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Akcionářům společnosti 3M FUND MSI a.s. 

1. Výrok auditora 

Provedli jsme audit zahajovací rozvahy společnosti $M FUND MSI a.s. (dále jen 
Společnost) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá ze 
zahajovací rozvahy k 31.3.2021,komentáře, který obsahuje popis použitých podstatných 
účetních ret od a další vysvětlující informace. Ověření slouží k zahájení činnosti. 

Podle našeho názoru zahajovací rozvaha podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti k 31 .3.2021 v souladu S českými účetními předpisy. 

Celkovým posouzením prověřované zahajovací rozvahy společnosti k 31.3.2021 dospěli 
ověřovatelé k závěru a dávají 

M 

8 

v ý r o k  b e z  v ý h r a d  

2. Základ pro výrok 

ms 

Audit jsme provedli V souladu se zákonem O auditorech , nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) C. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými 
jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími 
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji 
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za ověření zahajovací rozvahy. V souladu se 
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky 
jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z 
uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, 
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

3. Ostatní informace uvedené V komentáři 

Náš výrok k zahajovací rozvaze se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však 
součástí našich povinností souvisejících s auditem seznámení se S ostatními informacemi 
a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu S 
našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak 
tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda 
ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány 
v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní 
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup 
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případně 
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních informací. 
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. 
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v 
zahajovací rozvaze, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s 
účetními předpisy a 
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme 
dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcně 
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné 
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 

4. Odpovědnost představenstva Společnosti za zpracování počáteční rozvahy 

Představenstvo Společnosti odpovídají za sestavení zahajovací rozvahy, která podává 
věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení zahajovací rozvaľıy tak, aby 
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování zahajovací rozvahy je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda 
je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat V komentáři 
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého twání a použití předpokladu nepřetržitého twání 
při sestavení zahajovací rozvahy. 

5. Odpovědnost auditora za audit zahajovací rozvahy 

m 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že zahajovací rozvaha jako celek neobsahuje 
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu 
auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není 
zárukou, že audit provedený v souladu S výše uvedenými předpisy ve všech případech v 
zahajovací rozvaze odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. 
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné 
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé zahajovací rozvahy na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu S výše uvedenými předpisy je naší povinnosti uplatňovat 
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší 
povinností: . Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti zahajovací 

rozvahy způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské 
postupy reagujíc na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, 
abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme 
významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo V důsledku podvodu, je větší 
než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, 
protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (kolize), falšování, úmyslná 
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 
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Seznámit se S vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit 
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné S 
ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost 
jejího vnitřního kontrolního systému. 

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených 
účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo 
Společnosti uvedlo v komentáři. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého twání při sestavení 
zahajovací rozvahy představenstva to, zda S ohledem na shromážděné důkazní 
informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající Z událostí nebo 
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě 
trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota 
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této 
souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, 
vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti 
nepřetržitě vat vycházejí Z důkazních informací, které jsme získali do data naší 
zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že 
Společnost ztratí schopnost nepřetržitě vat. 

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah zahajovací rozvahy, včetně 
komentáře, a dále to, zda zahajovací rozvaha zobrazuje podkladové transakce a 
události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

Naší povinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a 
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme V jeho průběhu učinili, včetně 
zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

ø Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, O nichž jsme informovali 
představenstvo ty, které jsou Z hlediska auditu zahajovací rozvahy k 1.1 .2018 
nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti popsat 
v naší zprávě. Tato povinnost neplatí, když právní předpisy zakazují zveřejnění takové 
záležitosti nebo jestliže ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom o daně 
záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože lze reálně očekávat, že možné 
negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem Z hlediska veřejného zájmu. 

6. Zpráva O jiných požadavcích stanovených právními předpisy 

V souladu S článkem 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 
uvádíme v naší zprávě nezávislého auditora následující informace vyžadované nad rámec 
mezinárodních standardů pro audit: 
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Určenı' auditora a délka provádění auditu 
Auditorem Společnosti nás určila valná hromada Společnosti. 

Poskytování neaudítorských služeb 
Prohlašujeme, že jsme Společnosti neposkytli žádné služby uvedené V čl. 5 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a nepovolené dle čl. 5 odst. 3 tohoto 
nařízení a schválené V ČR. Zároveň jsme Společnosti ani jí ovládaným obchodním 
společnostem neposkytli žádné jiné neauditorské služby, které by nebyly uvedeny 
v komentáři. 

