
Vysvětlení představenstva společnosti PAVUS a.s. k žádosti o vysvětlení 
akcionáře Ing. Petra Kořenka, doručené společnosti dne 14.6.2021 

 Členové představenstva se seznámili s obsahem žádosti o vysvětlení akcionáře Ing. 
Petra Kořenka, jejíž podstatou je poskytnutí informací ohledně vedení soudních řízení (pasivní 
soudní spory, aktivní soudní spory), upřesnění jejich přesného výčtu včetně uvedení č. j. na 
příslušných soudech a stručného popisu obsahu těchto soudních sporů. Zároveň žadatel 
požádal, aby jeho žádost včetně odpovědí a vysvětlení byla součástí protokolární dokumentace 
zápisu z valné hromady. 

Stanovisko představenstva, vysvětlení  

Představenstvo k dané žádosti sděluje následující:  

1. Ke dni podání žádosti jsou vůči společnosti PAVUS a.s., IČ: 60193174, se sídlem Praha 9 - 
Prosek, Prosecká 412/74, PSČ: 190 00 jsou vedena následující soudní řízení (pasivní soudní 
spory), ve kterých společnost vystupuje jako strana žalovaná:  

Stručný popis soudního řízení:  

soudní spor o neplatnost usnesení valné hromady, probíhající u Městského soudu v Praze, 
Slezská 9, 120 00  Praha 2, vedený pod spis. zn. 79 Cm 146/2020. Žalobcem je spolek OSMA 
- ČR - OJ017, IČ: 22764356, se sídlem SNP 3876, 430 01 Chomutov 

Ve věci neproběhlo dosud žádné soudní jednání. První jednání ve věci samé je nařízeno na 12. 
srpna 2021 ve 13.00 hodin k Městskému soudu v Praze.  

2. Společnost PAVUS a.s. vede následující soudní řízení (aktivní soudní spory) ve kterých 
společnost PAVUS a.s. vystupuje jako žalobce:  

žádná soudní řízení nejsou v současné době vedena  

Nad rámec této žádosti představenstvo společnosti uvádí, že společnost je účastníkem 
insolvenčního řízení, v postavení věřitele, a to ve věci dlužníka FRIGOMONT a. s., IČ: 
260328732, se sídlem Brno Židenice, Juliánovské nám. 38748/2, PSČ 636 00 o dlužnou 
částku143.807,50 Kč.   

Dále představenstvo uvádí, že podaná žádost i o samotné vysvětlení dané představenstvu budu 
součástí zápisu o konání valné hromady ze dne 18.6.2021, a zároveň bude tato žádost spolu 
s podaným vysvětlením k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.  

V Praze dne 15.6.2021          

                         

        
      …………………………………………. 
       Ing. Jiří Studnička, Ph.D.  
      předseda představenstva PAVUS, a.s.   


