pozyÁnKA
Podle čl. 9o odst. 3 Stanov svolává představenswo společnosti ZLATÁ VPJCP a.§. §e
sídlem Benešov, Tyršova 2075,PSČ ZSr Ot,lČ 6l6732t8,zapsanáve veřejném rejstříku
Městského soudu v Praze, §p.zn. B 3859

řádnou valnou hromadu akcionářů
na den 12" června 2a|9 v 10.00 hod. na adresu Na Mydlářce 253o Benešov

pořad iednání:

1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a

stavu jejího majetku

za rok

201 8,

- zpráva o činnosti představenstva
- řádná účetnízávérka za rak 2018

2) Výrok

auditora k řádné účetnízávěrce zarok2018.

3) Návrh

představenstva na schválení řádné účetnízávérl<y zarok2018 a náwh na rozdělení
zisku za rok 2018.

4) Zpráva dozorčírady

k činnosti společnosti za rck 2018, o přezkoumáu íádnéúčetní
závérky za rok 2018, návrhu na rozdéleru zisku za rok 2018 a qýsledku auditu společnosti
zarok 2018.

5)

Schválení íádnéúěetnízávérky,rozdělení zisku zarok 2018.

6)

Schválení smluv o výkonu funkce členůpředstavenstva a členůdozorčírady"

7)

Schválení pracovní smlouvy předsedy představenstva.

8)

Schválení auditora pro rok 2019,

9)

Volba nových členůdozo rči rady.

Prezentace akcionářŮ bude probíhat od 9.00 hod do 10.00 hod. v místě konání valné hromady.

Za akcionáře - právnické osoby jedná na valné hromadě statutární zástupce nebo je zastupuje
jimi písemně zmocněný zástupce na zákJadě plné moci.. Plná moc pro zastupování na valné
hromadě musí být písemná a musi z nivyplyvat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo
na více valných hromadách. Oprávnění k jednání, re§p. ke zmocnění, doložíakcionář, kteqý je
právnickou osobou či jeho zástupce, platnýy, výpisem z veřejného rejstříku.

Za óleny dozorčírady jsou navrhováni:
1) Ing. Milena Koudelková, nar. 1.června 1961,
bytem: Za školou 1027, 512 51 Lomnice nad Popelkou
z; luivOr, Miroslav Bíezina, nar. 26. prosince 1968, býem: Římovice 65,258 01 Vlašim
3) Ing. Petr Hradský, nar.29, prosince 1962,
bytem: Profesora Skupy 641,386 00 Strakonice
4) Ing. Josefluka,nar. 16. záíi1979,
bytem: Vrchlického návrší 695,295 01 Mnichovo Hradiště
5) Ing. Bohuslav Kohout, nar. 26, dubna 1951, bytem: Na Zádušce l23I,290 0|

6)

Poděbrady
Ing. Stanislav Yatůura, nar. 5. prosince 1964, bytem: Neumannova 1455,
256 0I Benešov

Vyjádření představenstva společnosti a návrh usnesení kjednotliv}m bodŮm řádnó valné
hromady:

1) Představenstvo vypracovalo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku za rok 2018, kterou předkládá jako přílohu této' pozvánky společně s ÚČetni
závěrkou zarok 2018. Ze zprávy vyplYvá zejména zhodnocení obchodní činnosti zarok
2018 a program podnikalelské činnosti v následujícím období.

tak, že úóetni závérka podává
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finančnísituace společnosti k3l. T2.2018 a nákladŮ,
v}nosů a qýsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2018 v souladu s českými

2) Auditor se k řádné účetnízávérce za rok

201rS vyjádřil

účetnímipředpisy.

uplynulé účetniobdobí zisk ve ťši318 398,91
představenstvo navrhuje, aby byl ponechánjako nerozdělený zisk.

