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Zveřejnění usnesení valné hromady
o snížení základního kapitálu
obchodní společnosti EPS biotechnology, s.r.o.,
IČO: 26295059, se sídlem Kunovice, V Pastouškách 205, PSČ 686 04, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42243 (dále jen „společnost“).
Jednatelé společnosti tímto v souladu s ust. § 236 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zveřejňují usnesení valné
hromady ze dne 9.12.2020, o němž byl sepsán Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně,
notářský zápis NZ 926/2020, N 797/2020, o snížení základního kapitálu společnosti, v tomto
znění:
Valná hromada společnosti EPS biotechnology, s.r.o., snižuje základní kapitál společnosti EPS
biotechnology, s.r.o., o částku ve výši 16.000.000 Kč (šestnáct milionů korun českých) ze
současné výše základního kapitálu 31.000.000 Kč (třicet jedna milionů korun českých) na výši
základního kapitálu 15.000.000 Kč (patnáct milionů korun českých) po snížení základního
kapitálu.
Dosavadní vklady společníků se mění a sníží tak, že
(a) vklad společníka, kterým je Ing. Miroslav Minařík, datum narození 7.4.1971, trvalý pobyt a
bydliště V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice (dále jen „Ing. Miroslav Minařík“), ve výši
15.500.000 Kč (patnáct milionů pět se tisíc korun českých), spojený s jeho základním podílem
ve společnosti ve výši 50 % (padesát procent), se v důsledku snížení základního kapitálu snižuje
o částku ve výši 8.000.000 Kč (osm milionů korun českých) na novou výši 7.500.000 Kč (sedm
milionů pět set tisíc korun českých), spojeným se základním podílem ve výši 50 % (padesát
procent), po snížení základního kapitálu,
(b) vklad společníka, kterým je Ing. Vlastimil Píštěk, datum narození 9.3.1965, trvalý pobyt a
bydliště Pivovarská 201, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen „Ing. Vlastimil Píštěk“), ve
výši 15.500.000 Kč (patnáct milionů pět se tisíc korun českých), spojený s jeho základním
podílem ve společnosti ve výši 50 % (padesát procent), se v důsledku snížení základního
kapitálu snižuje o částku ve výši 8.000.000 Kč (osm milionů korun českých) na novou výši
7.500.000 Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých), spojeným se základním podílem ve
výši 50 % (padesát procent), po snížení základního kapitálu, přičemž vklady společníků se
snižují rovnoměrně.
Částka ve výši 16.000.000 Kč (šestnáct milionů korun českých), odpovídající snížení základního
kapitálu společnosti EPS biotechnology, s.r.o., bude zcela vyplacena společníkům, a to tak, že
společníkovi, kterým je Ing. Miroslav Minařík, bude vyplacena částka ve výši 8.000.000 Kč
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(osm milionů korun českých) a společníkovi, kterým je Ing. Vlastimil Píštěk, bude vyplacena
částka ve výši 8.000.000 Kč (osm milionů korun českých).
Jednatelé současně dle ust. § 236 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích) vyzývají známé věřitele společnosti, jejichž
pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem přijetí usnesení valné hromady o snížení
základního kapitálu, aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti ve lhůtě do 90 dnů po
zveřejnění posledního oznámení.

Ing. Miroslav Minařík
Ing. Vlastimil Píštěk
jednatelé EPS biotechnology, s.r.o.
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