
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 
 

Představenstvo společnosti HEDVA, a.s., se sídlem Předměstí, Na Stráni 572/6, Moravská 

Třebová, PSČ 571 01, IČ: 28828291,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Hradci Králové, spisová značka B 3048 

     svolává       

v souladu se  zákonem č. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti řádnou valnou 

hromadu společnosti, a to na den 29.5.2015 od 11,00 hodin.Místo konání : Plzeň, 

Guldenerova3. 

 

Pořad jednání: 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 

2. Volba orgánů valné hromady 

3. Výroční zpráva 2014, jejíž součástí je zpráva představenstva o činnosti společnosti a 

stavujejího majetku za rok 2014, účetní závěrka, zpráva o propojených osobách, 

výrok auditora a návrh na rozdělení zisku. 

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014, Vyjádření 

dozorčí k přezkoumání řádnéúčetní závěrky k 31.12.2014,návrhu představenstva 

na rozdělení zisku za rok a k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými 

osobami. 

5. Odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2014  

6. Hlasování o návrhu usnesení VH. 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje: 

1) Řádnou roční účetní závěrku za rok 2014 

Hlavní údaje účetní závěrky k 31.12.2014 v tis. Kč. 

Aktiva celkem:80 344              Cizí zdroje:                  28 972   

Dlouhodobý majetek:91               Výnosy celkem:         221 111 

Oběžná aktiva:              80 080               Náklady celkem:        217 913 

Vlastní kapitál:              46 609               Zisk:                              3 198 

2) Z vytvořeného zisku za rok 2014 ve výši3 198 477,12Kč bude přiděleno do rezervního 

fondu 20%, to je 639 695,45 Kč a částka 2 558 781,67 Kč bude použita na úhradu ztráty 

minulých let. 

3) Odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti v celkové výši 360 000,- Kč (z 

toho DR360 000,- Kč a představenstvo  0,-  Kč). 

4) Auditora společnost BDO CA s.r.o. auditorské oprávnění č.305, se sídlem Brno, 

M.Steyskalové 14, PSČ 616 00, IČ: 25535269 k provedení průběžného a konečného auditu 

účetní závěrky roku 2015. 

 

Korespondenční hlasování končí k termínu 28.5.2015. 

Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři, kteří byli vlastníky 

akcií k rozhodnému dni, kterým je 28.5.2015, a to z důvodu umožněného korespondenčního 

hlasování. 

Prezence akcionářů a účastníků bude zahájena v 10,55 hodin v místě konání valné hromady.  

 

V Moravské Třebové dne 28.4.2015 

Ing. Jiří Ošlejšek, předseda představenstva 

 

 


