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Předsttvenstýo u,s, svolávú valnou hromadu společnosti na den

čtvrtek 23.dubna 2015
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pro€ram iednání valné hromadv:
1,.

Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady. zapisovatele. ověřovatelů zápisu a osob pověřených

sčítánímhlašů
3. Zpráva piedstavenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavujejiho majetku
v roce 20]4
4. Zpráva dozorči rady ojejí činnosti Za rok 2014
5, Schváleni řádné účetnizávěrky za rok 2014 a návrhu na rozdě]ení zisku
6. Závěr
Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním plůkazem
totožnosti, Akcionář. který se nemůževalné hromady osobně zúčastnit,jeoprávněn si
ustanovit zp]nomocnčného zástupcc (tim nemůžebýt člen představenstva ani dozorčíťady),
který se při prezenci prokáže platnou plnou mocí a předloží platný úředni přůkaz totožno§ti.
v sídle společnostije k nahlédnutíiádná ťlčetníZávěrka za rok 2014, taje téžna
internctových stránkách společnosti.
Inteťnetová adresa:http://zod 1 1 kveten. czl
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vyjádření před§taven§tva spol€čnosti k proj€dnávaným bodim přogramu valné hromady
dne 23.4.2015 - podle § 407 olkt.2 zákč.90/20l2 _ zákona o obchodních koíporácích.
K bodu

2)

Valnou hromadu

aháji

předseda představenstva. seznámí akcionáře s účastina valné
hromadě a navrhne valné hromadě ke schváleni orgálry valié hromady- předs€du VH. Zapisovatele.
I

a

ověřovate]e
předsedovi.

ápisu

a sčitatele hlasů, Po zvolení orgánu valné hromady předá řizeni

VH zvolenému

Návrh usnesení; Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navržeDémsložení,

K bodu 3)

Předseda představenstva přednese zpřávu představenstva o podnikatelské činnosri

společnosti a stavuje.jího majelku v roce 20l4

K bodu 4) Předseda dozorčíťady přednese zprávu o činnosti rady v uplynu]óm období se Zaméienim
na přezkoumáni účetflíZávěrky za rok 20l4 a s doporučujícímslanoviskem na vypořádáni
hospodářského výsledku

- zisku

Návrh usneseni: Va!ná hromada bere zprávu dozorčírady na vědomí,

K bodu

5) Ekonom seznámí VH s řádnou účetníávěrkou společnosti za rok 20I4 a s návrhem na
vypořádání hospodářského výs]edku - rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, kteryi k úč€tní

závěrce nemá Výhrady, Představenstvo navrhuje. aby
vypořádání hospodářského výsledku schválila.

VH účetnízávěrku za rok 2014

a návťh na

vybrané údaje z účetúzáaérky za rok20l4: ( v tis.Kč)
Aktiva celkem: 157.097 tis.Kč, z toho dlouhodobý hmotný majetek 92,627 tis, Kč
Pasiva celkem: l57,097 tis,Kč, Z toho cizí zdroje 69,420 tis.Kč
vlastni kapitál: 87.675 tis.Kč, oběžná aktiva: 64,470 tis,Kč
Hospodáisli t jsledek: zisk 3_o25 tis.Kč
Návrh na rozdělení zisku za rok 2014| představenstvo navrhuje Zisk ve výši 1,076 tis.Kč
použit na výplatll dividend a 2,549 tis.Kč převést do ostatniho rezervniho fondu,

Návrh usnesení:Valná hromada schvaluje řádnou účetnízávěrku za rok 20l4 a schvaluje návrh na
rozdělení hospodářského výsledku - zisku - podle předneseného náVrh!,

Zbyněk FIALA v,r,
před§eda představenstva a.s,

