
Pozvánka na řádnou valnou hľomadu

Představenstvo obchodní společnosti Sportscars a.s., IČ: 274 46l23, se sídlem Praha 6 - Ř.py,
Čistovická I707/98,psČ: tos 00, zapsané v obchodním Ęstříku vedeném Městským soudęm
vPrazeoddílB.,vložka 144|5 (dálejen,,Společnost")tímtovesmyslu $4O2zźů<onač,.9O/2Ol2
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen,,zákon o obchodních koľpoľacích")
svolává na den 23. Íijna 2018 od 09:00 hodin řádnou valnou hromadu Společnosti, kteľá se
bude konat v sídle Společnosti.

Pořad valné hľomadv:

1. Zahäjení, kontľola schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet.
2. Volba oľgánů valné hĺomady.
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Spoleěnosti a o stavujejího

majetku zarokŻDl7.
4. Schválení zprävy dozoľčí ľady o kontľolní činnosti zarok2}l7.
5. Projednání zprävy o vztazichzarok2}I7.
6. Schválení účetní zéxěrky Společnosti zarok2017.
7- Rozhodnutí o vypořrídání hospodářského výsledku Společnosti zarok20l7.
8. Zźyěr.

V souladu s $ 407 odst' 1 písm. f; zźtkona o obchodních korporacích předkládá představenstvo
Společnosti násleđuj ící návľhy j ednotlirných usnesení a j ejich zdůvodnění :

K bodťłm 1. a 2. pořadu:
Jedná se o body, vľĺ{mci kteľých budou řešeny procedurální otźnky týkajicí se organizace a
pľůběhu valné hromady. Jednotlivé osoby navrhované ke zvolení za otgány valné hromady
budou určeny po zahźĘeni valné hľomady, a to s přihlédnutím k přítomnosti konkrétních osob
na vďné hromadě.

Zdůvodnění:
Dle $ 422 odst. I zźilrona o obchodních korporacích valná hľomada nejprve zvolí svého
předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení:
Vąlná hromądą beľe na vědoní zpľávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a
o stavu jejího majetku zą ľok 20I7.

Zdůvodnění:
Představenstvo Společnosti na svém zasedání dne 9. května 2018 schválilo znění zpráxy o
podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rck 2017. Zprźtva o podnikatelské
činnosti shrnuje důležité informace týkajici se podnikatelské činnosti Společnosti zarok2Ol7
atéž o plaĺru budoucí podnikatelské čiľurosti Společnosti.



K bodu 4. pořadu:

Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorěí rady o kontľolní činnosti za rok 20]7

Zdůvodnění:
Dozoľčí rada na svém zasedání dne 10. května 2018 schválila znění zptálvy o kontľolní činnosti
za rok Ż017, která obsahuje téŽ stanovisko dozorčí ľady k účetní zěxěrce Spoleěnosti za rok
Ż0l7. Ze Zptáxy o kontrolní činnosti vypl'yví, Že dozorěi ľada nemá k účetní zźxérce
Společnosti za ľok Żal7 výky a doporuěuje valné hľomadě schválení účetní závěrky včetně
vypořádání hospodářského ýsledku Společnosti zarok 2017 podle návľhu představenstva na
jeho převedení na účet ,,neuhrazení zträta minulých let". Dozoľči rada ve Zprźlvě o kontrolní
činnosti dále konstaĘe,ževe zkoumaném účetním období nezjistila žädné porušení právních
předpisů nebo stanov Společnosti, kteľého by se dopustilo představerrstvo nebo někteľý zjeho
členů při výkonu své působnosti nebo při uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.

K bodu 5. pořadu:

Náwh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zpľővu o vztazích za rok 20]7

Zdůvodnění:
Představenstvem Společnosti byla dne 26 . bÍezĺa 201 8 vypracována Zprźwa o vztazích za ľok
2017. Zę zprány o vztazích vyplývćl, že Spoleěnosti nevznikla v účetním období od l. ledna
2017 do 31. pľosincę 2017 ž:ädnä újma v souvislosti s jednaními učiněn;imi na popud nebo
v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob'

K bodu 6. pořadu:

Náwh usnesení:
Valná hromądą schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 20]7.

Zdůvodnění:
Důvodem navržení shora uvedeného usnesení kbodu 6. pořadu valné hľomady je splnění
povinností dle $ 403 ođst. 1 a $ 42l odst. 2 písm. g) zétkona o obchodních korporacích.
Představenstvo Společnosti uvádí, že účetní zć.ľěrka Společnosti za rok 20t7 je podle jeho
názoru zpracována v soulađu s právními i účetními předpisy a doporučuje valné hromadě její
schválení.

Účetní zźtvěrka Společnosti za rok 2017 společně se zprávou o podnikatelské činnosti
Společnosti a o stavu jejího majetku byly uveřejněny představenstvem na intemetových
stránkách Společnosti v souladu s $ 436 odst. 1 zěú<ona o obchodních korpoľacích alespoň po
dobu 30 dnů přede dnem konání valné hĺomady a budou tam uveřejněny do doby 30 dní po
schválení nebo neschválení účętní záv&ky.

K bodu 7. pořadu:

Návrh usnesení:



Valná hromadą schvaluje nóvrh na převod ztráty Společnosti zą tłčetní obdobi rofu 2017
v celkové výši 2,2I9'423,07 Kč (slovy: dva miliony dił stł devatenóct tisíc ěýři sta dvacet tři
korun česlqłch nula celĺź sedm hatéřů) vyplýuajĺcí z účetní závěľky Společnoríi ,, rok 2017 do
nósledujícího účetního období na úěet ,,neuhľazenlź ztľótą minulých'Iet,,.

Zdůvodnění:
Důvodem navržení shora uvedeného usnesení kbođu 6. pořadu vďné hromady je splnění
povinností dle $ 403 odst' l a $ 42| odst. 2 písm, h) zákona o obchodních korpoľacích.
S ohledem na ztrěLt:u Společnosti za rok 2Ol7 v celkové výši 2.21'9.423,07 Kč vyplývající
zúěetni zźněrky Spoleěnosti za rok 2017 navrhuje představenstvo Spolďnosti valné hromadě
přijmout rozhodnutí o převodu 

^Íźlty 
Společnosti na účet neuhĺazeruĺ ztrátaminulých let.

Další infoľmace:

Spolďnost dále v inťoľmuje
akcionáře, že podle článku

a to na adľesu sídla Sp.olečností 1707/98, 163 00, Pľaha _ k rukám
představenstva ve lhůtě l5 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této pozvrĺnky Souhlas, resp.
vyjédŤenise knávrhům usnesení uvedených vj bodech této pozvánky musí býtednotliqých
odeslĺáno tak, aby bylo ve lhůtě podle předcházející věty doručeno představenstvu Společnosti.

Svuj souhlas' resp. vyjádření se k výše uveden;im náwhům usnesení opatří akcionrĺř za účelem
určení své totožnosti v souladu s $ 398 odst. 2 zfüona o obchodních koľporacích riředně
ověřeným podpisem a v případě akcionářů _ právnických osob připoj ĺ rcż aktuelní výpis
z obchodního rejstříku a pokud nenĺ souhlas' resp. vyiĺĺreĺ pođą.aoo přímo statutĺĺrním
orgánem, též plnou moc udělenou podepisujícímu zásfu|ci.

Y Praze a"" ,/,{.Q.,!ĺ;/ťzo1p,

zg Spoľtscars a.s.
Ing. Zdeněk Kubát
člen představenstva