7. Datum vyhotovení zprávy: 
u 

4.6.2021 

8. Qvěření provedl 

4- 

ątvv 
, 

ć0-QQ 

A-AUDIT s.r.o., rno, Hrnčířská 8 
č. osvědčení KÄČR č. 326, jednatel 

Uàmıı 

O 

auditor: 
lng. Lubomír Holečíek, č.osvědčení 1354 

ıııııI In""'?" 

Ĺfibomfi 

9. Se zprávou byl seznámen a zprávu převzal 

Ing. Petr Malík, předseda představenstva 

Ing. Vladimír Meister, přuêsggyęostñì 

ż 

10. Datum převzetí zprávy 9 - 6 . 2 0 1 7  
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Obchodní arma nebo jiný název účetní jednotky 

Zpracováno v souladu s vyhláškou 
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

ROZVAHA 
v plném rozsahu 

3M FUND MSI a.s. 

ke dni 31.03.2021 Sídlo, hyáıišıè nebo místo podnikání účeżni jeđnøflq 

l 

(v celých tisících CZK) 

ıć 
. 

I I I I I I I I 

10720855 
1 . . . .  „ . . . .  

I n 

Sokolovská $94/100a, Karlín 
186 00 Praha 8 

ııııı -‹ 

Označení 

a Brutto Netłø N 

AKTIVA 

b 

Číslo 
řádku 

c 

Běžné účetní období Minulé úd. období 

1 
Korekce 

2 3 
ełt O 
4 

AKlrıvA CELKEM 001 2 150 2 150 
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 
B. sıáıá aktiva 003 
B.l. 

B.I. 1. 

2. 

4. 

2.1 

2.2 

3. 

5. 

5.1 

5.2 

Dlouhodobý nehmotný majetek 004 ıı 

Nehmotné výsledky vývoje 005 
Ocenitelná práva 006 
Software 007 
Ostatní ocenitelná práva . 008 
Gonflıwiıı ‹+/-› 009 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
rıedokonćený dlouhodobý nehmotný majetek 011 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 

B.ll. 

B.lI. 1. 

4. 

1 .1 

1 .2 

2. 
3. 

4.1 

4.2 

5. 

4.3 

5.1 

5.2 

Dlouhodobý hmotný majetek 014 
Pozemky a stavby 015 
Pozemek 016 
Stavby 017 
Hmotné movité věci a jejich soubory 018 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 

4 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 020 
Pěstitelské celky trvalých porostů 021 
Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný matek 024 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 

B.III. 

B.III. 

4. 

1. 
2 

' 

3. 

5. 

6. 

7. 

7.1 
7.2 

Dlouhodobý finanćnl majetek 027 
Podlly - ovládaná nebo ovládající osoba 028 
Zapůićky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 
podstatný vliv 029 
Pod lly - podstatný vliv 030 

Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 031 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 

Zápůjčky a úvěry - ostatní 033 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 034 

Jiný dlouhodobý finančnl majetek 035 
ı- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý in v němí majetek 036 

PREMIER sysem (0) 1995 - 2019 
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-‹ 
'l Označení 

a 

I 

ı 

AKTIVA 

b 

Číslo 
řádku 

c 

Běžné účetní období 
_ 

Minulé úd. období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

u O 
4 

Ne 

C. Obëżná aktiva 037 2 100 2 100 
c.ı. 
C.l. 

4. 

1. 

2. 

3. 

3.1 

3.2 

5. 

Zásoby 038 
Materiál 039 
Nedokončená výroba a polotovary 040 
Výrobky a zboží 041 
Výrobky 042 
Zboží 043 
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 
Poskytnuté zálohy na zásoby 045 

C.II. Pohledávky 046 
c.ıı. 1 . 

1 .1 

1 .2 
1 .3 

1.4 

1 .5 

1 .5.1 

1.5.2 

1.5.3 

1 .5.4 

Dlouhodobé pohledávky 047 
Pohledávky Z obchodních vztahů 048 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 
Pohledává - podstatný vliv 050 
Odložená daňová pohledávka 051 
Pohledávky n ostatní 052 
PohledávI‹y za společníky 053 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 
Dohadné účty aktivní 055 
Jiné pohledává 056 

c.ıı. 

