ZPRÁVA O PŘEMĚNĚ
SPOLEČNOSTI LEONARDI MEDCZ S.R.O. NA AKCIOVOU SPOLEČNOST
Jednatel společnosti Leonardi MedCz s.r.o., se sídlem Velkopavlovická 4310/25, Židenice, 628 00
Brno, IČO: 02765390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová
značka C 100694 (dále jen „Leonardi“) rozhodl o přípravě změny právní formy společnosti s ručením
omezeným na akciovou společnost.
Změna právní formy se řídí zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev,
v platném znění. Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního
nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků.
Nová právní forma společnosti přebírá všechny účetní hodnoty majetku a závazků původní společnosti,
pokračuje jako právní nástupce. Přeměnou (změnou právní formy) společnosti Leonardi na akciovou
společnost vznikne akciová společnost s obchodní firmou Leonardi MedCz a.s., se sídlem
Velkopavlovická 4310/25, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 02765390.
Projekt změny právní formy je zpracován podle účetních údajů ke dni 31. 12. 2019. K témuž dni byla
zpracována konečná účetní závěrka.
Podle § 24 zákona č. 125/2008 Sb., v platném znění, musí tato zpráva o přeměně obsahovat následující
body:
a)

odůvodnění výměnného poměru podílů z právního i ekonomického hlediska, dochází-li k
jejich výměně, a objasnění kritéria použitého pro rozdělení podílů v nástupnických
společnostech nebo družstvech při rozdělení.

Nominální hodnota všech akcií každého akcionáře – bývalých společníků společnosti s ručením
omezeným – je vypočtena podle výše jejich podílu na společnosti Leonardi k datu podpisu projektu
změny právní formy, tedy k 19.5.2020. Výměnný poměr obchodního podílu společníka na společnosti
Leonardi o velikosti 1 % za 1 ks akcie je tedy 1 : 1.
Nominální jmenovitá hodnota jedné akcie je stanovena na 20.000,- Kč. Celkem bude vydáno 100 ks
kmenových akcií, znějících na jméno, v celkové nominální hodnotě 2.000.000,- Kč. Jednotlivé kmenové
akcie, znějící na jméno, budou vydávány jednotlivým akcionářům v listinné podobě.
V důsledku změny právní formy získá:
-

JUDr. Ing. Peter Prazňák, nar. 12. 11. 1979, bytem 05371 Uloža, Uloža 106, Slovenská
republika na místo podílu o velikosti 99 % na základním kapitálu společnosti Leonardi, 99
kusů kmenových akcií společnosti Leonardi MedCz a.s. v listinné podobě ve formě na jméno
s pořadovým číslem 01 až 99 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč;

-

MVDr. Martin Letko, nar. 9. 9. 1973, bytem 84101 Bratislava, Galbavého 1858/2, Slovenská
republika na místo podílu o velikosti 1 % na základním kapitálu společnosti Leonardi, 1 kus
kmenové akcie Leonardi MedCz a.s. v listinné podobě ve formě na jméno s pořadovým
číslem 100 o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,- Kč.

b)

odůvodnění výše případných doplatků

Žádné doplatky ve prospěch vlastníků akcií – budoucích akcionářů, nebudou poskytnuty.

c)

vysvětlení opatření ve prospěch vlastníků jednotlivých druhů cenných papírů emitovaných
osobou zúčastněnou na přeměně

Žádná zvláštní opatření ve prospěch vlastníků jednotlivých druhů cenných papírů – budoucích
akcionářů, nebyla učiněna.
d)

popis obtíží, které se vyskytly při oceňování, nebo údaj, že se žádné obtíže nevyskytly

