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Představenstvo akciové společnosti Stavoprojekt Olomouc
oznamuje všem svým akcionářům, že

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ
se koná v pátek dne 26.06.2015 v 10.00 hod
v zasedacím sále a.s. STAVOPROJEKT OLOMOUC
v sídle společnosti Holická č. 568/31y, Olomouc
Prezence započne v 9.30 hod
Pořad jednání:
1. Zahájení, základní informace
2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva
4. Řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Diskuze, zodpovězení dotazů
7. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 26.06.2015. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat
a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů
k tomuto rozhodnému dni.
Akcionář má právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov – termín návštěv doporučujeme předem
dohodnout na tel čísle 585 531 111 nebo 585 531 223.
Kompletní podklady (pozvánka a její přílohy vč. návrhu změny stanov) jsou zveřejněny na webových
stránkách společnosti.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva
Ad 2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
Přítomní akcionáři musí na valné hromadě postupovat podle stanov a právních předpisů, postup je
stanoven v jednacím řádě, který předložen ke schválení na valné hromadě. Volba orgánů je stanovena
zákonem a stanovami.
Ad 3. Výroční zpráva představenstva
V souladu se stanovami předkládá představenstvo společnosti zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu
jejího majetku alespoň za jedno účetní období. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy společnosti dle
zákona. Představenstvo prohlašuje, že předložený dokument splňuje požadavky právních předpisů a
věrným způsobem odráží podnikatelskou činnost a jiné důležité skutečnosti týkající se podnikání
společnosti za rok 2014. Současně předkládá Zprávu o ovládacích vztazích dle zákona.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje předloženou Výroční zprávu včetně Zprávy o ovládacích vztazích.
Ad 4 Řádná účetní závěrka
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních
korporacích a družstvech a stanov společnosti, představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě.
Představenstvo prohlašuje, že předložený dokument splňuje požadavky právních předpisů a věrným
způsobem odráží podnikatelskou činnost a jiné důležité skutečnosti týkající se podnikání společnosti za
rok 2014.
Informace z účetní závěrky jsou přiloženy na samostatném listu.
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2014 a rozdělení zisku ve znění předloženém
představenstvem společnosti.
Ad 5. Zpráva dozorčí rady
Akcionářům bude v souladu s právními předpisy předloženo vyjádření dozorčí rady k uvedeným
záležitostem.
Návrh usnesení:
Valná hromada bere vyjádření dozorčí rady na vědomí.

Ad 6. Diskuze, zodpovězení dotazů
Bez komentáře
Ad 7. Závěr
Bez komentáře

Olomouc, 25.5.2015
Představenstvo společnosti
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