Vyjád ení p edstavensfva společnosti k projednávanym bod m programu valné hromady
konané dne 2.6,20|7- podle 407 odst.2 zák č. 9012012 Sb. zákona o obchodních
korporacích.

Kbodu1a2)-Valnouhromaduzahájípedsedapedstavenstva,seznámíakcionáesťrčastína

valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schváIení orgány valné hromady - p edsedu VH,
zapisovatele, ově ovatele zápisu a sčitatele hlas . Po zvolení orgánu valné hromady p edá ízení
VH zvolenému p edsedovi.
Návrh usneseni : P edsavenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila volbu p edsedy valné
hromady, zapisovatele, ově ovatele zápisu a osoby pově ené sčítánímhlasri.

K bodu 3) P

edstavenstvo p ednese zprávu p edstavenstva o podnikatelské činnosti společnosti a
stavu jejího majetku.
Návrh usnesení: K tomuto bodu se nep ijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí p ednesenou
zprávup edstavenstva.

K bodu 4) P edseda dozorčírady p ednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období.
Návrh usnesení: K tomuto bodu se nep ijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí p ednesenou
zprávu dozorčírady.

K bodu 5) Ředitel seznámí VH s ádnou ričetnízávěrkou společnosti zarok 2016 a s návrhem na
vypo ádání hospodá ského vysledku - rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, ktery k učetní
závěrce nemá vyhrady.
Návrh usnesení: P edstavenstvo navrhuje, aby valná hromada ťrčetnízávěrku za rok 2016 a návrh
na vypo ádání hospodá ského vysledku v souladu s platnou právní upravou a stanovami společnosti
schválila.
Hlavní ťrdaje zučetnízávérky zarok 2016 ( v tis. Kč)
Aktiva celkem
27 5 449
Pasiva
z toho: stálá

aktiva

166 357

oběžnáaktiv 97 68I

ostatní aktiva 11

4ll

:

celkem

5 449
z toho: vlastní kapitál I39 407
27

cizí zdroje

136 042

Návrh na vypoiádání hospodá ského vysledku: Valné hromadě je p ednesen návrh na rozdělení
hospodá ského v sledku Společnosti
3 205 525,63 Kč
p íděl na dividenda,tantiémy
860 692,- Kč
p íděl do rezervního fondu
1 994 833,63 Kč
p íděl do FKSP
350 000,- Kč
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