Podle znaleckého posudku pro ocenění jmění č. 1749-56/2020 ze dne 13.5.2020 zpracovaného
zpracovatelem APOGEO Esteem, a.s., IČ: 261 03 451, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186
00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 15572 činí
hodnota jmění společnosti Leonardi částku 10 380 tis. Kč (slovy: deset milionů tři sta osmdesát tisíc
korun českých). Ze závěru posudku vyplývá, že zjištěná hodnota jmění společnosti Leonardi odpovídá
alespoň výši základního kapitálu společnosti Leonardi MedCz a.s. podle projektu změny právní formy.
Při oceňování jmění společnosti Leonardi se žádné obtíže nevyskytly.
e)

změny ekonomického a právního postavení společníků nebo členů, včetně změny
rozsahu ručení společníků společností nebo členů družstev nebo některých z nich,
pokud se rozsah ručení společníků nebo členů nebo některých z nich mění

Akcionáři společnosti Leonardi MedCz a.s. se budou řídit novými stanovami společnosti Leonardi
MedCz a.s. a platnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.
Společníci společnosti s ručením omezeným ručí za dluhy společnosti společně a nerozdílně do výše,
v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli
věřitelem vyzváni k plnění. Akcionáři akciové společnosti neručí za dluhy společnosti.
f)

dopady přeměny na věřitele osoby zúčastněné na přeměně, zejména z hlediska
dobytnosti jejich pohledávek

Nová právní forma společnosti přebírá všechny účetní hodnoty majetku a závazků původní společnosti,
pokračuje jako právní nástupce. Tato přeměna – změna právní formy společnosti s ručením omezeným
na akciovou společnost – neohrozí ani nijak nesníží vymahatelnost závazků společnosti vůči obchodním
partnerům a třetím osobám, včetně pohledávek bývalých společníků společnosti z titulu vypořádacích
podílů.
Všechny smlouvy a dohody uzavřené společností Leonardi přebírá společnost Leonardi MedCz a.s.,
která bude řádně plnit závazky a vymáhat pohledávky z nich vyplývající.
Z výše uvedených informací vyplývá, že negativní dopad přeměny na věřitele, zejména z hlediska
dobytnosti jejich pohledávek, nebude žádný.

Tato zpráva o přeměně, projekt změny právní formy, posudek znalce pro ocenění jmění a konečná
účetní závěrka ke dni 31.12.2019, budou zpřístupněny v sídle Společnosti a na internetové stránce
společnosti www. leonardicz.com v sekci „Valná hromada“ po dobu nejméně 2 týdnů přede dnem konání
valné hromady společnosti Leonardi, jež má rozhodnout o schválení změny právní formy společnosti s
ručením

omezeným

na

akciovou

společnost,

přičemž

internetová

stránka

společnosti

www.leonardicz.com umožní společníkům po celou tuto dobu stažení a vytištění těchto dokumentů.
Dne 22.5.2020 byl projekt změny právní formy uložen do sbírky listin obchodního rejstříku, a to tak, aby
byl ve sbírce listin obchodního rejstříku uložen alespoň 1 měsíc přede dnem konání valné hromady

společnosti Leonardi, jež má rozhodnout o schválení změny právní formy společnosti s ručením
omezeným na akciovou společnost.
Oznámení o uložení Projektu změny právní formy od sbírky listiny obchodního rejstříku a upozornění
pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zák. č. 125/2008 Sb., v platném znění, bylo v souladu s
ustanovením §33 odst. 1 písm. b) zák. č. 125/2008 Sb., v platném znění, zveřejněno v Obchodním
věstníku dne 22.5.2020 tak, aby bylo zveřejněno alespoň 1 měsíc přede dnem konání valné hromady
společnosti Leonardi, jež má rozhodnout o schválení změny právní formy společnosti s ručením
omezeným na akciovou společnost.
Valná hromada společnosti Leonardi, která bude schvalovat projekt změny právní formy společnosti s
ručením omezeným na akciovou společnost a konečnou účetní závěrku ke dni 31.12.2019 se bude
konat dne 24.6.2020, od 14.00 hodin v kanceláři Mgr. Ondřeje Demuta, na adrese Praha 1, Břehová 8,
PSČ: 110 00.
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