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STEJNOPIS
---------------------------------N

NZ 332/2017
N 351/2017

o t á ř s k ý z á p i s------------------------------

sepsaný JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze, dne
2. 11. 2017 (druhého listopadu roku dva tisíce sedmnáct) v notářské kanceláři
v Praze 1, Na Příkopě 14.-------------------------------------------------------------------Účastník:------------------------------------------------------------------------------------------WALLBTC PTE. LTD., se sídlem 77 High Street, #09-11, High Street Plaza,
Singapur, Singapurská republika (179433), zapsaná u Regulačního úřadu pro
účetnictví a společnosti, registrační číslo 201724327R.------------------------------Notáři byla prokázána existence této společnosti a totožnost toho, kdo ji
zastupuje. Existence společnosti byla prokázána výpisem z obchodního
rejstříku a také prohlášením o její existenci osobou, která za ni právně jedná.Společnost WALLBTC PTE. LTD. zastupujue na základě plné moci
pan Denys Teteruk, datum narození 10. 3. 1995, pobyt Novodvorská 1061/10,
Praha 4, Lhotka, PSČ 142 00, bydliště Ukrajina, Zaričanská 6/4, Chmelnickiy,jehož totožnost byla notáři prokázána, který prohlašuje, že je oprávněn
zastupovat společnost na základě plné moci samostatně a prohlašuje, že jeho
zájmy nejsou v rozporu se zájmy zastoupeného a že plná moc nebyla
odvolána a je platná. --------------------------------------------------------------------------Účastník i zástupce účastníka prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně
jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----------------K tomu zástupce účastníka předkládá----------------------------------------------------- výpis z obchodního rejstříku společnosti WALLBTC PTE. LTD. a osvědčení
o založení společnosti jsou (příloha číslo 1) a prohlašuje, že obsahují
aktuální údaje,------------------------------------------------------------------------------------ plnou moc od WALLBTC PTE. LTD. (příloha číslo 2)------------------------------ zakladatelskou listinu a stanovy společnosti WALLBTC PTE. LTD. a
prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje.-------------------------------------------------Zástupce účastníka, za WALLBTC PTE. LTD., činí zakladatelskou listinu o
založení společnosti s ručením omezeným v tomto znění:---------------------------------------------------------------Zakladatelská

listina-----------------------------------------------------společnosti s ručením omezeným---------------------------------------------------------Článek 1.-------------------------------------------------------------------------------Společník společnosti---------------------------------(1)

(2)

Společník společnosti je:------------------------------------------------------------WALLBTC PTE. LTD., se sídlem 77 High Street, #09-11, High Street
Plaza, Singapur, Singapurská republika (179433), zapsaná u
Regulačního úřadu pro účetnictví a společnosti, registrační číslo
201724327R.----------------------------------------------------------------------------Změna osoby společníka se zapisuje do seznamu společníků a do
obchodního rejstříku.-------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------Článek 2.-----------------------------------------------------------------------Obchodní firma a sídlo společnosti-----------------------(1)
(2)

Obchodní firma společnosti je: ----------------------------------------------------WallBtc s.r.o.----------------------------------------------------------------------------Obec, kde je sídlo společnosti, je:-------------------------------------------------Praha.--------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------Článek 3.---------------------------------------------------------------------------------Předmět podnikání (činnosti)----------------------Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----------------------------------------

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona.--------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------Článek 4.------------------------------------------------------------------------------------Základní kapitál-------------------------------------Výše základního kapitálu společnosti je: 1.000,- Kč (tisíc korun českých).----------------------------------------------------Článek 5.------------------------------------------------------------------------------Vklad a podíl společníka---------------------------------Na základním kapitálu společnosti se podílí společník tímto peněžitým
vkladem:------------------------------------------------------------------------------------------WALLBTC PTE. LTD. -------------------------------------------------------------------------má vklad ve výši ------------------------------------------------------------------------------1.000,- Kč (tisíc korun českých),----------------------------------------------------------čemuž odpovídá základní podíl ve výši 100 %, tento základní podíl je označen
jako základní podíl číslo 1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Článek 6.---------------------------------------------------------------------------------Orgány společnosti-----------------------------------Společnost má tyto orgány:------------------------------------------------------------------1. jednatele--------------------------------------------------------------------------------------2. valnou hromadu.-----------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------Článek 7.---------------------------------------------------------------------Jednatel, způsob jednání za společnost------------------(1) Statutárním orgánem společnosti je jednatel.------------------------------------Společnost má jednoho jednatele.--------------------------------------------------(2) Za společnost jedná jednatel samostatně.----------------------------------------(3) Kdo se za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti
svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.----------------------------------------(4) Omezení jednatelského oprávnění společenskou smlouvou nebo jiným
ujednáním nebo rozhodnutím valné hromady nejsou vůči třetím osobám
účinná.--------------------------------------------------------------------------------------(5) Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech
společnosti.-------------------------------------------------------------------------------(6) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti.---------------------------------(7) Zákaz konkurence jednatele upravuje ustanovení § 199 odst. 1 zákona o
obchodních korporacích.--------------------------------------------------------------(8) Statutární orgán je oprávněn udělovat za společnost plnou moc.---------------------------------------------------------Článek 8.-----------------------------------------------------------------------------------Valná hromada--------------------------------------(1)

(2)

(3)
1.
2.
3.

