
Pozvánka na řádnou valnou hľomadu

Představenstvo obchodní společnosti Spoľtscaľs a.s., IČ: 27 4 46 123 , se sídlem Praha 6 - Řepy,
Čistovická I7o7lg8,PSČ: 163 00, zapsané v obchodním rejstřftu vedeném Městským soudem
vPraze ođdíl B., vložka I44I5 (dále jen,,Společnost") tímto ve smyslu Š 402 zátkonač'gol}olz
Sb., o obchodních společnostech a dľužstvech (dále jeĺ ,,zákon o obchodních koľpoľacích")
svolává na den L6' říjĺa 2011 od 09:00 hodin řádnou valnou hľomadu Společnosti, kteľá se
bude konat v sídle Společnosti.

Pořad valné hľomadv:

1. Zahájeĺí, kontľola schopnosti valné hľomady Společnosti se usnášet.
2. Volba oľgánů valné hromady.
3. Pľojednání zpráxy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího

majetku zarok20l6.
4. Pľojednání zprávy dozorćí rady o kontrolní činnosti zarok2ol6.
5' Schválení ričetní závěrky Společnosti za rok 2016.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti zarok20I6.
7. Závěr.

V souladu s Š 407 odst' 1 písm' I zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo
Spoleěnosti následující návľhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodům 1. a 2. pořadu:
Jedná se o body, v rámci kteľých budou řešeny procedurální otázky týkající se oľganizace a
pruběhu valné hľomady. Jednotlivé osoby navrhované ke zvolení za otgáĺy valné hromady
budou určeny po zahájení valné hľomady, a to s přihlédnutím k přítomnosti konkĺétních osob
na valné hľomadě'

Zdůvodnění:
Dle $ 422 odst. 1 zálkona o obchodních korporacích valná hĺomada nejpľve zvolí svého
předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení:
Valnó hromada bere na vědomí zpróvu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a
o stavu jejího majetku za rok 2016.

Zdůvodnění:
Představenstvo Společnosti na svém zasedání dne 18. května 2o17 schválilo znění zprá'vy o
podnikatelské činnosti a stavu majetku Spoleěnosti za rok 2016' Zpráva o podnikatelské
činnosti shrnuje důležité informace týkající se podnikatelské činnosti Spoleěnosti za rok 2016
atéŽ o plánu budoucí podnikatelské činnosti Společnosti.
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K bodu 4. pořadu:

Návrh usnesení:
Valnó hromada bere na vědomí zpróvu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2016.

Zdůvodnění:
Dozorčí ľada na svém zasedání dne 25. května 20I] schválila znění zprávy o kontľolní činnosti
za rck 2016, kteľá obsahuje též. stanovisko dozorčí rady k rjčetní závěľce Společnosti za rok
2016. Ze Zprávy o kontrolní činnosti vyplývá, źe dozorčí rada nemá k účetní závérce
Společnosti za rok 2016 výtky a doporučuje valné hľomadě schválení účetní závěrky včetně
vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2016 podle návrhu představenstva na
jeho převedení na űčet ,,nerozdělený zisk minulých let". Dozorčí rada ve Zptávě o kontrolní
činnosti dále konstatuje, źe ve zkoumaném úěetním období nezjistila žádné poľušení pľávních
předpisů nebo stanov Společnosti, kteľého by se dopustilo představenstvo nebo někteý z jeho
členů při výkonu své působnosti nebo při uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti'

K bodu 5. pořadu:

Návľh usnesení:
Valnó hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2016'

Zdůvodnění:
Důvođem nayrŹenÍ shora uvedeného usnesení kbodu 5. pořadu valné hľomady je splnění
povinností dle $ 403 odst. 1 a E 42I odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích.
Představenstvo Společnosti uvádí' Že Ĺlč,etní závěrka Společnosti za rok 2016 je podle jeho
názoru zpracována v souladu s pľávními i účetními předpisy a đoporučuje valné hromadě její
schválení'

Učetní závěrka Společnosti za rok 2016 společně se zprávoll o podnikatelské ěinnosti
Společnosti a o stavu jejího majetku byly uveřejněny představenstvem na inteľnetových
stránkách Společnosti v souladu s $ 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích alespoň po
dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a budou tam uveřejněny do doby 30 dní po
schválení nebo neschvá'lení ričetní závěrky.

K bodu 6. pořadu:

Návrh usnesení:
Valnó hromada schvaluje nóvrh na převod zisku Společnosti za účetní období roku 20]6
v celkové výši 350.588,- Kč vyplývající z účetní zóvěrlcy Společnosti za rok 20]6 do
nĺisledujícího účetního období na účet ,,nerozdělený zisk minulých let".

Zdůvodnění:
Důvodem navrźeĺí shoľa uvedeného usnesení kbodu 6' pořadu valné hľomady je splnění
povinností dle $ 403 odst. 1 a g 42I odst. 2 písm. h) zákona o obchodních koľporacích.
S ohledem na zisk Společnosti za rok 2016 v celkové výši 350.588,- Kč vyplývající z úč,etní
záxěrky Společnosti zarok 2016 navrhuje představenstvo Společnosti valné hĺomadě přijmout
ľozhodnutí o převodu zisku Společnosti na účet neľozdělený zisk minulých let.
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Další ĺnfoľmace:

Spoleěnost dále v souladu s $ 407 odst. 1 písm. g) zákona o obchodních koľpoľacích informuje
akcionáře, že podle článku VII. (A) bodem 5 písm. h) stanov Společnosti mohou akcionáři
hlasovat na valné hromadě foľmou koľespondenčního hlasování. a to zasláním svého
(ne)souhlasu nebo vyjádření se k návrhům usnesení uvedených v bodech 3 až 6 této pozvánky.
a to na adresu sídla Spoleěnosti Čistovická I1O1t98, PsČ 163 00, Praha _ Ř"py, krukám
představenstva ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doľučení této pozvánky. Souhlas' resp.
vyjádření se knávľhům usnesení uvedených vjednotlivých bodech této pozvánky musí bý
odesláno tak, aby bylo ve lhůtě podle ptedcházejÍcí věty doľučeno představenstvu Společnosti.

Svůj souhlas, resp. vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení opatří akcionář zaíčelem
určení své totožnosti v souladu s $ 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích úředně
ověřeným podpisem a v případě akcionářů - právnických osob připojí téź aktvá/rní výpis "' "

z obchodního rejstřftu a pokud není souhlas, resp. vyjádření podepsáno přímo statutárním
orgánem, též plnou moc udělenou pođepisujícímu zástupci.

V Praze dne 4'{. 3 , ZOIT

za představenstvo Spoľtscaľs a.s.
Ing.Zdeněk Kubát
člen představenstva