2.4.1 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 

2 .4 

2.4.2 
2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

Krátkodobé pohledávky 057 
Pohledávky Z obchodních vztahů 058 
Pohledàvw - ovládaná nebo ovládej ci osoba 059 
Pohledávky - podstatný vliv 060 
Pøhledávky I ostatní 061 
Pohledávl‹y za společn iky 062 
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 
Stát-daňové pohledávky 064 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 
Dohadné účty aktivní 066 
Jiné pohledává 067 

c.ıı. 3. 
3.1 

3.2 

3.3 

Časové rozllšenl aktiv 068 
Náklady příštích období 069 
Komplexní náklady příštích obdob 070 
Příjmy příštích období 071 

c.ııı. 
c.ııı. 1. 

2. 

Krátkodobý finanćní majetek 072 
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 073 
Ostatní krátkodobý finanćní majetek 074 

c.ıv. 
c.ıv. 1. 

2. 

Peněžní prostředky 075 2 100 2100 
Peněžní prostředky v pokladně 076 
Peněžní prostředky na účtech 077 2 100 2 100 

1. 

2. 
3. 

D. 
D. 

Časové rozlišení aktiv 078 50 50 
Náklady příštích obdob 079 50 sb 
Komplexní náklady příštích období 080 
Příjmy příštích období 081 

PREMIER sysem (c) 1995 - 2019 
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-‹ ı Označení 

a 

PASIVA 

b 

Číslo 
řádku 

c 

Stav v běžném účetním 
období 

5 

Stav V minulém úćetn ím 
období 

6 
PASIVA cEı.KEııı 082 2 150 

A. Vlastní kapitál 083 2 100 
A.I. 

A.I. 1. 
2. 

3. 

Základní kapitál 084 2 100 
Základní kapitál 085 2 100 
Vlastní podíly (-) 086 
Změny základního kapitálu 087 

A.ll. 

A.ll. 1. 

2. 

2.1 
2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Ážio a kapitálové fondy 088 
Ážio 089 
Kapitálové fondy 090 
Ostatní kapitálové fondy 091 
Ooeñovacl rozdíly Z pfecenèní majetl‹u a závazků (+/-) 092 
Ooeñovací rozdíly Z přeceněn při přeměnách obchodních korporací 093 
Rozdíly Z přeměn obchodních korporací (+/-) 094 
Rozdily Z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 095 

A.llI. 

A.III. 1. 

2. 

Fondy ze zisku 096 . 
Ostatní rezervní fondy 097 
Statutární a ostatní fondy 098 

A.ıv. 
A.IV. 1. 

2. 

Výsledek hospodaření minulých let (+I-) 099 
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta Z minulých let (+/-). 100 
Jiný výsledek hospodaření minulých let ‹+/-› 101 

A.V. 

A.VI 
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+l-) 102 
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 103 

B.+C. CIZÍ zdroje 104 50 
B. 
B. 

4. 

1. 

2. 
3. 

Rezervy 105 
Rezerva na důchody a podobné závazky 108 
Rezerva na da Z příjmů 107 
Rezervy podle zvłaštních právních předpisů 108 
Ostatní rezervy 109 

C. Závazky 110 50 
C.l. 

1 

1 

2 

2 

3 

5 
6 

7 

8 
9 

1 

1 

4. 

Dlouhodobé závazky 111 
Vydané dluhopisy 112 
Vyměnitelné dluhopisy 113 
Ostatní dluhopisy 114 
Závazky k úvěrovým institucím 115 
Dlouhodobé pñjałé zálohy 116 
Závazky Z obchodních vztahů 117 
Dlouhodobé směnky k úhradě 118 
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Pod pisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické 
osoby, která je účetní jedn Otkou 

Petr Malík Vladimír Meister 
ı 

I I 

./ 

ı 

ı 

ø 

/ 
PREMIER sysem (c) 1995 - 2019 



u 

Příloha k zahajovací rozvaze sestavené k 31. 03. Z021 

Obecné údaje 

Popis účetní jednotky 

Obchodní arma: 3M FUND MSI a.s. 
Sídlo: Sokolovská 694/1008, Karlín, 186 00 Pra ha E 
Právní forma: akciová společnost 
IČO: 10720855 
Rozvahový den: 31. 03. 2021 