Působnost valné hromady. -----------------------------------------------------------Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které
zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné
hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:----------------------------a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy,------------------b) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a volba a odvolání
likvidátora,--------------------------------------------------------------------------c)
schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení
se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona,---------------------d)
udělování pokynů jednateli a schvalování koncepce podnikatelské
činnosti společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná
hromada může zejména zakázat jednateli určité právní jednání,
je-li to v zájmu společnosti.----------------------------------------------------Schopnost usnášení valné hromady.-----------------------------------------------Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří
mají alespoň polovinu všech hlasů.-------------------------------------------------Rozhodování valné hromady.--------------------------------------------------------Každý společník má jeden hlas na každou 1,-- Kč (jednu korunu českou)
vkladu.--------------------------------------------------------------------------------------Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných
společníků, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů.----------------------------Společník nepřítomný na jednání valné hromady nemůže dodatečně
písemně vykonat své hlasovací právo. --------------------------------------------
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(4)
1.

2.

3.

4.
(5)
1.

2.

(6)

Svolání valné hromady.----------------------------------------------------------------Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období.
Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do šesti (6)
měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.---------------Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí
písemně nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jejího konání, součástí
pozvánky je i návrh usnesení valné hromady.-----------------------------------Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu
společníků. Pokud společník sdělí společnosti elektronickou adresu, na
níž bude chtít zasílat pozvánku na valné hromady společnosti, bude
společníkovi pozvánka na valnou hromadu zasílána namísto v písemné
formě na tuto elektronickou adresu.------------------------------------------------Společník se může vzdát práva na včasné a řádné svolání valné
hromady.-----------------------------------------------------------------------------------Orgány valné hromady, zápis z jednání valné hromady.---------------------Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení
předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu
svolavatel. --------------------------------------------------------------------------------Jednatel se vždy účastní valné hromady.----------------------------------------Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů
ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady
společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné
hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. -------Rozhodnutí jediného společníka.----------------------------------------------------Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a její
působnost vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka v
působnosti valné hromady musí mít písemnou formu. Vyžaduje-li zákon
o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí valné
hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného
společníka formu veřejné listiny. Rozhodnutí společníka přijaté
v působnosti valné hromady doručí společník buď k rukám jakéhokoliv
jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel je povinen
předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným
časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být
návrh konkrétního rozhodnutí předložen. ------------------------------------------

-----------------------------------------------Článek 9.------------------------------------------------------------------------------------------Podíl---------------------------------------------(1)

Výše podílu.------------------------------------------------------------------------------Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti
z této účasti plynoucí. ------------------------------------------------------------------Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka na tento podíl
připadající k výši základního kapitálu společnosti.------------------------------
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(2)
1.
2.
3.
(3)
1.
2.
3.
4.

(4)

(5)
(6)

(7)

Druh a počet podílů.--------------------------------------------------------------------Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým
nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.-----------------------------Společník může vlastnit pouze jeden podíl.--------------------------------------Označení podílu se uvádí v seznamu společníků.------------------------------Převod podílu.----------------------------------------------------------------------------Společník může převést svůj podíl na jiného společníka bez omezení.---Společník může převést svůj podíl na osobu, která není společníkem,
jen se souhlasem valné hromady.---------------------------------------------------Má-li společnost jediného společníka, je podíl vždy volně převoditelný.--Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu. Převodce ručí
společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny.
Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o
převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.------------------------------------Přechod podílu.--------------------------------------------------------------------------Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl na jejího
právního nástupce.----------------------------------------------------------------------Dědění podílu.----------------------------------------------------------------------------Smrtí přechází podíl na dědice, je-li společník fyzická osoba.--------------Rozdělení podílu.------------------------------------------------------------------------Rozdělení podílu je možné kdykoliv, nikoliv pouze v souvislosti s jeho
převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné
hromady. ----------------------------------------------------------------------------------Zastavení podílu.------------------------------------------------------------------------Zastavit podíl společníka lze jen za podmínek, za nichž ho lze převést.---