3) Společnost vykázala za

Kč stím, Že

dozorči rady se vyjadřuje k činnosti společnosti zarok 2018, k přezkoumániÍádné
účetnízávérky za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a k r,}sledku auditu
společnosti za rak 2018 a dále se vyjadřuje k pracovni smlouvě předsedy představenstva.
Představenstvo s dozorči radou po celý rok řádně spolupracovalo a bude plně akceptovat
jeho zprávu anávrhy.

4) Zpráva

5) Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila toto usnesenÍ:
a) Valná hromada schvaluje účetnízávérku společnosti za rok 2018 předloŽenou

b)

c)

představenstvem společnosti
Zdůvodnění: Úěetní závérka odráži skutečný hospodářský stav spoleČnosti.
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti ve aiši 318 398,91 KČtak, Že bude
ponechán jako nerozdělený zisk.
Ždůvodnění: S ohledem na skutečnost, že společnost vytvořila za iéetrlt rok 2018 zisk,
navrhuje představenstvo, aby se s ním naložilo tak, že ho zaúčtujejako nerozdělený zisk,
neboť takto bylo postupováno i v předešlých letech.
Yalnáhromada schvaluje smlouvy o r4ikonu funkce členŮ představenstva a členŮ dozorČi
rady.

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce jsou navrženy tak, aby odpovidaly poŽadavkŮm
zákona o obchodních korporacíclr, s tim, že odměny členŮ p.ředstavenstva a dozorČÍrady
odpovídajíodměnám vypláceným v předchozích letech.

d) Valná hromada schvaluje pracovní smlouvu předsedy představenstva.

e)

Zdůvodnění:Pracovní smlouva předsedy představenstva společnosti musí být podle
ustanovení §61 odst.3 zákona o obchodních korporacích schválena valnou hromadou
s tim, že obsah pracovní smlouvy odpovídá pracovní smlouvě, na zál<ladě které předseda
představenstva vykonává svou funkci ředitele společnosti.v současnédobě.
Valná hromada schvaluje auditora pro účetnírok2al9 ing. Pavla Holuba
Zdůvodnění: Navržený auditor provádí audit spoleěnosti dlouhodobě a je s jejim chodem
dobře obeznámen. Jeho práceje pro spoleěnost íádná a bezproblémová.
Valná hromada volí jako členy dozorěi rady,.
1) Ing. Milena Koudelková, nar. 1.června 1961,
bytem: Za školou 1027, 5I2 5I Lomnice nad Popelkou
2) MVDr. Miroslav Bíezina, nar. 26. prosince 1968, bytem: Římovice 65, ?58 01 Vlašim
3) Ing. Petr Hradský, nar.29. prosince 1962,
bytem: Profesora Skupy 647,386 00 Strakonice
4) Ing, Josefluka, nar" 16. záři |979,
bytem: Vrchlického návrší695,295 01 Mnichovo Hradiště
5) Ing. Bohuslav Kohout, nar . 26. dubna 195 1 ,
bytem:Na Záďušce l23I,290 0i Poděbrady
6) Ing. Stanislav Yatůura, nar. 5, prosince 1964,
bytem: Neumannova |455,256 0I Benešov
Zdůvodnění: Funkčníobdobí členůdozorčíradyje pětileié, protoje nezbytné zvolit nové
členy dozorčírady.

Hlavní írclaie ričetnízávěrkv rokrr 2018 (v tis.Kč)
pasiva celkem;
Vlastní kapitál:

Aktiva celkem: 81 515

Stálá aktiva:
0
Obéžnáaktiva: 81 502
Ostatní aktiva:
13

Cizi

zdroje,.

Ostatní pasiva;

81 515
8 670
72 832
14

Náklady celkem: 644 063

Výnosy celkem: 647 521
Hospodářslcý výsledek
po zdanění:
318

ŘaOna účetnízávěrkaje pro akcionáře k nahlédnutív sídle spoleěnosti v pracovní dny od 7:00 do
l6:00 hodin.

V Benešové, 7 . kvétna 2019

za fr ř7'ď starenstvo
Il
V

ZLATÁ