Rozhodující předmět činnosti: Správa vlastního majetku 
Datum vzniku společností: 31.3.2021 
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %: 

u 

-1 

Jméno fyzické osoby 
I 

I 

i 

1 
i 

i 

Bydliště 

i 

Sledované účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

Podíl Podíl 

Ing. Petr Malík u Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, 
186 00 Praha 8 . 

i 

1/3 O 

lng. Lubomír Malík 
i 

Strmá 524, Mařatice, 686 OS 
Uherské Hradiště 1/3 0 

lng Vladimír Meister Suttnerové 815/19, Vokovice, 160 
00 Praha 6 1/3 0 

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně 
Změny a dodatky provedené V účetním období v obchodním rejstříku: založení 
Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) 
založení31.03.2021 

Organizační strul<tura účetní jednotky a její zásadní změny: 
Založení 

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: 
-‹ 

Funkce Jméno a příjmení 
í 

předseda představenstva lng. Petr Malík 
člen představenstva Ing. Lubomír Malík 
člen představenstva 

í 

Ing. Vladimír Meister 
člen dozorčí rady Ing. Michal Kocourek 

l 
l 
I 

I 
I 

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 



• 

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby 
oceňování 

Předkládaná zahajovací rozvaha společností byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 
na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro 
podnikatele. 

1. Způsob ocenění majetku 

1.2. 

1.1. Zásoby 
Účtování zásob - nejsou 

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 

DHM a DNM stav : 0 
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů 
Ve sledovaném účetním období arma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti 
1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat - nemá 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou 
Způsob stanovení reprod ukční pořizovací ceny 
nemá 

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 

4. Opravné položky k majetku 
Opravné poløžw nebyly tvořeny. 

5. Odpisování 
Nemá majetek 

6. Přepočet cizích měn na českou měnu 
Ve sledovaném období společnost nepracovala S údaji V cizí měně. 

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou 
hodnotou 

Ve sledovaném období společnost nepoužíto oceněnı'reálnou hodnotou. 

Doplňující údaje k Rozvaze 

1. 
Nemá 

Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 
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Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4) 
2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 
stav : O 
2.2. Závazky po lhůtě splatnosti 
stav ' O 

2.3. Údaje O pohledávkách a závazcích Z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 
nemá 
2.4. Záva2I‹y nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
stav: 0 

2.5. Společnost k datu založení vykázala závazek vůči společníkům ve výši 50 tis. Kč. Jedná se O závazek 
vyplývající ze založení společnosti. 

3. Časové rozlišení aktiv 
Společnost vykázala k datu založení náklad příštího období ve výši 50 tis. 
založením společnosti. 

Kč. Jedná se O náklad související se 

Sestaveno dne: 
03.06.2021 

u 

Jméno a podpis statutárního zástupce: 

ê*,.‹-' 

Ing. Petr Malík 
Předseda představenstva 

Ing. vıaái‰r Meister 
Člen představenstva 

I 
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spořitelna 

. 
5 uflı M I ıını I,„w„fl„flJLıı Idu I M 

Potvrzení O vkladu na účet pro dosud nevzniklý subjekt 

Česká spořitelna, a. . ,  Praha 4, Olbrachtova 1929/62, psa 140 00, ıćoz 45 24 47 82 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka 1171 

Veřejný sektor a realitní obchody, Praha 4, Budějovická 1518/138, PSČ 140 00 
(dále jen ,,Banka") 

Za Klienta na základě plné moci: 

Příjmení, jméno, titul: 
Pohlaví: 
Trvalý nebo jiný pobyt: 
RČ (datum narození): 
Místo narození: 
Druh a číslo průkazu totožnosti (včetně série) : 
Datum vydání průkazu totožnosti: 
Doba platnosti průkazu totožnosti: 
Stát, popř. orgán, který průkaz totožnosti 
vydal: 
státní občanství: 

NI Re ec Lukáš, r. 
muž 
Lidická 1023163e, Veveří, 602 00 Brno 
8903034074 „ 

Brno 
OP 207350993 
24. 10. 2016 
24.10.2026 
Česká republika 

-ıv-.n.,-vn 

-.'ynv """1M:I-ıııfll1*fll\ 
M i  wınr- 

1-ıı-nnııııı 

CZ 
IIIIIIIIIIıııııııııdıııllllıııııIl-ııùllıınıllıııiııılııflııÚıııvııııçıııııııııGGııoııııııılııııılııııııııııııflıııııııııııııııııııııııflıçnq„„,„,„.„.,„„.*,-„.._-_*-"_"-I 

