
PPA CONTROLL CZ, a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6997, 

se sídlem Brno, Banskobystrická 568/157, Řečkovice, PSČ 621 00 

 

 

 

V Bratislavě dne 29. 5. 2020 

 

 

Věc: pozvánka na valnou hromadu společnosti PPA CONTROLL CZ, a.s. 

 

 

Jménem společnosti PPA CONTROLL CZ, a.s. si Vás tímto dovolujeme pozvat na valnou 

hromadu společnosti PPA CONTROLL CZ, a.s., která se koná dne 29. 6. 2020 v 10:00 hod. na 

adrese Bratislava, Vajnorská 137, PSČ 830 00, Slovenská republika. 

 

Pořad jednání valné hromady:  

 

1. Zahájení valné hromady 

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady 

3. Volba orgánů valné hromady 

4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019 a schválení návrhu na vypořádání 

hospodářského výsledku za rok 2019 

5. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za 

rok 2019 

6. Závěr 

 

Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva: 

 

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní 

vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. 

Při uplatňování protinávrhů je třeba dodržet postup stanovený v ustanovení § 361 zákona o 

obchodních korporacích. Způsob hlasování určují stanovy, které rovněž mohou omezit výkon 

hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře. 

 

Každý akcionář může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo 

prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen 

představenstva ani člen dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před 

zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným 

akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této 

plné moci musí být úředně ověřen. Zmocnění je platné pouze pro jednu valnou hromadu. 

 

Právo účastnit se valné hromady má osoba uvedená ve výpisu z evidence vedené schovatelem 

imobilizovaných akcií k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je sedmý kalendářní den před konáním 

valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na jednání valné hromady je 22. 6. 2020. 

 

Návrhy usnesení s odůvodněním k jednotlivým bodům valné hromady: 

 

Ad 2) 

 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady. 

 



Odůvodnění usnesení: Jednací a hlasovací řád valné hromady je ve znění, které je běžně používáno 

na valných hromadách společnosti. Jeho znění je k nahlédnutí v sídle společnosti. 

 

Ad 3) 

 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na obsazení orgánů valné 

hromady: 

 

Předseda valné hromady:  

Zapisovatel:    

Ověřovatelé zápisu:    

Skrutátoři:    

 

Odůvodnění usnesení: Volba orgánu je vyžadována zákonem, společenskou smlouvou anebo 

jednacím a hlasovacím řádem.  

 

Ad 4) 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PPA CONTROLL 

CZ, a.s. za rok 2019.  

 

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti 

PPA CONTROLL CZ, a.s. za rok 2019. 

 

Odůvodnění usnesení: Schválení účetní závěrky společnosti po jejím projednání je vyžadováno 

zákonem. Účetní závěrka za rok 2019 je k nahlédnutí v sídle společnosti. Rozhodnutí o rozdělení 

zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty patří do působnosti valné hromady, 

navrhuje se jí proto schválení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku 

společnosti za rok 2019. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 

je k nahlédnutí v sídle společnosti. 

 

Ad 5) 

 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti 

PPA CONTROLL CZ, a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2019. 
 

Odůvodnění usnesení: Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 

majetku valnou hromadou spadá do působnosti valné hromady společnosti. 

 

 

S pozdravem 

 

Za představenstvo: 

  

  

…………………………………. 

 

Ing. MILAN MICHALÍK 

předseda představenstva společnosti 

PPA CONTROLL CZ, a.s. 


