
 

  

 
 
POZVÁNKA 

 
 
Představenstvo akciové společnosti CHEMPEX-HTE svolává na pátek 25. 5. 2018     
 

 
     ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI 
 

 
    

Valná hromada se uskuteční v sídle společnosti  v Brně,  ul. Veveří 117,  v  9.00 hodin. 
 
 
Program : 
 

1)      Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady 

2)      Volba orgánů valné hromady 

3)      Zpráva představenstva o činnosti  a stavu majetku společnosti, návrh      

                     na schválení  výroční zprávy za rok 2017, návrh na rozdělení zisku za rok 2017 

4)      Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti hospodaření společnosti a ověření    

                     účetní závěrky za rok 2017    

5)      Schválení řádné roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017 

6)      Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 

7)      Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2017 

8)      Volba členů představenstva a.s. 

9)      Volba členů dozorčí rady a.s.      

10)      Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva  

11)      Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady      

12)      Rozhodnutí o určení auditora 

13)      Různé    

14)      Závěr 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Informace o právech akcionářů souvisejících s účastí na valné hromadě  

 

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu 

akcionářů vedeném společností a které se prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zastoupení 

je zástupce povinen předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.  

 

Prezentace akcionářů bude zahájena v 8.30 hod. v den a místě konání valné hromady. Přítomní akcionáři 

nebo zástupci se zapisují do listiny přítomných.   

 

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy 

společnosti nevyžadují jinou většinu. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je 

valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, 

poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. 

Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje. 

 

Pozvánka je zaslána akcionářům na e-mail adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před 

konáním valné hromady. Pokud není v seznamu akcionářů e-mail adresa, bude pozvánka doručena na 

adresu bydliště. Součástí pozvánky je informace představenstva ke každému bodu jednání valné 

hromady, s uvedením hlavních údajů k účetní závěrce za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 

2017.  Pozvánka a výroční zpráva za rok 2017 bude také umístěna na internetové adrese společnosti 

www.chempex.cz.  Řádná účetní závěrka za rok 2017 a výroční zpráva za rok 2017 jsou pro akcionáře 

k dispozici v sídle společnosti  Veveří 117, Brno.   

 

 

 

Informace k jednotlivým bodům pořadu valné hromady (dále jen VH)  :      

 

K bodu 1) VH zahájí předseda představenstva a současně ověří usnášeníschopnost  VH. 

 

K bodu 2) VH volí  předsedu valné hromady, zapisovatele,  2 ověřovatele zápisu a 2 sč ítatele. 

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z ustanovení  § 422 odst. 1 Zákona o obchodních 

korporacích č. 90/2012 Sb.  (dále jen „ZOK“) .  

 

 



 

  

K bodu 3) Předseda představenstva  přednese výroční zprávu o činnosti za rok 2017, včetně zprávy o 

majetku a řádné účetní závěrce za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017. 

 

Hlavní údaje z účetní závěrky  

 

Rozvaha k 31.12.2017 v tis. Kč : 

Aktiva celkem 316 224 Pasiva celkem 316 224  

Stálá aktiva 14 441 Vlastní  kapitál 241 932 

Oběžná aktiva 301 657 Cizí zdroje 74 183 

Ostatní aktiva 126 Ostatní pasiva 109 

 

Hospodářský výsledek za rok 2017 v tis. Kč : 

Ř Provozní výnosy     143 549 

Ř Provozní náklady    123 777 

Ř Provozní výsledek hospodaření    19 772 

Ř Finanční výnosy          354 

Ř Finanční náklady      2 731 

Ř Finanční výsledek hospodaření             - 2 377 

Ř Celkový hospodářský výsledek před zdaněním 17 395 

Ř Celkový hospodářský výsledek po zdanění 14 080 

 

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o kontrolní činnosti a ověření řádné účetní závěrky za 

rok 2017 

 

K bodu 5) VH bude schvalovat řádnou účetní závěrku  a výroční zprávu za rok 2017 

 

K bodu 6) VH rozhodne o rozdělení zisku za rok 2017 

 

Návrh představenstva a dozorčí rady na rozdělení zisku v Kč : 

Podíl na zisku akcionářům společnosti (dále jen 

„dividenda“) ve výši 3 000 Kč na 1 ks akcie 

6 300 000,00 

Rizikový a rezervní fond    6 700 000,00 

Sociální fond 1 080 258,41 

Celkem zisk k rozdělení 14 080 258,41 

 



 

  

Představenstvo navrhuje termín na výplatu dividend 21. 6. 2018. 

 

K bodu 7) VH bude schvalovat pohyblivou roční odměnu v závislosti na dosaženém hospodářském 

výsledku za rok 2017. Návrh představenstva a dozorčí rady je 80% ze základní roční odměny dle smluv o  

výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.    

 

K bodu 8) VH bude v souladu se stanovami společnosti volit 5 členů představenstva na další 3-leté 

funkční období 

 

K bodu 9) VH bude v souladu se stanovami společnosti volit 3 členy dozorčí rady na další 3-leté funkční 

období 

 

K bodu 10) VH bude schvalovat smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva 

 

K bodu 11) VH bude schvalovat smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady 

 

K bodu 12) Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, je určení auditora v působnosti valné hromady a.s. 

Představenstvo proto navrhuje VH k určení externího auditora pro rok 2018 ing. Zdislavu Procházkovou, 

bytem Ludvíka Podéště 11, 602 00 Brno, IČ:CZ466026438, osvědčení KA ČR č. 364.  

 

K bodu 13) Různé 

 

K bodu 14) VH formálně ukončuje zvolený předseda 

 

 

V Brně,  dne 23. 4. 2018   

 

 

Za představenstvo a.s. : 

 

 

Ing. Radomír Pospíšil               Ing. Lubomír Brzobohatý 

Předseda představenstva    Člen představenstva  
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