKCG Investments A.G. a
MCI. Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (s podfondem MCI.TechVentures 1.0), proti
pohledávkám společnosti Geewa a.s. na splacení emisního kurzu ve smyslu dnešního rozhodnutí o zvýšení
základního kapitálu společnosti, ve znění, jež je uvedeno v první a druhé příloze NZ (Příloha A-1 pozvánky).
The set-off consent is granted for case of the set-off the claims mentioned above against the company against
the claim of the company for the issue price payment against certain applicants and further the General
meeting of the Company approves in the meaning of the § 21, sec. 3 Law No. 90/2012 Coll. the draft of the
claims set-off agreement presented at the General Meeting to the predeterminated applicants, by the
company KKCG Investments A.G. a MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamkniety (s podfondem
MCI.TechVentures 1.0), against the claims of the company Geewa a.s. to issue price redemption in the
mention of the contemporary decision of the registered capital increase of the company, amended listed in
the first and the second attachment of the notarial deed (attachment A-1 invitation).

II. Schválení účetní závěrky za rok 2015 / Approval of financial statements for 2015
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2015, jejímž výsledkem je ztráta ve výši
15.110.000,- Kč (slovy: patnáct milionů sto deset tisíc korun českých). Tímto rozhodnutím se dále schvaluje
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 takto: ztráta ve výši 15.110.000,- Kč (slovy: patnáct
milionů sto deset tisíc korun českých) bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let a bude
uhrazena ze zisku společnosti z následujících let.
The annual financial statements of the Company for the year 2015 and its result: the loss amounting to CZK
15,110,000 (in words: fiften milion one hundred and ten thousand Czech Crowns) are hereby approved. It is
further approved that the 2015 net result (loss) shall be allocated as follows: the loss amounting to CZK
15,110,000 (in words: fiften milion one hundred and ten thousand Czech Crowns) shall be transferred to the

account of accumulated losses from previous years and shall be settled from the gains of the upcoming
years.

Zdůvodnění / Reasoning
Ad I.
Navržená usnesení korespondují se smluvními závazky Společnosti a akcionářů, jak vyplývají zejména z
Investiční smlouvy ze dne 2. června 2014 a jejího Dodatku č. 1.
The proposed resolutions correspond to the contractual obligations of the Company and its shareholders,
arising in particular from the Investment Agreement dated June 2, 2014 and its amendment no. 1.
Ad II.
Účetní závěrka Společnosti za rok 2015 byla ověřena nezávislým auditorem, společností KPMG Česká
Republika Audit, s.r.o., s výrokem bez závad, na tomto základě představenstvo doporučilo akcionářům účetní
závěrku schválit. Představenstvo zároveň navrhuje, aby v souladu s příslušnými právními a účetními
předpisy byla ztráta Společnosti za rok 2015 ve výši 15.110 tis. Kč převedena na účet Neuhrazená ztráta
minulých let.
The financial statements of the Company for the year of 2015 were verified by an independent auditor,
KPMG Česká Republika Audit, s.r.o. The auditors’ report was without qualification. On this basis the Board
of Directors proposes that the financial statements be approved by the shareholders. The Board also
proposes that, in accordance with the relevant legal and accounting regulations, the loss reported by the
Company for 2015 in the amount of CZK 15,110 thousand be transferred to the account of Accumulated
losses from previous years.
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SMLOUVA O ÚPISU AKCIÍ A ZAPOČTENÍ

SUBSCRIPTION AND SET-OFF
AGREEMENT

SMLUVNÍ STRANY:

CONTRACTUAL PARTIES:

Geewa a.s., IČ: 25617036,

Geewa a.s., ID: 25617036,

se sídlem Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00
Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 18480,

with its registered office at Sokolovská 366/84,
Karlín, Postal Code 186 00, Prague 8, the Czech
Republic, registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague,
Section B, vložka 18480,
(the “Company”)

(“Společnost”)

a

and

KKCG Investments AG, společnost se sídlem KKCG Investments AG, with its registered
Kapellgasse 21, 6004 Lucern, Švýcarská office at Kapellgasse 21, 6004 Lucerne,
konfederace, registrační číslo: CHE-271.643.388, Switzerland, registration No. CHE-271.643.388,
(“Upisovatel”)

(the “Subscriber”)

(Společnost a Společník společně dále též (the Company and the Shareholder hereinafter
also referred to as the “Parties”, individually as a
“Strany”, jednotlivě dále též “Strana”)
“Party”)

PREAMBULE
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. Upisovatel je k datu uzavření této
Smlouvy akcionářem Společnosti;

