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Druhá Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a 
výzva akcionářům  
 
 
Představenstvo společnosti v návaznosti na první Informaci představenstva o přípravě valné hromady, 
společnosti uveřejněnou na internetových stránkách společnosti dne 12. ledna 2015, tímto dále 
informuje akcionáře o průběžných událostech a úmyslech představenstva spojených s přípravou valné 
hromady:     
 
i) práce na roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2014 byly ukončeny s tím, že dosažený 
hospodářský výsledek za rok 2014 činí 1 758 tis. Kč před zdaněním. Hospodářský výsledek očištěný 
od daně činí 1 227 tis. Kč.  
 
ii) představenstvo vzhledem k výši dosaženého hospodářského výsledku,  finanční situaci společnosti 
a rozsáhlé investiční činnosti společnosti předpokládá, že bude navrhovat valné hromadě ponechat 
celý dosažený zisk jako nerozdělený, bez návrhu dividend či tantiém. Výše nevyčerpaného 
sociálního fondu a jeho plánované čerpání pro rok 2015 umožňují nadcházející valné hromadě upustit 
od jeho dotace z dosaženého zisku společnosti.     
 
iii) odvolání a volba členů představenstva- všem členům představenstva končí funkční období dne 
25. května 2015. Představenstvo předloží valné hromadě návrh usnesení na odvolání všech současných 
členů představenstva. Představenstvo vyzývá akcionáře společnosti k případným návrhům usnesení na 
volbu členů představenstva a doručení těchto návrhů spolu s doprovodnými dokumenty (viz první 
Informace) představenstvu společnosti.  
 
iv) odvolání a volba členů dozorčí rady – všem členům dozorčí rady (s výjimkou Ing. Vladimíra 
Šístka) končí funkční období dne 25. května 2015. Představenstvo předloží valné hromadě návrh 
usnesení na odvolání všech současných členů dozorčí rady (s výjimkou Ing. Vladimíra Šístka). 
Představenstvo vyzývá akcionáře společnosti k případným návrhům usnesení na volbu členů dozorčí 
rady a doručení těchto návrhů spolu s doprovodnými dokumenty (viz první Informace) představenstvu 
společnosti.  
 
Tato informace a výzva akcionářům je představenstvem činěna zejména s ohledem na řádný průběh 
přípravy valné hromady umožňující zvýšenou účast akcionářů společnosti. Žádná další práva 
akcionářů společnosti určená stanovami či zákonem nejsou nijak dotčena.  
 
Tato druhá informace a výzva byla schválena představenstvem společnosti dne 10. února  2015.  
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