Iıııııııııııııvilıfllılıııııııııııııııııı ıııq-ıınıııııııııııııı-ıhıı-ıııııııı 

založené, ale dosud nevzniklé společnosti: 

obchodni arma: 
sídlo: 

3M FUND MSI a.s. 
Praha 

Iüıgly bęııııııııı Idy 

. I n  

potvrzuje, že na základě smlouvy O účtu pro dosud nevzniklý subjekt ze dne 23. 2021 zřídila účet č. 9003152/0800. 3. 
Na tomto účtu jsou ke dni 25.3.2021 uloženy peněžní prostředky ve výši Kč 2.100.000. 
Správce vkladu může nakládat S peněžními prostředky na tomto účtu jen v případě, že Bance prokáže, že jde O úhradu 
zñzovacích výdajů anebo O vrácení splacených peněžitých vkladů oprávněným osobám v pñpadě, že obchodní 
společnost nevznikne. 

v Praze dne 

I 
I 

za Českou spořitelnu, a.s.. 

podpis: Bednářová 
a"-'ˇl"KalteŤtna 

Digitálně podepsal 
Bednářová Kateřina 

ˇ T43U`IT"- 
Datum: 2021 .03.26 
12:08:05 +01 'oo' 

Iııı ııııııııııııııııııııı Iıııııııııııııııııııııııııııııı-ııın 

(4301 ) 
Veřejný sektor a realitní obchody 

titul, jméno, příjmení, funkce, org. složka 

podpis: Kova řík 
Michal 

Digitálně 
podepsal Kovařík 

-- n mrzhaí 
Datum: 2021 .03.26 
12:27:17 +01 '00' 

Veřejný sektor a realitní obchody 
titul, jméno, příjmení, funkce, org. složka 

Za Správce vkladu na 
základě plné moci: 

Regec Lukáš, Mgr. 
ı ı ı ı ı ı - I ı ı ı ı ı ı ı ı - I - _ - - ı ı  : I - Iù ı ı ı ı ı ı- ı ı ı  ıIııIIIı.II,II,IIIIIIMIIIIQIIIIIIIFI -ıııııı-ıırııııııııı .s-z 

3-6677 11/2018 111 



Tento výpis Z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ souD v PRAZE" dne 4.6.2021 v 13:20:57 
EPVid:QMJt9LOtHbiP8433CAzOKCfm4octIBAr 

Výpis 

Datum vzniku a zápisu: 
Spisová znacka: 
Obchodní firma: 
Sídlo: 
Identifikační číslo: 
Právní forma: 
Předmět činnosti:- 

Z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem V Praze 

oddíl B, vložka 26213 
31. března 2021 
B 26213 vedená u Městského soudu v Praze 
sM FOND ìl/l5I a.$. - --  

Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8 
107 20 855 
Akciová společnost 

Správa vlastního majetku 
Statutární orgán - představenstvo: 

předseda 
představenstva: u 

Ing. PETR MALÍK, da.  nar. 4. září 1980 
U Mlýnského kanálu 687/5, Karlín, 186 00 Praha 8 
Den vzniku funkce: 31. března 2021 
Den vzniku členský/í: 31. března 2021 

člen představenstva: 
Ing. VLADIMÍR MEISTER, da .  nar. 25. prosince 1961 
Suttnerové 815/19, Vokovice, 160 00 Praha 6 
Den vzniku členský/Í: 31. března 2021 

člen představenstva: 

ı 
I 

Počet členů: 
Způsobjednánfi 

Dozorčí rada: - -  

člen dozorčí rady: 

Ing. LUBOMÍR MALÍK, dat. n a .  27. května 1954 
Strmá 524, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 
Den vzniku členský/í: 31. března 2021 
3 
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 

Počet členů: 
Akcie: 

Ing. MICHAL KOCOUREK, da.  nar. 29. srpna 1968 
Metelkova 1492/7, 664 34 Kuřim 
Den vzniku členství: 31. března 2021 
1 

Základní kapitál: 

2 100 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 
,- Kč 
2 100 000,- Kč 
Splaceno: 100% 

Údaje platné ke dni: 4. června 2021 03:42 1/1 
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