PREAMBLE
WHEREAS:
A. The Subscriber is a shareholder of the
Company as of the Signing Date of this
Agreement;

B. Upisovatel a Společnost uzavřeli dne 2.
června 2014 Investiční Smlouvu („ISA“)
dále uzavřeli Dodatek č. 1 k Investiční
Smlouvě (“Dodatek ISA”), na základě
kterého jsou povinni uzavřít tuto Smlouvu
a v níž si upravili další podmínky ohledně
předmětu této Smlouvy;

B. On June 2nd, 2014, the Subscriber and the
Company entered into the Investment
Agreement (“ISA”) and furthermore they
entered into Amendment No. 1 to the
Investment
Agreement
(the
“ISA
Amendment”), based on which they are
obliged to enter into this Agreement and
where they stipulated further conditions
regarding the subject matter of this
Agreement.

C. Společnost,
Upisovatel
a
MCI.PrivateVentures
Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty, se svým
subfondem MCI.TechVentures 1.0, se
sídlem Emilii Plater 53, Varšava, PSČ
00113, Polsko, zastoupená MCI Capital
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
SA, zapsané v obchodím rejstříku
vedeném
Národním
rejstříkem
podnikatelů u okresního soudu pro hlavní
město Varšavu, Obchodní sekce XII
Národního soudního rejstříku, pod číslem
KRS 0000263112; zapsaná v registru
Investičních fondů vedeným okresním
soudem ve Varšavě, registrační číslo RFi
347, uzavřeli dne 1. července 2015
smlouvu o úvěru („Smlouva o úvěru 1“)
dle které Upisovatel poskytl Společnosti
úvěr ve výši 200.000,- Euro („Úvěr
KKCG 1“);

C. on July 1st, 2015, the Company, the
Investor
and
MCI.PrivateVentures
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, with its
Subfund MCI.TechVentures 1.0, having
its registered office at Emilii Plater 53,
Warsaw, Postal Code 00113, Republic of
Poland, represented by MCI Capital
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
SA, registered in the Commercial Register
maintained by the National Register of
Entrepreneurs of the District Court for the
Capital City of Warsaw, Commercial
Division XII of the National Court
Register, under the number KRS
0000263112; registered in the Register of
Investment Funds administered by the
Regional Court in Warsaw, registration
No. RFi 347 have entered into the
Convertible Loan and Contribution
Agreement (the “Loan Agreement 1”)
pursuant to which the Subscriber has
provided the Company with a loan in the
amount of EUR 200,000 (the “KKCG
Loan 1”);

D. Společnost a Upisovatel uzavřeli dne 13.
dubna 2016 smlouvu o úvěru („Smlouva
o úvěru 2“) dle které Upisovatel poskytl
Společnosti další úvěr ve výši 150.000,Euro („Úvěr KKCG 2“);

D. on April 13, 2016, the Company and the
Subscriber have entered into the
Convertible Loan and Contribution
Agreement (the “Loan Agreement 2”)
pursuant to which the Subscriber has
provided the Company with an additional
loan in the amount of EUR 150,000 (the
“KKCG Loan 2”);

E. Společnost a Upisovatel uzavřeli dne 28.
června 2016 smlouvu o úvěru („Smlouva
o úvěru 3“) dle které Upisovatel poskytl
Společnosti další úvěr ve výši 200.000,-

E. on June 28, 2016, the Company and the
Subscriber have entered into the

Euro („Úvěr KKCG 3“);

F. Úvěr KKCG 1, Úvěr KKCG 2 a Úvěr
KKCG 3 dále jen („Úvěry KKCG“),
Smlouva o úvěru 1, Smlouva o úvěru 2 a
Smlouva o úvěru 3 („Smlouvy o úvěru“);

Convertible Loan and Contribution
Agreement (the “Loan Agreement 3”)
pursuant to which Subscriber has provided
the Company with an additional loan in
the amount of EUR 200,000 (the “KKCG
Loan 3”);

F. the KKCG Loan 1, KKCG Loan 2 a
KKCG Loan 3 hereinafter also referred to
as (the “KKCG Loans”), Loan
Agreement 1, Loan Agreement 2, Loan
Agreement 3 (the “Loan Agreements”) ;

G. Společnost k datu podpisu této Smlouvy
nesplatila na Úvěry KKCG ničeho;

G. No amount of the KKCG Loans has been
repaid by the Company as of the Signing
Date of this Agreement;

H. Upisovatel
má
vůči
Společnosti
pohledávku ve výši 14.913.250,- Kč
(slovy: čtrnáct milionů devět set třináct
tisíc dvě stě padesát korun českých)
představující nárok na splacení Úvěrů
KKCG (“Pohledávka Upisovatele”);

H. The Subscriber has a claim against the
Company in the amount of CZK
14.913.250 (in words: fourteen million
nine hundred fifteen thousand two
hundred fifty Czech crowns) representing
claim to repayment of the KKCG Loans
(the “Subscriber’s Claim”);

I.

