
Smilkov,a.s.
se sídlem Smilkov 26, PSČ: 257 89, okres Benešov

i,

Návrh na přijetí rozhodnutí mimo va!nou hromadu ve smyslu ust. § 4L8 a násl. zák. Č.

90l2o1,2sb.

Představenstvo společnosti Smilkov, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2757se sídlem Smilkov č.p. 26, PSČ: 257 89, okres Benešov lČ : 463 57 432 dále jen jako"

Společnost") považuje aktuálně za nezbytné, aby byly projednány dále uvedené body, které dle Stanov
Společnosti spadají do působnosti valné hromady Společnosti. S ohledem na stávající situaci spojenou s šířením
coronaviru a protiepidemickými opatřeními exekutivních orgánů ČR je navrhováno, aby akcionáři Spoiečnosti
vsouladu s ustanovením §19 a násl. z,č. !9t/2O20 Sb. rozhodli o schválení či neschválení navrhovaných
rozhodnutí, usnesení k jednotlivým bodům mimo rámec VaIné hromady formou tzv. per rollam.

představenstvo společnosti navrhuie proiednat tvto bodv:

L|Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2019

2|Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2019

3) Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok2OL9

4) Určení auditora pro rok 2020

Návrhy rozhodnutí, usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny
níže.

Dokumenty týkojící se valné hromady, tj. především roční účetní zóvěrka společnosti za rok 201-9 a nóvrh na
rozdělení hospodóřského výsledku za rok 2019, Zpróva představenstva o činnosti společnosti o o stovu majetku
zo rok 2019, Výroční zpráva za rok 2019 a Zpróva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2079, Zpróva
dozorčí rady o její činnosti za rok 2079;nóvrh určení osoby auditora jsou pro akcionóře k nahlédnut v sídle spo-
lečnosti po dobu 30 dnů ode dne doručení tohoto nóvrhu o to v procovních dnech po-pá v době od 8.00,hod. do
14.00 hod. lJvedené dokumenty jsou dóle k dispozici na internetové adrese společnosti www.smilkovds.cz,

Návrhv usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vviádřeni představenstvá k iednotlivÝm bodům pořadu
valné hromadv.

Kbodu1:
Nóvrh rozhod n utí, usnese n í:

Valná hromada bere Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2079 na vědomÍ,

odůvodnění:
Představenstvo předktádá valné hromadě Zpróvu o podnikatelské činn6iti o o stavu jejího majetku allespoň

jednou za účetní období, Zpróva představenstva poskytuje podle nózoru jeho členů pravdivý věrný obraz o

podnikotelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12, 201,9 a shrnuje veškeré

důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2019 ;

Kbodu2:
Nóvrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zpróvu dozorčí rody společnosti o její činnosti za rok 2079



odůvodnění:
Dozorčí rada předktádó valné hromodě zpróvu o své činnosti za rok 2019.

K bodu'3 : ,

Nóvrhrozhodnutí usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účettní závěrku společnosti za rok 2079 a návrh na rozdělení hosPodářského

výsledku za rok 2079 ve znění předloženém představenstvem.

odůvodnění:
Společnost je podte zókona o účetnictví povinna sestavovat účetní zóvěrku a Podle zókona o obchodních

korporacích ji představenstvo předklódó ke schvótení valné hromadě. Představenstvo ProhlaŠuje, Že PředloŽenó

účetní zóvěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanČní situace spoleČnosti a nebyla

zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. tJčetní závěrka byla auditorem sPoleČnosti ověřena bez

výhrod.
předstqvenstvo prohlašuje, že byly splněny zókonem stanovené požadavky pro rozdělení hospodářského

výsledku zq rok 2019 a nóvrh je v souladu s dlouhodobým plónem řízení kapitólu, který zachovávó kaPitólovou

přiměřestost na úrovni odpovídající podstupovaným riilkům za daných ekonomických podmínek v Ča.

Kbodu4:
Nóvrh rozhodnutí, usnesení:

Vdlnó hromada určuje auditorem na rok 2020 společnost Mako Tax s.r.o,, MIJDr, K.HradeCkého 7708,

Strakonice l, 386 07, lCO 608 50 752.

odůvodnění:

lJvedenó,společnost předtožila společnosti nejvhodnější nabÍdku na spolupróci a Činnost,

Závérz ' 
.,

Všem a'ktionářům Společnosti bude tento návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu, tzv. per rollam,

zaslán v písemné podobě na jejich adresy s tím, že všichni akcionáři se vyzývají, aby se k návrhŮm rozhodnutÍ,

usnesení, vyjádřili v termínu do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto návrhu. K platnosti hlasování se vyŽaduje

vyjádření akcionáře s uvedením obsíhu návrhu rozhodnutí, podpis na vyjádření nemusí být Úředně ověřen.

V případě, že se ve výše uvedené lhůtě ten který akcionář nevyjádří, má se za to, Že nesouhlasÍ.

Ve Smilkově 20.6.2020

§}í
l ng. PavŠuk CSc.

představenstva


