
Pozvánka na valnou hromadu společnosti ABNER a.s. 

IČ: 259 15 207, se sídlem Václavské náměstí 56, č. p. 802 Praha 1, PSČ: 110 00 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl B, vložka 8572 (dále jen Společnost) 

Předseda představenstva Společnosti, svolává valnou hromadu na den 16. 11. 2021 
v 10.00 hodin  

Valná hromada se koná v kanceláři pana notáře Mgr. Štěpána Nývlta, 
 ve 2. poschodí pasáže Černá Růže, Na příkopě 853/12, Praha 1  

(vchod z ulice Panská). 

Pořad jednání valné hromady: 

1. Volba orgánů valné hromady. 

2. Schválení programu valné hromady. 

3. Schválení poskytnutí zajištění části jmění ve prospěch Raiffeisenbank a.s.,  
se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČO 49240901, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 2051 (dále jen „Banka“) k zajištění dluhů Společnosti vůči Bance. 

4. Závěr.     

 

Návrh usnesení 

1. Schválení poskytnutí zajištění části jmění Společnosti ve prospěch Banky 
k zajištění dluhů Společnosti vůči Bance. 

(A) Společnost je vlastníkem následujících věcí, představujících část jmění 
Společnosti:  

(i) pozemek p. č. 965/3, 

(ii) pozemek p. č. 965/4, 

(iii) pozemek p. č. 966/1, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy č. p. 499, 
v části obce Předměstí), 

(iv) pozemek p. č. 966/10, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy  
bez čp/če) 

(v) pozemek p. č. 966/11, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy  
bez čp/če), 

(vi) pozemek p. č. 966/12, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy  
bez čp/če), 

(vii) pozemek p. č. 966/13, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy  
bez čp/če), 



(viii) pozemek p. č. 966/14, včetně jeho součástí (konkrétně  
pak budovy bez čp/če), 

(ix) pozemek p. č. 966/15, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy  
bez čp/če), 

(x) pozemek p. č. 966/23, 

(xi) pozemek p. č. 966/24, 

(xii) pozemek p. č. 966/25, včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy  
bez čp/če), 

(xiii) pozemek p. č. 966/26, 

(xiv) pozemek p. č. 966/27, 

(xv) pozemek p. č. 966/30, včetně jeho součástí (konkrétně  
pak budovy bez čp/če), 

(xvi) pozemek p. č. 966/31, včetně jeho součástí (konkrétně  
pak budovy bez čp/če), 

(xvii) pozemek p. č. 966/32, včetně jeho součástí (konkrétně  
pak budovy bez čp/če), 

(xviii) pozemek p. č. 966/33, včetně jeho součástí (konkrétně  
pak budovy bez čp/če), 

(xix) pozemek p. č. 966/34, včetně jeho součástí (konkrétně  
pak budovy bez čp/če), 

(xx)    pozemek p. č. 966/39, 

(xxi) pozemek p. č. 966/41, 

(xxii) pozemek p. č. 966/42, 

(xxiii) pozemek p. č. 968, 

 

vše zapsáno na LV 2215 pro katastrální úřad Moravská Třebová, obec Moravská 
Třebová, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy. 

(společně dále jen „Předmět zajištění“); 

 

(B) Banka poskytuje, případně bude poskytovat, Společnosti bankovní produkty  
na základě Smluv o investičním úvěru,  
reg. č. SU/0001/NCINV/05/25915207 uzavřené dne 28. 5. 2019, 
SU/0001/NCINV/06/25915207 uzavřené dne 19. 6. 2019  
a SU/0001/NCINV/07/25915207 ze dne 19. 5. 2020 a zároveň Smlouvy  
o kontokorentním úvěru reg. č. SU/01/CKTK/01/25915207 uzavřené  
dne 13.11.2013  mezi Bankou a Společností (dále jen „Úvěrová smlouva“ 
případně „Úvěrové smlouvy“)  

(C) Banka požaduje zajištění splnění veškerých stávajících i budoucích dluhů 
Společnosti vůči Bance vzniklých z veškerých bankovních produktů 
poskytovaných Bankou Společnosti na základě Úvěrové smlouvy nebo  



v souvislosti s tím, které dosud vznikly a které budou vznikat do 30. 6. 2030 až 
do celkové výše jistin všech v tomto odstavci výše uvedených dluhů v částce 
celkem 1.822.300 Eur (585.000 Eur + 423.500 Eur + 813.800 Eur) a zároveň 
které dosud vznikly a které budou vznikat do 31. 7. 2027 až do výše uvedeného 
kontokorentu 20.900.000, -Kč (společně dále jen „Zajištěné dluhy“); 

(D) dle sdělení Svolavatele valné hromady má Společnost v úmyslu poskytnout 
Bance část svého jmění tvořenou Předmětem zajištění  
k zajištění veškerých Zajištěných dluhů; a 

(E) dle ustanovení § 190 odstavce 2. písmene i) ZOK do působnosti valné hromady 
patří schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která 
by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo 
činnosti Společnosti. 

 

Valná hromada schvaluje zastavení či zajišťovací převod vlastnického práva  
k části jmění Společnosti tvořené Předmětem zajištění ve prospěch Banky  
k zajištění Zajištěných dluhů, které dosud vznikly a které budou vznikat  
na základě uzavřené Úvěrové smlouvy, včetně veškerých existujících či případně 
v budoucnu uzavřených dodatků k Úvěrové smlouvě, a to až  
do celkové výše a doby vzniku Zajištěných dluhů; a uděluje souhlas k tomu, aby 
Společnost za tím účelem uzavírala jako poskytovatel zajištění s Bankou jako 
příjemcem tohoto zajištění zástavní smlouvy, a na jejich základě zřizovala zástavní 
právo k Předmětu zajištění, či smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva 
k Předmětu zajištění, včetně případného zřízení zákazu zatížení a/nebo zákazu 
zcizení Předmětu zajištění bez předchozího souhlasu Banky a dalších ujednání 
souvisejících se zřízením zástavního práva či zajišťovacího převodu k Předmětu 
zajištění. 

Přílohy: 

Prezentace společníků bude od 9.45 hodin. Společník, který se nemůže valné 
hromady osobně zúčastnit, je oprávněn ustanovit si zplnomocněného zástupce, který 
se při prezentaci prokáže plnou mocí. 

V Praze dne 12. 10. 2021 

 

…………………………………..………. 

Předseda představenstva ABNER a.s. 

Mgr. Tomáš Burda 

 