Rozhodnutím ze dne [•], o kterém byl
pořízen notářský zápis č. [•], rozhodla
valná hromada Společnosti o zvýšení
základního kapitálu Společnost z částky
3,996.450 Kč (slovy: tři miliony devět set
devadesát šest tisíc čtyři sta padesát korun
českých) o částku 1,340.080,-Kč (slovy:
jeden milion tři sta čtyřicet tisíc osmdesát
korun českých) nově na částku 5,336.530
Kč (slovy: pět milionů tři sta třicet šest
tisíc pět set třicet korun českých).

J. Valná hromada Společnosti svým
usnesením ze dne [•] ve smyslu ust. § 475
písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o
obchodních společnostech a družstvech (o
obchodních korporacích), v účinném
znění rozhodla, že akcie, které nebudou
upsány s využitím přednostního práva,
budou nabídnuty předem určeným
zájemcům;
K. Lhůta pro uplatnění přednostního práva ve

I.

By the decision dated [•], on which
notarial deed [•] was made, the General
Meeting of the Company decided to
increase the Company´s registered capital
from the amount of CZK 3,996.450 (in
words: three million nine hundred ninetysix thousand four hundred and fifty Czech
crowns) by the amount of CZK 1,340.080
(in words: one million three hundred forty
thousand and eighty Czech crowns) newly
to the amount of CZK 5.336.530 (in
words: five million three hundred thirtysix thousand five hundred and thirty
Czech crowns).

J. The General Meeting of the Company
decided on [•] under the provision. § 475
letter d) of the Act no. 90/2012 Coll., on
commercial companies and cooperatives
(Law on commercial corporations), in
effective wording decided that the shares
that are not subscribed under priority
rights will be offered to predetermined

smyslu předchozího
uplynula;

odstavce

marně

candidates;
K. Period for exercise of priority rights in
meaning of previous paragraph lapsed;

L. Valná hromada Společnosti svým
usnesením ze dne [•] také určila, že
Upisovateli, jako předem určenému
zájemci, bude nabídnuto 91.022 kusů
Preferenčních akcií B Společnosti ve
formě akcií na jméno o jmenovité hodnotě
jedné (1) akcie 10,-Kč, s emisním kurzem
každé akcie 163,83 Kč (slovy: sto šedesát
tři korun osmdesát tři halířů);

L. The General Meeting resolution dated [•]
has also determined that the Subscriber as
predetermined candidate will be offered
91.022 pieces of Preferred Shares B in
form of registered shares with a nominal
value of one (1) share of CZK 10, with the
subscription price of each share CZK
163,83 (in words: one hundred sixty-three
crowns eighty-three hellers);

M. výrazy uvozené počátečními velkými
písmeny, užité v této Smlouvě, mají
význam uvedený v ISA nebo Dodatku
ISA, ledaže je v této Smlouvě výslovně
uvedeno jinak;
Strany se dohodly na následující

M. the capitalised terms in this Agreement
have the meaning ascribed to them in the
ISA or in ISA Amendment, unless
expressly stated otherwise in this
Agreement;
the Parties hereby execute the following

SMLOUVĚ O ÚPISU AKCIÍ A ZAPOČTENÍ

SUBSCRIPTION AND SET-OFF
AGREEMENT
(the “Agreement”)

(“Smlouva”)

ÚPIS AKCIÍ

1.

PROVISION OF THE
CONTRIBUTION

1.1.

Upisovatel tímto upisuje 91.022 kusů
Preferenčních akcií B Společnosti (ve
smyslu čl. VI. odst. 5 stanov Společnosti)
ve formě akcií na jméno se zvláštními
právy v listinné podobě o jmenovité
hodnotě jedné (1) akcie 10,- Kč,
s emisním kurzem každé jedné akcie ve
výši 163,83 Kč (slovy: sto šedesát tři
korun osmdesát tři halířů) představuje
emisní ážio („Upisované akcie“)

1.1.

The Subscriber hereby subscribes for
91.022 pieces of Preferred Shares B (in
the meaning of Article VI.(5) of the
Articles of Association of the Company)
in a form of registered shares with special
rights in certificated form with a nominal
value of one (1) share of CZK 10, with
the subscription price of each share in the
amount of CZK 163,83 (in words: one
hundred sixty-three crowns eighty-three
hellers) represents a share premium (the
“Subscribed Shares”)

1.2.

