EPRoNA, a.s.

Horní309
512 45 Ro§finice nad Jizerou
lč: 45534357, DlČ: CZ45534357
Společnost zapsána v oR u Kos V Hradci Králové,
Oddíl B, složka č. 591

Určeno pro:

NoRVlK TECHNotoclEs lNc,
2486 Dunwin Drive
Mississau8a, ontario L5LlJ9, canada
MACNOR CORP.
318 Pinehurt Drive
Oakville, Ontario, Canada
Všem akcionářům společnosti

V Rokytnici nad Jizerou dne 31.05.2019
SpoleČnost NoRVlK TEcHNoLoGlEs lNc. na základě rozhodnutíValné hromady společnosti EPRoNA,

a.s,, se sídlem Rokytnice nad Jizerou, lČ: 45534357, ze dne 29.6.1993, upsala 31,250 kusů akcií
společnosti v nominální hodnotě 1.000,-Kč za jednu akcii a zavázala se je splatit nepeněžitým
vkladem.

Ke splacení nepeněžitého Vkladu ze strany upisovatele akcií však nedošlo a společnost NoRVlK
TEcHNoLoGlEs lNC. byla představenstvem společnosti EPRoNA, a.s. vyzvána dopisem ze dne
28,4.1995 k tomu, aby svůj nepeněžitý vklad splatila, a to ve lhůtě 60 dnů od doručenív,ýzvy. Výzva
ke splacení vkladu za upsané akcie byla doručena 12.5.1995, avšak ani ve \^í,zvě stanovené dodatečné

lhůtě vklad upisovatele splacen nebyl.

Představenstvo společnosti EPRoNA, a.s. následně dalšímdopisem ze dne 19.5.2003 vyzvalo
společnost NoRVlK TECHNoLoGlEs lNc. opět ktomu, aby jako upisovatel akcií doložila splacení
nepeněžitého vkladu, k němuž se zavázala, avšak opět bezvýsledně. Z důvodu vyloučeníjakýchkoliv
pochybností představenstvo opětovně vyzvalo v srpnu 2018 upisovatele akcií, společnost NoRVlK
TEcHNoLoGlEs lNC., ijejího možného právní nástupce, společnost MAcNoR CoRP, aby nepeněžid
vklad, ke kterému se zavázala společnost NoRVlK TECHNoLoGlEs lNc., v roce 1993, splatily. ltato
Vt/zva zŮstala bez reakce.

Podle kopií listin, které byly společnosti EPRoNA, a.s. v minulosti předloženy (kopie zatímního listu ze
dne 14.7.].995 a k němu se údajně Vztahujícího rubopisu datovaného 20.8.1998), byla snad práva a

závazky vypl,y'vající pro upisovatele akcií, společnost NoRVlK TEcHNoLoGlEs lNc., postoupena na
jiný subjekt, a to na společnost MAcNoR CoRP., dříve NoRVlK lNc., proto je toto oznámení
z opatrnosti činěno jak Ve Vztahu ke společnosti NoRVlK TECHNoLoGIES lNc., tak iVe Vztahu ke
společnosti MACNOR CORP, pokud je tato společnost skutečně jejím právním nástupcem,

Podle platné právní úpravy je povinností upisovatele akcií splatit vklad, ke kterému se zavázal, a to
nejpozději do jednoho roku od účinnostizrnišení základního kapitálu společnosti. Tato lhůta již dávno

marně uplynula. Vkladové povinnosti přitom nemůžebýt upisovatel zproštěn. JeJi upisovatel s

plněním vkladové povinnosti v prodlení, Vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatéčnélhůtě 60
dnů ode dne doručeníuy'zvy. Výzva upisovateli akcií byla poprvé doručena dne 12.5.1995. Po
marném uplynutí stanovené lhůty představenstvo společnosti vyloučíze společnosti prodlévajícího
upisovatele akcií pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené
lhůtě odevzdal zatímnílist, by|-1i vydán.
ohledem na shora uvedené představenstvo společnosti EPRoNA, a.s. rozhodlo dne 25.10.2018 tak,
že vyloučilo ze společnosti prodlévajícíhoupisovatele akcií, a to společnost NoRVlK TEcHNoLoGlEs
lNC., případně jejího právního nástupce, společnost MAcNoR CoRP., ohledně 31,250 kusů akcií
v nominální hodnotě 1.000,-Kč za jednu akcii. Rozhodnutí o vyloučeníbylo odesláno upisujícímu
akcionáři a zároveň byl upisující akcionář vyzvá n kvrácení zatímníholistu vystaveného společností
EPRoNA, a.s., nejpozději Ve lhůtě 30 dnů.
S

Protože zatímní list nebyl k dnešnímu dni vrácen, představenstvo společnosti prohlásilo zatímní list
vydaný společnostíEPRoNA a.s., lČ:45534357, dne 14.7.1995 a osvědčující,že společnost NoRVlK
TECHNOIOGIES lNC., se sídlem v 2486 Dunwin Drive, Mississauga, Ontario L5L1J9, Canada, upsala
31.250 kusů akcií na majitele v nominální hodnotě jedné akcie 1,000,-Kč, za neplatný.

Představenstvo společnosti EPRoNA, a,s.:

\Lť,,:u,v-{
lng. Miroslař DVořák
-,
předseda představenstva

1

\r"\,-k]
,/ =\

stanislav Hladký
člen představenstva

