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

PDZY^NKA
Představenstvo společnosti Smilkov,a.s.

zapsanév obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloŽka2757
se sídlern Smilkov č.p.26,PSČ: 257 89, okres Benešov

IC 463 57 432

svolává řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 27 . 6.2022 v 13.00 hod. v sídle společnosti Smilkov,a.s..

Pořadjednání :

Zahájení
Zprávao usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
Zprávapředstavenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2021,

řádná účetní závérka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 202l , stanovisko k řádné

ú!e1ní závérce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského
výsledku
piojednání a schválení řádné účetní závérky a návrhu na rozdělení

hospodářského výsledku za rok 202t a úhrady ztráty z minulých let

z nerozdělených zisků minulých let
Určení auditora pro rok 2022
Zménastanov společnosti - doplnění č1.12, o bod 6. - možnost rozhodování
akcionářů hlasováním mimo valnou hromadu s ryužitím technických prostředkŮ

- hlasování per rollam
Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdŮvodnění jsou

uvedeny níže.

úóast na valné hromadě:
Zápis do listiny přítomných (dále jen >prezence<) akcionářŮ bude probíhat v den konání valné

hromacly ott 12.00 hoc] do 13,00 hodv místě konání řádné valné hromady. Při prezentaci se

každý akcionář i zmrlcněnec prokáže platným občansl+ym prŮkazem. Pro případ osobní

neúiasti na valné ltromaciě je možné využít plné moci, Plná moc musí obsahovat jméno,

bydliště a datum narození zmacněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionóře nemŮŽe být Člen

představenstva nebo clozorčí rady společnosti.
Na jednóní valné hromad1, bude přítomen notář,

Dokumenty rýkající se valné hromady, tj. především roční Účetní závěrktl spoleČnosti za rok

202I a návrh na rozdělení hospodúřského výsledku za rok 202l, zpráva představenstva o

činnosti společnasti cl0 stavu majetku zu rok 2()2l, zpráva dozorČÍ radY o jeií Činnosti za rok

202l, jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnut v sídle společnosti po dobu 30 dnŮ přede dnem

konáií valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.



Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové
www.smilkovas.cz.
Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva
pořadu valné hromady.

adrese společnosti

k jednotlivým bodům

K bodu 2 pořadu

2l Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:
Valnd hromada společnosti volí jako předsedu valné hromady pana Ing. Jaroslava Šuka,
CSc., narozeného 20.1.1954, bydliště, K Červenému vrchu 735/31, Vokovice, 160 00 Praha
6, jako zapisovatele pana Ing. Tomdše Hrušku, jako ověřovatele zápisu pana Zdeňka
pospíšila a jako osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Alenu Marčanovou.

odůvodnění:
Pro řádný prŮběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené
zákonem

K bodu 3 pořadu

3l Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2021,
řádná úČetní závérka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Vyj ádření představenstva :

Představensno předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelslcé činnosti a o stavu jejího
majetku, řádnou Účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářslalho výsledku, alespoňjednou
za ÚČetní obdobÍ. Zpráva představenstva poslEtuje podle názoru jeho členů pravdivy a věrný
obraz o podnikntelské činnosti společnosti za rok 202] a o stavu jejího majetku ke dni 3]. 12.
202] a shrnuje veškeré důležité informace rýkající se podnikání společnosti v roce 202]

SpoleČnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona
o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.
Představensno prohlašuje, že předloženú účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace společnosíi a nebyia zpocitybněná dozorčí radou ani
auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

Návrh usnesení:
Valnú hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva, výsledky řddné účetní
závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsleclku

odůvodnění:
Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednóní a
seznámení bere na vědomí, Schválení této zprávy je pak předmětem jednání pod bodem 5
pořadujednání.



K bodu 4 pořadu

4l Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 202l , stanovisko k řádné
účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského
výsledku

Vyj ádření představenstva:
Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti za rok 202 ] a doporučuje valné
hromadě schválit řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku,

Návrh usnesení:
Yalná hromada společnosti bere na vědomí zprdvu dozorčí rady, stanovisko k řádné účetní
závěrce a k ndvrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.

odůvodnění:
VaIné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a
seznómení bere na vědomí. Schválení této zprávy je pak předmětem jednóní pod bodem 5
pořadu jednání.

K bodu 5 pořadu

5l Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2021 a úhrady ztráty z minulých let
z nerozdělených zisků minulých let

Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 a
návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 202I, ve znění předloženém
představenstvem - schvaluje převedení zisku na účet nerozdělený zisk minulých let a
schvaluje úhradu ďráry z minulých let z nerozdělených zisků minulých let.

odůvodnění:
Představenstvo prohlrlšuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavlE pro rozdělení

hospodářského výsledku za rok 202 1 a návrh je v souladu s dlouhodobým plánem řízení
kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným
rizikům za daných ekonomiclEch podmínek v Čn.

V souladu s § 42l odst. 2 písmeno h) ZOK a čl. 9 odsl. 2 stanov společnosti náleží valné
hromadě rozhodování o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, včetně stanovení dividend nebo
tantiem, a o stanovení způsobu a lhůt pro.iejich výplaty.

Představenstvo navrhuje, aby byl celý zisk společnosti za uplynulé účetní období převeden
na účet nerozděleného zisku minulých let.



K bodu 6 pořadu

6l Určení auditora pro rok2022

Návrh usnesení:
Valnd hromada určuje auditorem na rok 2022 společnost Mako Tax s.no., Řepice t34,386
u,ICo 608 50 752.

odůvodnění:
Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

K bodu 7 pořadu

7l Zména stanov společnosti - doplnění č|.|2, o bod 6. - možnost rozhodování
akcionářů hlasováním mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků
- hlasování per rollam

Návrh usnesení:
Valnd hromada schvaluje doplnění č1.I2 o bod 6. stanov společnosti, který zní:
,, Akcionáři mohou rozhodovat - hlasovat mimo valnou hromadu s lyužitím
technických prostředků, kdy návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu, tzv.
per rollam, bude zaslán v písemné podobě na jejich adresy s tím, že všichni akcionáři se
vylývaií, aby se k návrhům rozhodnutí, usnesení, vyjádřili v termínu do 15-ti dnů ode
dne doručení tohoto návrhu. K platnosti hlasování se vyžaduje lyjádření akcionáře
s uvedením obsahu návrhu rozhodnutí, podpis na lyjádření nemusí být úředně ověřen.
V případě, že se ve qýše uvedené lhůtě ten který akcionář nevyjádří, má se zato,že
nesouhlasío'.

odůvodnění:
Využití možnosti hlasování akcionářů tzý. per rollam umožňuje jednodušší, rychlejší a
pružnější rozhodování o něherých otázkách činnosti společnosti.

Ve Smilkově 20.5.2022
Za představenstvo a.s.

Ing.Pavel Fulín
člen představenstva

-)



Příloha: vzor plné moci k zastupování

PLNA Moc

Já, nže podepsaný(á)

Datum narozeni: bytem

zmocňuji:

pana(pani)

datum narození: bytem

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti Smilkov, a.s., se sídlem Smilkov 26, okr.
Benešov, PSČ 257 90, IČ 463 57 432, zastupoval při jednání na rádné valné hromadě této
společnosti konané dne 27,6.2022 od 13 hod. vsídle společnosti Smilkov, a.s., a to v
rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáň přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával
hlasovací práva.

dne
zmocnitel

Přijímám zmocnění:

zmocněnec

Ve