----------------------------------------------Článek 10.------------------------------------------------Podíl na zisku, vypořádací podíl, podíl na likvidačním zůstatku------(1)

(2)

(3)

Podíl na zisku.---------------------------------------------------------------------------Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení
mezi společníky v poměru svých podílů.------------------------------------------Vypořádací podíl.-----------------------------------------------------------------------Při zániku účasti společníka ve společnosti za jejího trvání jinak než
převodem podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí
vzniká společníkovi právo na vypořádání (vypořádací podíl).----------------Podíl na likvidačním zůstatku.------------------------------------------------------Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na
likvidačním zůstatku. -------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------Článek 11.--------------------------------------------------------------------------------Zrušení společnosti-----------------------------------(1)
(2)

Společnost se zrušuje rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti
s likvidací a v dalších případech vyplývajících ze zákona.--------------------Likvidátora volí a odvolává valná hromada.---------------------------------------
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----------------------------------------------Článek 12.----------------------------------------------------------------------------Změna zakladatelské listiny ----------------------------(1)

(2)

Zakladatelská listina (společenská smlouva) společnosti může být
měněna dohodou všech společníků a dále též rozhodnutím valné
hromady společnosti.-------------------------------------------------------------------Pokud z rozhodnutí valné hromady neplyne, jakým způsobem se mění
zakladatelská listina, změní její obsah jednatel v souladu s rozhodnutím
valné hromady. ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------Článek 13.----------------------------------------------------------------------------Údaje při založení společnosti---------------------------Zakladatelská listina při založení společnosti obsahuje následující údaje: -----(1) Vkladová povinnost zakladatele.----------------------------------------------------1. zakladatel splní vkladovou povinnost takto:-------------------------------------WALLBTC PTE. LTD.-----------------------------------------------------------------přebírá vkladovou povinnost a zavazuje se splnit ji peněžitým vkladem
v celkové výši --------------------------------------------------------------------------1.000,- Kč (tisíc korun českých),---------------------------------------------------do 60 (šedesáti) dnů ode dne podepsání této zakladatelské listiny na
účet, který zakladateli sdělí správce vkladu.------------------------------------2.
Peněžité vklady se splácí na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a
úvěrního družstva, který zřídí správce vkladů.---------------------------------3.
Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku se
splatí celé případné vkladové ážio a na každý peněžitý vklad částka
uvedená shora.-------------------------------------------------------------------------4.
Není-li návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podán do
6 (šesti) měsíců ode dne jejího založení, platí, že nastávají tytéž účinky
jako při odstoupení od smlouvy.---------------------------------------------------(2) Určení správce vkladu. ----------------------------------------------------------------Správcem vkladu se určuje: Denys Teteruk, datum narození 10. 3. 1995,
pobyt Novodvorská 1061/10, Praha 4, Lhotka, PSČ 142 00, bydliště
Ukrajina, Zaričanská 6/4, Chmelnickiy.--------------------------------------------(3) Určení jednatelů při založení společnosti.-----------------------------------------Zakladatel určuje jednatele společnosti:------------------------------------------Anatolii Berdnikov, dat. nar. 24.10.1985, bydliště: Vetrennaya 79, Miass,
Ruská federace.-------------------------------------------------------------------------(4) Účinnost tohoto článku.---------------------------------------------------------------Účinnost tohoto Článku 13. je vázána na splnění poslední z
následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné
splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právními nástupci.
Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento Článek
13. zaniká.----------------------------------------------------------------------------------
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Účastník prohlašuje, že souhlasí se svým zápisem do obchodního rejstříku
v souladu s § 12 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve
smyslu § 70 a 70a notářského řádu-------------------------------------------------------Notář prohlašuje, že:---------------------------------------------------------------------------a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a dalšími dokumenty, se
kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,---------------b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním
předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,---------------------------------------------c) byly splněny formality, případně bylo notáři doloženo splnění formalit, které
stanoví pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní
právní předpis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem dle jeho prohlášení
přečten a po přečtení účastníkem schválen.--------------------------------------------za WALLBTC PTE. LTD.
na základě plné moci
Denys Teteruk
Denys Teteruk, v.r.

notář JUDr. Petr Hochman, v.r.
L.S.
kulaté úřední razítko se státním znakem
JUDr. PETR HOCHMAN 3 Notář v Praze

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 2. 11. 2017
(druhého listopadu roku dva tisíce sedmnáct), se doslovně shoduje
s notářským zápisem a že stejnopis obsahuje také opis přílohy, který souhlasí
doslovně s přílohou notářského zápisu.---------------------------------------------------

Digitálně
podepsal
JUDr. Petr
Hochman

