
VyjádŤení pňedstavensfva společnosti k projednávanym bodrim programu valné hromady
konané dne 29.5.2015 _ podle $ 407 odst.2 zák.č, 90/2012 sb. zákona o obchodnícir
korporacích.

K bodu l a2) _ Valnou hromadu zahájipŤedseda pŤedstavenstva a.S.' SeZnámí akcíonáŤe s učastí na
valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schr'álení orgány valné hromady - pŤedsedu VH,
zapisovatele, ověŤovateIe zápisu a sčitatele hlas . Po zvolení orgánťr valné hromady.pňedá Ťízení
VH zvoienému pťedsedovi.
I.{ávrh usnesení: PŤedsavenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila volbu pňedsed1, valné
hromady' zapisovatele, ověŤovateIe zápísu a osoby pověrené sčítáním hlasŮ'

K bodu 3) PŤedstavenstvo pŤednese zprál,,u pčedstavenstva o podnikatelské činnosti společnosti a
stavu j ej ího maj etku'
Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepŤijímá usnesení, valná fuomada bere na vědomí prednesenou
zpr áv u pŤe d stavenstva.

K bodu 4) Pňedseda dozorčí rad1,'pŤednese zprávu o činnosti rady v uplvnulém období.
Návrh usnesení: K tomuto bodu se neprijímá usnesení. valná fuomada bere na vědomí prednesenou
zprávu dozorčí rady,

K bodu 5) Ekonom Seznámí VH s rádnou učetní závěrkotr společnosti za rok 2014. s návrhem na
vypoiádání hospodáĚského vysledku - rozdělení zisku a Se stanoviskem auditora. kterÝ k učetní
závěrce nerná vyhrady
Nlávrh usnesení: PŤedstavenstvo navrhuje. ab},r,,alná hromada učetní závěrku zarok21,14 a ná'u,rh
na vypoĚádání hospodáĚského r,Ýsledku r, souiadu s platnou prár'ní uprar,'ou a stanovami spoleČnosti
schválila.

Hlavní udaje z učetní závěrky za rok 2OI1
Aktiva celkem . .. 223 L7l
z toho: stálá aktiva . . ... 1 34 183

oběŽná aktiva ... 8B 333
ostatní aktiva. .... 655

(' r,'tís. Kč) :
Pasiva celkern . . .223 L7I
z tolro: r']astní kapítál 132 830

cizízdroje...' .9034l

I'{ávrh na vyporádání hospodáŤského l,ysled.ku: Valné hromadě je pŤednesen návrh
na rozdělerrí hospodárského vysledku za učetní období 12 582 4]2,48 Kč

príděl na dir,idendy, tantiém1' i 436 '100,-- Kč
príděl do rezervního ťondrr 1 1 146 012,48 Kč

k bodu 6) o prodeji akcií nabytych společností podle Ss 305 Zákonao korporacích.
I.{ávrh ttsnesení: Predstavenstl,o rravrhuje. aby valná hromada schválila rozhodrrutí o zahájení
prodeje akcií zaměstnanc rn-akcionáčrim, které má k 3I.I2.2O14 ve vlastním drŽení'
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Predseda pŤe dstavenStVa
Kubín Ladislav


