
 

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

 
Představenstvo akciové společnosti S-PROFESS, a.s. 

 

svolává 

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 

společnosti S-PROFESS, a.s. 

se sídlem Chomutov, Husova 2806/83, PSČ 430 03, IČ 250 46 527 

 

která se bude konat dne 01. 09. 2022 od 10:00 hodin  

v sídle společnosti S-PROFESS, a.s. na adrese Husova 2806/83, 430 03 Chomutov 

 

 

 

Pořad jednání Valné hromady:  

 

1. Projednání akce – zakázky Dětmarovice 2020 (viz žádost akcionáře Ing. Jiřího Šmída o 

svolání VH ze dne 6. 8. 2022) 

2. Projednání zůstatku na účtu a.s. v době odchodu Ing. Jiřího Šmída z a.s., jeho použití, a 

projednání půjček akcionářů a.s. (viz žádost akcionáře Ing. Jiřího Šmída o svolání VH ze 

dne 6. 8. 2022) 

 

 

Organizační náležitosti: 

 

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. 

Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře 

předloží písemnou plnou moc, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a zda byla 

udělena pro zastupování pouze na této valné hromadě nebo na více valných hromadách. 

 

Tato pozvánka bude ode dne 12. 08. 2022 uveřejněna na internetových stránkách společnosti 

www.s-profess.cz. 

 

Rozhodný den: 

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 25. 08. 2022. Účastnit se valné hromady a hlasovat 

na valné hromadě mohou pouze akcionáři, kteří jsou k tomuto dni zapsáni v seznamu akcionářů. 

 

Akcionáři mají právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné 

hromady. 

 

Podmínky pro přijetí usnesení: 

 

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž úhrnná 

jmenovitá hodnota představuje alespoň 80% základního kapitálu společnosti. Na jednu akcii o 

jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč připadá 1 hlas. K přijetí usnesení o záležitostech zařazených na 

pořad této valné hromady je třeba prostá většina hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě. 

 

 

http://www.s-profess.cz/


Návrh usnesení valné hromady 

 

1. VH souhlasí s postupem PP v uvedené zakázce, pokud doložil vše požadované, postupoval 

standardně dle zákona a srozumitelně vysvětlil svůj postup. V případě, že PP toto nesplnil, 

VH pověřuje Jiřího Šmída k zahájení kroků vedoucích k objasnění nestandardního či 

dokonce nezákonného postupu PP. 

2. VH souhlasí s tvrzením PP o ztrátě a.s. zapříčiněné Jiřím Šmídem, PP doložil vše 

požadované, postupoval standardně dle zákona a srozumitelně vysvětlil svůj postup. V 

případě, že PP toto nesplnil, VH pověřuje Jiřího Šmída k zahájení kroků vedoucích k 

objasnění nestandardního, nepravdivého a případně nezákonného postupu PP.  

 

Odůvodnění usnesení Valné hromady: 

 

Pokud jde o odůvodnění shora uvedených usnesení valné hromady navržených akcionářem Ing. 

Jiřím Šmídem, představenstvo v plném rozsahu odkazuje na obsah žádosti akcionáře Ing. Jiřího 

Šmída o svolání valné hromady ze dne 6. 8. 2022, která je přílohou této pozvánky na valnou 

hromadu. 

 

 

V Chomutově dne 12. 8. 2022 

 

 

Představenstvo S-PROFESS, a.s. 

Stanislav Zeman, předseda představenstva S – PROFESS, a.s. 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

Žádost akcionáře Ing. Jiřího Šmída o svolání VH ze dne 6. 8. 2022 