Souhrnný kurz Upisovaných akcií činí
1.2.

The

1.

aggregate

issue

price

of

the

14.912.134,26 Kč (slovy: čtrnáct milionů
devět set dvanáct tisíc sto třicet čtyři
korun dvacet šest halířů ), z toho částka
ve výši 14.001.914,26 Kč (slovy: čtrnáct
milionů jeden tisíc dvacet šest korun
dvacet šest halířů) představuje celkové
emisní ážio, a Upisovatel je povinen
souhrnný kurz Upisovaných akcií
Společnosti splatit v penězích na bankovní
účet Společnosti vedený u Komerční
banky,
a.s.,
číslo
účtu
279643950297/0100 nejpozději do 5 (pěti)
pracovních dnů ode dne uzavření této
Smlouvy („Pohledávka společnosti“).

Subscribed Shares amounts to CZK
14.912.134,26
(in words: fourteen
million nine hundred and twelve thousand
one hundred thirty-four crowns twentysix hellers), out of which CZK
14.001.914,26
(in words: fourteen
million one thousand and twenty-six
crowns twenty-six hellers) represents an
aggregate share premium, and the
Subscriber shall pay this aggregate issue
price of the Subscribed Shares to the bank
account of the Company no. 279643950297/0100 within 5 (five) business
days from the date hereof (the
“Company’s Claim”).

2.

LHŮTA A ZPŮSOB SPLACENÍ
EMISNÍHO KURSU A ZAPOČTENÍ
VZÁJEMNÝCH POHLEDÁVEK

2.

PAYMENT OF THE ISSUE PRICE
AND
SET-OFF
OF
MUTUAL
CLAIMS

2.1.

Pohledávka Společnosti na splacení
emisního kurzu Upisovaných akcií bude
započtena proti Pohledávce Upisovatele
vůči Společnosti, vzniklé na základě
Smluv o úvěrech, na jejichž základě
Upisovatel poskytl Společnosti Úvěry
KKCG.

2.1.

Company’s Claim for the payment of the
issue price of the Subscribed Shares will
be set-off against the receivable of
Subscriber’s Claim arising from the Loan
Agreements, under which the Subscriber
provided to the Company the KKCG
Loans.

2.2.

Společnost a Upisovatel tímto vzájemnou
dohodou
započítávají
Pohledávku
Upisovatele ve výši 14.913.250,- Kč
(slovy: čtrnáct milionů devět set třináct
tisíc dvě stě padesát korun českých), proti
Pohledávce Společnosti v celé její výši, tj.
14.912.134,26 Kč (slovy: čtrnáct milionů
devět set dvanáct tisíc sto třicet čtyři
korun dvacet šest halířů).

2.2.

The Company and the Subscriber hereby
set-off by mutual agreement the
Subscriber’s Claim in amount CZK
14.913.250 (in words: fourteen million
nine hundred fifteen thousand two
hundred fifty Czech crowns), against the
Company’s Claim in its full amount, i.e.
CZK 14.912.134,26 (in words: fourteen
million nine hundred and twelve thousand
one hundred thirty-four crowns twenty-six
hellers).

2.3.

The Company and the Subscriber hereby
confirm that Company’s Claim ceased to
exist in full as a result of the set-off and
Subscriber’s Claim ceased to exist in
amount 14.912.134,26
(in words:
fourteen million nine hundred and twelve

2.3.

Společnost a Upisovatel tímto potvrzují,
že v důsledku započtení zcela zanikla
Pohledávka Společnosti a zanikla
Pohledávka Upisovatele co do částky
14.912.134,26 Kč (slovy: čtrnáct milionů
devět set dvanáct tisíc sto třicet čtyři

korun dvacet šest halířů) a k úhradě zbývá
1.115,74 Kč.
2.4.

3.

Společnost a Upisovatel tímto dále
potvrzují, že v důsledku započtení došlo
ke splacení souhrnného emisního kurzu
Upisovaných akcií.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

thousand one hundred thirty-four crowns
twenty-six hellers) and as a unpaid Claim
remain CZK 1.115,74.
2.4.

3.

The Company and the Subscriber hereby
further confirm that the aggregate issue
price of the Subscribed Shares is fully
paid as a result of the set-off.

FINAL PROVISIONS

3.1.

Tato Smlouva se řídí českým právem.

3.1.

This Agreement is governed by Czech
law.

