pozyÁxKA
Podte hlaly V., č1.1. Stanov svolává představensfvo obchodní společnosti ZLATÁ VP.ICU
a.s. (dále jen ,,společnostoo) se sídlern Benešov, Tyršova 2075, PSČ 25ó 01, IČ 6t673218,,
zapsaná ve veřejném rejstříku Městského soudu v Praze, §p.zn. B 3859

řádnou valnou hromadu akcionářů
na den 30. června 2a20 v 10:00 hod. na adresu Na Mydlářce 253, Benešov

pořad iednání:

1) Zptáva

pŤedstaverrstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetkrr

zarok

2019.
- zpráva o činnosti představenstva
- řádná účetnízávérkazarok2019

2) Výrok

auditora k řádné účetnízávěrce za rok 2a19.

3) Návrh

představenstva na schválení řádné účetnízár,ěrk},- zarak2019 a návrh na rozdělení
zisku či úhrady ztráty za rok 2019.

4) Zpráva dozorčírady k činrrosti společnosti za rok 2019. o přezkoumání řádné účetní
závěrky za rok 2019, nár,rhu rra rozdělení zisku či úhrady ztráty za tak 2019 a výsledku
atrditu společrrosti za rok 2aI9.

5)

Scliválení řádné účetnízávěrky. rozdělení zisku či úhrady ,ztrát.v za rok 2019.

6) Volba novélro člena dozorčírad_v
7) Schválení podmínek lyplácení odměn pro rok 2019.
8) Schválení auditora pro rok 2019.
Prezerrtace akciorrářů bude probíhat od 9:00 hod do 10:00 hod, v místě konání valné hromady.

Akcionáře - prár,nické osoby zastupuje na valné hromadě statutární zástupc'e nebo je zastupLrje
jirni písemně zmocněný zástupce rra základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné
hromadě musí blt písemná a musí z ní vi,plývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo
na více valrrýclr hromadách. Oprávnění k jednání. resp. ke ztnocněrrí. doložíakcionář, ktery je
právnickou clsobou či jeho zástupce, platnýnr ir}-pisem z veřejného rejstříku.

Vyjádření představenstva společrrosti a návrh ttsnesení kjednotlivým bodům řádné valné
hromady:

1) Fředstavenstvo vypracovalo zprávu o podnikatelské činnosti spoiečnosti a stavu je,iího
majetku za rok 2a19. kterou předkládá jako přílohu této pozvánky společně s účetní

závěrkou za rok 2019. Ze zprávy vyplý,vá ze,inéna zhodnocení obchodní činnosti za rok
2019 aprogram podnikatelské činnosti v následujícím období.

2) Auditor se k řádné účetnízávěrce za rck 2019 vyjádřil tak, že účetnízávérka podává
věrný a poctivý obraz aktiv. pasiv a finančnísituace společnosti k31, 12.2019 a
nákladů. výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžníchtoků za rok 2019 r,souladu
s českými ťrčetnímipředpis"v.

3) Společnost vykázala za uplynulé účetnítrbdobí zisk ve výši 927.103.52 Kč stím, že
představenstvo navrhuje. aby byl zisk převeden na účetnerozděleného zisku minuiých
let,

k činnosti společnosti za rok 2aI9, k přezkoumání
řádné účetnizávěrky za rok 2a19, k návrhu na rozdělení zisku či ťrhrady ztráty za rok
2019 a k výsledku auditu společnosti za tok 2019 a dále se vyjadřuje ke smlouvě s

4) Zpráva dozorčírady se q,jadřuje

předsedou představenstva. Představenstvo

s

dozorčíradou po celý rok

Ťádně

spolupracovalo a bude plně akceptovatjeho zprávu a návrhy.

5) Představenstvo společnosti navrhuje" aby valná hromada schválila toto usnesení:
a) Valná hromada schvaluje účetnízávěrku společnosti za rok 2019 předloženou
b)

c)

představenstvem spoiečnosti,
Zdůvodnění: l]četnízávěrka odráž,i skutečný hospodářský stav spoiečnosti.
Valná hromada schvaluje rozclělení ziskr-r společnosti ve vÝši 927 "103.52 Kč tak" že bude
převeden na účetnerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že společnost vývořila za účetnírok 2019 zisk.
navrhuje představenstvo, aby se s ním naložilo tak, že ho zaťrčtuie jako nerozdělený zisk
minulých let. nebot' takto bylo postupováno v případě vývoření zisku i v předešlých
letech a zároveň se tím vývoří hospodářský zůstatek pro dalšíúčetníobdobí a případně
schválené investice.
Valná hromada sclrvaluie auditora pro účetnírok2O2a Ing. Pavia Holuba.
Zdůvodnění:Navržený auditor pror,ádí audit společnosti dlouhodobě aie s jejím choclem
dobře obeznánren. Jeho práce je pro společrrost řádná a bezproblémová.

Hlavní údaie účetnízávěrkv roku 2019 (v tis.Kč)

pasiva celkem:

Aktiva celkem: 105 748
Stálá

aktiva:

Obe\žná

aktiva:

Vlastní kapital
Cízízdroje:

0
101 908
3 840

Ostatní aktiva:

Ostatní pasiv3:
Náktady celkem;

Výnosy celkem: 687 818
Hospodářský výsledek po

zdanění:

L05 748
9 597
95 476
675

678254

927

ŘaOna účetnízávérka.je pro akcionáře k nahlédnutív sídle společnosti v pracovní dny od 7:00
cio 16:00 hodin.

V Benešovédne 22.5. 202a

