POZVÁNKA
k účasti na řádné valné hromadě společnosti
Fingood s.r.o.,
IČ: 03328074, sídlem: Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5,
zapsané Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325865 („Společnost“)

Datum a čas konání:

22.10.2020 od 13:00 hod.

Místo konání:

Advokátní kancelář Liška & Sabolová, s.r.o.
Palác Valdek, 5. patro
Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Program jednání:
1.

Zahájení

2.

Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu)

3.

Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019 a rozhodnutí o úhradě ztráty

4.

Rozhodnutí o návrhu na zvýšení základního kapitálu Společnosti

5.

Závěr

Tato pozvánka bude zaslána všem společníkům v souladu se společenskou smlouvou, a to
emailem a doporučeným dopisem na adresu vedenou v seznamu společníků v sídle Společnosti.
Dále bude k dispozici na webových stránkách Společnosti www.fingood.cz.
Návrh usnesení k bodu 3. valné hromady:
„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za období od 1.1.- 31.12.2019 vyhotovenou dne
7.6.2020 jednateli Společnosti. Ztráta hospodaření za dotčené účetní období ve výši 6.211.000
Kč bude v plné výši převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let“.
Stručné zdůvodnění potřeby zvýšení základního kapitálu a návrh usnesení k bodu 4. valné
hromady:
V účetní závěrce Společnosti za rok 2019 byl vlastní kapitál vykázaný v záporné výši 2.486.000,Kč. Z manažerského účetnictví Společnosti navíc vyplývá prohlubující se ztráta hospodaření, a to
v částce převyšující 6,3 milionu Kč jen za období 01-08/2020 s nepříznivým výhledem minimálně
do konce stávajícího účetního období, spíše i do části následujícího účetního období. Tato
situace zvyšuje riziko úpadkové situace a má za následek negativní vnímání Společnosti ze

strany obchodních partnerů. I z těchto důvodů se jednatelé rozhodli navrhnout společníkům
řešení situace v podobě navýšení základního kapitálu Společnosti. Navrhované kapitálové
posílení rozvahy je žádoucí pro ekonomickou stabilitu i úspěšný rozvoj obchodních aktivit
Společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost eviduje ve svých závazcích rovněž i
historické půjčky poskytnuté ze strany některých společníků, je v rámci navrhovaného zvýšení
základního kapitálu Společnosti rovněž připuštěna možnost započtení těchto historických půjček
vůči závazku na splacení upsané výše vkladu příslušného společníka.
Návrh usnesení valné hromady:
„Valná hromada společnosti Fingood s.r.o., se sídlem IČ: 03328074, se sídlem: Drtinova 557/10,
Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325865,
schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun
českých) ze současné výše 1.500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých) na částku ve
výši 11.500.000,- Kč (jedenáct milionů pět set tisíc korun českých) za následujících podmínek:
a) základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitými vklady, a to převzetím vkladové
povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů;
b) závazek k poskytnutí vkladů na zvýšení základního kapitálu jsou přednostně oprávnění
převzít stávající společníci podle poměru výše svých podílů;
c) lhůta k využití přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu převzetím
vkladové povinnosti činí 1 (jeden) měsíc od rozhodnutí této valné hromady. Závazek
k poskytnutí vkladu na zvýšení základního kapitálu se přebírá písemným prohlášením,
které musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a touto
valnou hromadou. Podpis společníka na písemném prohlášení musí být úředně ověřen a
prohlášení musí být společnosti doručeno ve lhůtě stanovené k využití přednostního
práva k účasti na zvýšení základního kapitálu;
d) zvýšením základního kapitálu nedochází k vytvoření nových podílů, všechny podíly jsou
základní;
e) v souladu s delegací uvedenou v ustanovení čl. XI. 2. společenské smlouvy valná
hromada stanoví, že lhůta pro úplné splacení závazku ke zvýšení základního kapitálu, a
tedy splacení celé vkladové povinnosti, činí 15 (patnáct) dnů od převzetí vkladové
povinnosti (lhůta počíná běžet dnem doručení písemného prohlášení o převzetí vkladové
povinnosti do sídla společnosti), jinak je převzetí vkladové povinnosti neplnícím
společníkem neúčinné;
f)

nevyužije-li některý ze společníků přednostního práva na zvýšení základního kapitálu ve
lhůtě 1 (jednoho) měsíce od přijetí tohoto usnesení valné hromady nebo nesplní-li některý
ze společníků svoji vkladovou povinnost ve výše stanovené lhůtě splatnosti v délce 15

(patnáct) kalendářních dnů od jejího převzetí nebo vzdá-li se některý společník svého
přednostního práva, souhlasí valná hromada s tím, že vkladovou povinnost v takovém
rozsahu převezmou v poměru podle výše svých podílů zbývající společníci, kteří své
přednostní právo využili v plném rozsahu, ledaže se tohoto práva na dodatečné převzetí
vkladové povinnosti některý ze společníků vzdal na valné hromadě rozhodující o přijetí
tohoto usnesení. Lhůta k převzetí takové dodatečné vkladové povinnosti činí 5 (pět)
kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro splnění vkladové povinnosti posledního
společníka, který převzal vkladovou povinnost. Lhůta splatnosti pro splnění převzaté
dodatečné vkladové povinnosti společníka činí v těchto případech 5 (pět) kalendářních
dnů od převzetí vkladové povinnosti;
g) závazek k poskytnutí vkladu je splněný dnem připsání odpovídající částky na účet
společnosti č.: 2000647217/2010, vedený u Fio banka, a.s. anebo dnem uzavření dohody
o započtení závazku k vkladové povinnosti oproti pohledávce daného společníka za
společností evidované v účetnictví Společnosti ke dni rozhodnutí valné hromady o
zvýšení základního kapitálu; oba způsoby úhrady vkladové povinnosti lze kombinovat;
h) účinky zvýšení základního kapitálu nastávají zápisem nové výše základního kapitálu do
obchodního rejstříku.“

Fingood s.r.o.

___________________________

___________________________

Mgr. Tomáš Pešek, jednatel v.r.

Vit Endler, jednatel v.r.

Příloha:

účetní závěrka Společnosti za rok 2019
mezitímní účetní závěrka Společnosti k 31.8.2020