3.2.

Dodatek ISA obsahuje veškeré další
podmínky, sjednané Stranami ve vztahu k
předmětu této Smlouvy. Podmínky
uvedené v ISA se plně uplatní na úpis
akcií a započtení podle této Smlouvy.

3.2.

The ISA Amendment contains all
remaining conditions stipulated by the
Parties in relation to the subject matter of
this Agreement. Conditions stipulated in
the ISA are fully applicable to the
subscription of shares and set-off under
this Agreement.

3.3.

Tato Smlouva je uzavřena ve dvou
vyhotoveních v českém a anglickém
jazyce současně, z nichž každé má
platnost originálu. Každá ze Stran obdrží
po jednom vyhotovení;

3.3.

This Agreement shall be executed in two
counterparts together in the Czech and
English language, each of which shall be
deemed an original. Each Party shall
receive one counterpart;

3.4.

Tato Smlouva může být měněna pouze
písemnými dodatky podepsanými oběma
Stranami;

3.4.

Any amendments or changes of this
Agreement shall be made in writing and
signed by the Parties;

3.5.

Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu
přečetly, pochopily význam každého z
jejích ustanovení, a že si jsou plně
vědomy svých práv a povinností z nich
vyplývajících.

3.5.

The Parties declare that they have read the
Agreement, understood the meaning of all
of its provisions and that they are fully
aware of their rights and obligations
arising hereof.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany podepsaly tuto IN WITNESS WHEREOF the Parties sign this
Smlouvu níže uvedeného dne.
Agreement on the day stated hereunder.

V/In _____________ dne/on _____________

V/In _____________ dne/on _____________

Geewa a.s.

Geewa a.s.

Podpis/Signature:
Jméno/Name:
Funkce/Position

(úředně ověřený
signature )

___________________
Petr Přibyl
člen představenstva
Member of the Board of
Directors

podpis / officially certified (úředně ověřený
signature )

V/In _____________ dne/on _____________

KKCG Investments AG

Podpis/Signature:

___________________

Jméno/Name:

Alena Bastis

Funkce/Position:

Director

(úředně ověřený
signature )

Podpis/Signature:
Jméno/Name:

podpis / officially certified

___________________
Miloš Endrle
Funkce/Position
předseda představenstva
Chairman of the Board of
Directors
podpis / officially certified

SMLOUVA O ÚPISU AKCIÍ A ZAPOČTENÍ

SUBSCRIPTION AND SET-OFF
AGREEMENT

SMLUVNÍ STRANY:

CONTRACTUAL PARTIES:

Geewa a.s., IČ: 25617036,

Geewa a.s., ID: 25617036,

se sídlem Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00
Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 18480,

with its registered office at Sokolovská 366/84,
Karlín, Postal Code 186 00, Prague 8, the Czech
Republic, registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague,
Section B, vložka 18480,
(the “Company”)

(“Společnost”)

a

and

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty,
se
svým
subfondem
MCI.TechVentures 1.0, se sídlem Emilii Plater
53, Varšava, PSČ 00113, Polsko, zastoupená MCI
Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
SA, zapsané v obchodím rejstříku vedeném
Národním rejstříkem podnikatelů u okresního
soudu pro hlavní město Varšavu, Obchodní sekce
XII Národního soudního rejstříku, pod číslem
KRS 0000263112; zapsaná v registru Investičních
fondů vedeným okresním soudem ve Varšavě,
registrační číslo RFi 347,

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty,
with
its
Subfund
MCI.TechVentures 1.0, having its registered
office at Emilii Plater 53, Warsaw, Postal Code
00113, Republic of Poland, represented by MCI
Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
SA, registered in the Commercial Register
maintained by the National Register of
Entrepreneurs of the District Court for the Capital
City of Warsaw, Commercial Division XII of the
National Court Register, under the number KRS
0000263112; registered in the Register of
Investment Funds administered by the Regional
Court in Warsaw, registration No. RFi 347

(“Upisovatel”)
(the “Subscriber”)

(Společnost a Společník společně dále též (the Company and the Shareholder hereinafter
also referred to as the “Parties”, individually as a
“Strany”, jednotlivě dále též “Strana”)
“Party”)

PREAMBULE

PREAMBLE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

WHEREAS:

N. Upisovatel je k datu uzavření této
Smlouvy akcionářem Společnosti;

N. The Subscriber is a shareholder of the
Company as of the Signing Date of this
Agreement;

O. Upisovatel a Společnost uzavřeli dne 2.
června 2014 Investiční Smlouvu („ISA“)
dále uzavřeli Dodatek č. 1 k Investiční
Smlouvě (“Dodatek ISA”), na základě
kterého jsou povinni uzavřít tuto Smlouvu
a v níž si upravili další podmínky ohledně
předmětu této Smlouvy;

O. On June 2nd, 2014, the Subscriber and the
Company entered into the Investment
Agreement (“ISA”) and furthermore they
entered into Amendment No. 1 to the
Investment
Agreement
(the
“ISA
Amendment”), based on which they are
obliged to enter into this Agreement and
where they stipulated further conditions
regarding the subject matter of this
Agreement.

