NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ČÍSLO DEVĚT TISÍC ŠEST SET DVACET PĚT-----------------------------------------(9625)-------------------------------------------------jímž se zakládá akciová společnost s názvem JI & MO TRADING INC. se
sídlem v Ciudad de Panamá, Panamská republika.----------------------------------------------------------------------Panama, 17. listopadu 2011---------------------------V Ciudad de Panamá, hlavním městě republiky a sídle stejnojmenného
notářského obvodu, dne sedmnáctého (17) listopadu roku dva tisíce jedenáct
(2011), se ke mně, magistru JUANU JOSEMU FERRANU TEJEDOROVI,
osmému státnímu notáři Panamského obvodu, držiteli průkazu totožnosti devět
– devadesát čtyři – sto pět (9-94-105), osobně dostavily paní MARIA
LUCRECIA MARTINEZ, ženského pohlaví, plnoletá, panamské národnosti,
svobodná, bytem v tomto městě, držitelka průkazu totožnosti číslo devět – sto
čtyřicet sedm – sedm set patnáct (9-147-715), a paní VELKYS RODRIGUEZ,
ženského pohlaví, plnoletá, panamské národnosti, vdaná, bytem v tomto městě,
držitelka průkazu totožnosti číslo osm – pět set dvacet jedna – tisíc tři sta dvacet
dva (8-521-1322), které znám. Požádaly svým vlastním jménem o vyhotovení
tohoto notářského zápisu o založení akciové společnosti, která se jednoznačně
zakládá v souladu s ustaveními Zákona třicet dva (32) Panamské republiky
z dvacátého šestého (26) února tisíc devět set dvacet sedm (1927) a jejíž
společenská smlouva zní:--------------------------------------------------------------ZAPRVÉ: (Název) Název společnosti je: JI & MO TRADING INC.-----------ZADRUHÉ: (Předmět podnikání) Předmětem podnikání, za jehož účelem se
společnost

zakládá,

je:

provozovat

libovolnou

zákonem

přípustnou

podnikatelskou činnost a uplatňovat oprávnění udělená článkem devatenáct (19)
Zákona třicet dva (32) z roku tisíc devět set dvacet sedm (1927) o akciových
společnostech.-----------------------------------------------------------------------------

ZATŘINÁCTÉ: (Bankovní účty) Společnost je oprávněna založit bankovní
účty v místních i zahraničních bankách. Podpisové právo bude příslušet osobě
nebo osobám, které schválí představenstvo.-------------------------------------------ZAČTRNÁCTÉ: (Oprávnění akcionářů a členů představenstva) V souladu
s ustanoveními zákona a zněním této společenské smlouvy určuje počet a
funkční období členů představenstva a představitelů společnosti valná hromada
akcionářů, která je pověřena výkonem oprávnění společnosti. Členové
představenstva nebo akcionáři se mohou nechat na libovolné schůzi
představenstva či akcionářů zastupovat zmocněncem, který je oprávněn za ně i
hlasovat, aniž by musel být členem představenstva nebo akcionářem, být
jmenován veřejnou či soukromou pověřovací listinou nebo se prokazovat plnou
mocí k zastupování. Člen představenstva může ve společnosti vykonávat
libovolnou placenou funkci a vedle výkonu funkce člena představenstva může
uzavírat smlouvy a dohody a vstupovat do styku se společností, aniž by mu byl
z tohoto důvodu pozastaven výkon funkce člena představenstva, byl povinen
skládat společnosti účty na základě jakéhokoliv zisku plynoucího z uzavřené
smlouvy, dohody či operace, na níž se podílel nebo na byl zainteresován
z důvodu výkonu funkce člena představenstva společnosti za předpokladu, že se
zdrží účasti na přijímání rozhodnutí valné hromady akcionářů, která je
subjektem, jenž je oprávněn pouze řešit okolnosti ohledně smluv, dohod a styků,
a oznámí valné hromadě svoji příslušnou zainteresovanost.---------------------ZAPATNÁCTÉ: (Valná hromada akcionářů) Konání valné hromady
akcionářů se se bude oznamovat vždy písemně a jménem předsedy nebo
tajemníka společnosti, pokud bude nutné, aby akcionáři přijali určité rozhodnutí.
Každý zaregistrovaný akcionář s hlasovacím právem bude pozván na valnou
hromadu buď osobně nebo doporučeným dopisem s dodejkou nejpozději deset
(10) a nejdříve šedesát (60) dní před datem konání valné hromady.