P. Společnost,
Upisovatel
a
KKCG
Investments AG, společnost se sídlem
Kapellgasse 21, 6004 Lucern, Švýcarská
konfederace, registrační číslo: CHE271.643.388, uzavřeli dne 1. července
2015 smlouvu o úvěru („Smlouva o
úvěru“) dle které Upisovatel poskytl
Společnosti úvěr ve výši 140.255,- Euro
(„Úvěr MCI“) a smluvní strany potvrdily
zůstatek dosud neuhrazených úvěrů ve
výši 119.490,- Euro (“Neuhrazené úvěry
MCI”);

P. on July 1st, 2015, the Company, the
Investor and KKCG Investments AG,
with its registered office at Kapellgasse
21,
6004
Lucerne,
Switzerland,
registration No. CHE-271.643.388 have
entered into the Convertible Loan and
Contribution Agreement (the “Loan
Agreement”) pursuant to which the
Subscriber has provided the Company
with a loan in the amount of EUR 140,255
(the “MCI Loan”) and contracting parties
declared unpaid loans in amount of EUR
119.490 (“Unpaid MCI Loans”);

Q. Úvěr MCI a Neuhrazené Úvěry MCI, dále
jen („Úvěry MCI“), Smlouva o úvěru a
předchozí smlouvy o úvěru („Smlouvy o
úvěru“);

Q. the MCI Loan and unpaid MCI Loans,
hereinafter also referred to as (the “MCI
Loans”), Loan Agreement and previous
Loan
agreements
(the
“Loan
Agreements”) ;

R. Společnost k datu podpisu této Smlouvy
nesplatila na Úvěry MCI ničeho;

R. No amount of the MCI Loans has been
repaid by the Company as of the Signing
Date of this Agreement;

S. Upisovatel
má
vůči
Společnosti
pohledávku ve výši 7.042.985,68 Kč
(slovy: sedm milionů čtyřicet dva tisíc
devět set osmdesát pět korun šedesát osm
halířů) představující nárok na splacení

S. The Subscriber has a claim against the
Company in the amount of CZK
7.042.985,68 (in words: seven million
forty-two thousand nine hundred eightyfive
crowns
sixty-eight
hellers)

Úvěrů MCI (“Pohledávka Upisovatele”);

representing claim to repayment of the
MCI Loans (the “Subscriber’s Claim”);

T. Rozhodnutím ze dne [•], o kterém byl
pořízen notářský zápis č. [•], rozhodla
valná hromada Společnosti o zvýšení
základního kapitálu Společnost z částky
3,996.450 Kč (slovy: tři miliony devět set
devadesát šest tisíc čtyři sta padesát korun
českých) o částku 1,340.080,-Kč (slovy:
jeden milion tři sta čtyřicet tisíc osmdesát
korun českých) nově na částku 5,336.530
Kč (slovy: pět milionů tři sta třicet šest
tisíc pět set třicet korun českých).

T. By the decision dated [•], on which
notarial deed [•] was made, the General
Meeting of the Company decided to
increase the Company´s registered capital
from the amount of CZK 3,996.450 (in
words: three million nine hundred ninetysix thousand four hundred and fifty Czech
crowns) by the amount of CZK 1,340.080
(in words: one million three hundred forty
thousand and eighty Czech crowns) newly
to the amount of CZK 5.336.530 (in
words: five million three hundred thirtysix thousand five hundred and thirty
Czech crowns).

U. Valná hromada Společnosti svým
usnesením ze dne [•] ve smyslu ust. § 475
písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o
obchodních společnostech a družstvech (o
obchodních korporacích), v účinném
znění rozhodla, že akcie, které nebudou
upsány s využitím přednostního práva,
budou nabídnuty předem určeným
zájemcům;
V. Valná hromada Společnosti svým
usnesením ze dne [•] také určila, že
Upisovateli, jako předem určenému
zájemci, bude nabídnuto 42.986 kusů
Preferenčních akcií B Společnosti ve
formě akcií na jméno o jmenovité hodnotě
jedné (1) akcie 10,-Kč, s emisním kurzem
každé akcie 163,83 Kč (slovy: sto šedesát
tři korun osmdesát tři halířů);

W. výrazy uvozené počátečními velkými
písmeny, užité v této Smlouvě, mají
význam uvedený v ISA nebo Dodatku
ISA, ledaže je v této Smlouvě výslovně
uvedeno jinak;
Strany se dohodly na následující

U. The General Meeting of the Company
decided on [•] under the provision. § 475
letter d) of the Act no. 90/2012 Coll., on
commercial companies and cooperatives
(Law on commercial corporations), in
effective wording decided that the shares
that are not subscribed under priority
rights will be offered to predetermined
candidates;
V. The General Meeting resolution dated [•]
has also determined that the Subscriber as
predetermined candidate will be offered
42.986 pieces of Preferred Shares B in
form of registered shares with a nominal
value of one (1) share of CZK 10, with the
subscription price of each share CZK
163,83 (in words: one hundred sixty-three
crowns eighty-three hellers);
W. the capitalised terms in this Agreement
have the meaning ascribed to them in the
ISA or in ISA Amendment, unless
expressly stated otherwise in this
Agreement;
the Parties hereby execute the following

SMLOUVĚ O ÚPISU AKCIÍ A ZAPOČTENÍ

SUBSCRIPTION AND SET-OFF
AGREEMENT
(the “Agreement”)

(“Smlouva”)

ÚPIS AKCIÍ

4.

PROVISION OF THE
CONTRIBUTION

4.1.

Upisovatel tímto upisuje 42.986 kusů
Preferenčních akcií B Společnosti (ve
smyslu čl. VI. odst. 5 stanov Společnosti)
ve formě akcií na jméno se zvláštními
právy v listinné podobě o jmenovité
hodnotě jedné (1) akcie 10,- Kč,
s emisním kurzem každé jedné akcie ve
výši 163,83 Kč (slovy: sto šedesát tři
korun osmdesát tři halířů) představuje
emisní ážio („Upisované akcie“)

1.3.

The Subscriber hereby subscribes for
42.986 pieces of Preferred Shares B (in
the meaning of Article VI.(5) of the
Articles of Association of the Company)
in a form of registered shares with special
rights in certificated form with a nominal
value of one (1) share of CZK 10, with
the subscription price of each share in the
amount of CZK 163,83 (in words: one
hundred sixty-three crowns eighty-three
hellers) represents a share premium (the
“Subscribed Shares”)

4.2.

Souhrnný kurz Upisovaných akcií činí
7,042.396,38 Kč (slovy: sedm milionů
čtyřicet dva tisíc tři sta devadesát šest
korun třicet osm halířů), z toho částka ve
výši 6,612.536,38 Kč (slovy: šest milionů
šest set dvanáct tisíc pět set třicet šest
korun třicet osm halířů) představuje
celkové emisní ážio, a Upisovatel je
povinen souhrnný kurz Upisovaných akcií
Společnosti splatit v penězích na bankovní
účet Společnosti vedený u Komerční
banky,
a.s.,
číslo
účtu
279643950297/0100 nejpozději do 5 (pěti)
pracovních dnů ode dne uzavření této
Smlouvy („Pohledávka společnosti“).

1.4.

The aggregate issue price of the
Subscribed Shares amounts to CZK
7,042.396,38 (in words: seven million
forty-two thousand three hundred ninetysix crowns thirty-eight hellers), out of
which CZK 6,612.536,38 (in words: six
million six hundred and twelve thousand
five hundred thirty-six crowns thirty-eight
hellers) represents an aggregate share
premium, and the Subscriber shall pay
this aggregate issue price of the
Subscribed Shares to the bank account of
the Company no. 27-9643950297/0100
within 5 (five) business days from the
date hereof (the “Company’s Claim”).

4.

5.

LHŮTA A ZPŮSOB SPLACENÍ
EMISNÍHO KURSU A ZAPOČTENÍ
VZÁJEMNÝCH POHLEDÁVEK

5.

PAYMENT OF THE ISSUE PRICE
AND
SET-OFF
OF
MUTUAL
CLAIMS

5.1.

Pohledávka Společnosti na splacení
emisního kurzu Upisovaných akcií bude
započtena proti Pohledávce Upisovatele

5.1.

Company’s Claim for the payment of the
issue price of the Subscribed Shares will
be set-off against the receivable of

vůči Společnosti, vzniklé na základě
Smluv o úvěrech, na jejichž základě
Upisovatel poskytl Společnosti Úvěry
MCI.

Subscriber’s Claim arising from the Loan
Agreements, under which the Subscriber
provided to the Company the MCI Loans.

5.2.

Společnost a Upisovatel tímto vzájemnou
dohodou
započítávají
Pohledávku
Upisovatele ve výši 7.042.985,68 Kč
(slovy: sedm milionů čtyřicet dva tisíc
devět set osmdesát pět korun šedesát osm
halířů), proti Pohledávce Společnosti v
celé její výši, tj. 7,042.396,38 Kč (slovy:
sedm milionů čtyřicet dva tisíc tři sta
devadesát šest korun třicet osm halířů).

5.2.

The Company and the Subscriber hereby
set-off by mutual agreement the
Subscriber’s Claim in amount CZK
7.042.985,68 (in words: seven million
forty-two thousand nine hundred eightyfive crowns sixty-eight hellers), against
the Company’s Claim in its full amount,
i.e. CZK 7,042.396,38 (in words: seven
million forty-two thousand three hundred
ninety-six crowns thirty-eight hellers).

5.3.

Společnost a Upisovatel tímto potvrzují,
že v důsledku započtení zcela zanikla
Pohledávka Společnosti a zanikla
Pohledávka Upisovatele co do částky
7,042.396,38 Kč (slovy: sedm milionů
čtyřicet dva tisíc tři sta devadesát šest
korun třicet osm halířů) a k úhradě zbývá
589,30 Kč.

5.3.

The Company and the Subscriber hereby
confirm that the Company’s Claim ceased
to exist in full as a result of the set-off and
Subscriber’s Claim ceased to exist in
amount 7,042.396,38 (in words: seven
million forty-two thousand three hundred
ninety-six crowns thirty-eight hellers and
as a unpaid Claim remain CZK 589,30.

5.4.

Společnost a Upisovatel tímto dále
potvrzují, že v důsledku započtení došlo
ke splacení souhrnného emisního kurzu
Upisovaných akcií.

5.4.

The Company and the Subscriber hereby
further confirm that the aggregate issue
price of the Subscribed Shares is fully
paid as a result of the set-off.

6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.

FINAL PROVISIONS

6.1.

Tato Smlouva se řídí českým právem.

6.1.

This Agreement is governed by Czech
law.

6.2.

Dodatek ISA obsahuje veškeré další
podmínky, sjednané Stranami ve vztahu k
předmětu této Smlouvy. Podmínky
uvedené v ISA se plně uplatní na úpis
akcií a započtení podle této Smlouvy.

6.2.

The ISA Amendment contains all
remaining conditions stipulated by the
Parties in relation to the subject matter of
this Agreement. Conditions stipulated in
the ISA are fully applicable to the
subscription of shares and set-off under
this Agreement.

6.3.

Tato Smlouva je uzavřena ve dvou
vyhotoveních v českém a anglickém
jazyce současně, z nichž každé má

6.3.

This Agreement shall be executed in two
counterparts together in the Czech and
English language, each of which shall be

platnost originálu. Každá ze Stran obdrží
po jednom vyhotovení;

deemed an original. Each Party shall
receive one counterpart;

6.4.

Tato Smlouva může být měněna pouze
písemnými dodatky podepsanými oběma
Stranami;

6.4.

Any amendments or changes of this
Agreement shall be made in writing and
signed by the Parties;

6.5.

Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu
přečetly, pochopily význam každého z
jejích ustanovení, a že si jsou plně
vědomy svých práv a povinností z nich
vyplývajících.

6.5.

The Parties declare that they have read the
Agreement, understood the meaning of all
of its provisions and that they are fully
aware of their rights and obligations
arising hereof.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany podepsaly tuto IN WITNESS WHEREOF the Parties sign this
Smlouvu níže uvedeného dne.
Agreement on the day stated hereunder.

V/In _____________ dne/on _____________

V/In _____________ dne/on _____________

Geewa a.s.

Geewa a.s.

Podpis/Signature:
Jméno/Name:
Funkce/Position

(úředně ověřený
signature )

___________________
Petr Přibyl
člen představenstva
Member of the Board of
Directors

podpis / officially certified (úředně ověřený
signature )

V/In _____________ dne/on _____________

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty,
se
svým
subfondem
MCI.TechVentures 1.0

Podpis/Signature:

___________________

Jméno/Name:
Funkce/Position:
(úředně ověřený
signature )

Podpis/Signature:
Jméno/Name:

podpis / officially certified

___________________
Miloš Endrle
Funkce/Position
předseda představenstva
Chairman of the Board of
Directors
podpis / officially certified

