
 
Oznámení o konání řádné valné hromady 

(pozvánka) 
 

Představenstvo akciové společnosti 
EG Energie, a.s. 

se sídlem Praha 8, Ústecká 396/27, IČ: 25680340 
 
 svolává na středu 15.05.2019 v 1700  hodin, místo konání valné hromady -  
prostory hotelu Alwyn, Vítkova 26/151, 186 00 Praha 8  
 
 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 
 
s tímto pořadem jednání: 
 
1. Zahájení. 
2. Volba orgánů valné hromady. 
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o obchodní politice 
společnosti a o stavu jejího majetku.  
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a k návrhu 
na rozdělení zisku společnosti. 
5. Rozhodnutí o návrhu na schválení roční účetní závěrky za rok 2018. 
6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018. 
7. Diskuse, cíle v roce 2019. 
Závěr 
 
Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 16.30 hod do 16.55 hod v místě konání 
valné hromady.  
 
Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání 
projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. 
 
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:  
 
K bodu 2: (Volba orgánů valné hromady) 
Návrh usnesení: 

  Valná hromada zvolila orgány valné hromady - do funkce předsedy valné hromady 
Ing. Miroslava Vašíře, do funkce zapisovatele Ing. Rudolfa Javoříka, do funkcí 
ověřovatelů  zápisu Ing. Miroslava Vacka CSc. a  Jiřího Novotného a do funkce 
sčitatele hlasů Ing. Vladimíra Vojtu, CSc. 
Zdůvodnění: 
Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků platné právní úpravy 
a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby 
jsou s považovány za vhodné kandidáty na uvedené funkce. 
 
K bodu 3: (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o obchodní 
politice společnosti a o stavu jejího majetku). 
Návrh usnesení: 



Valná hromada bere na vědomí informace k vypracované výroční zprávě  
o hospodaření společnosti a plnění plánovaných cílů v roce 2018, jakož i výroku 
auditora k sestavené účetní závěrce za rok 2018. 
Vyjádření představenstva společnosti: 
Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti podává akcionářům  
informace k vypracované výroční zprávě o hospodaření společnosti a plnění 
plánovaných cílů v roce 2018, jakož i ohledně výroku auditora k sestavené účetní 
závěrce za rok 2018. 
 
K bodu 4: (Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018  
a k návrhu na rozdělení zisku společnosti) 
Valná hromada bere na vědomí informace a zprávu dozorčí rady o přezkoumání 
řádné účetní závěrky za rok 2018, jakož i k návrhu na rozdělení zisku společnosti. 
Vyjádření představenstva společnosti: 
Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti žádá dozorčí radu  
o podání informací akcionářům ohledně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 
2018 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti. 
  
K bodu 5: (Rozhodnutí o návrhu na schválení roční účetní závěrky za rok 2018) 
Návrh usnesení: 
Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018. 
Zdůvodnění: 
Tento bod vychází z požadavků platné právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi 
společnosti.  
 
K bodu 6: ( Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018) 
Návrh usnesení: 
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku, a to tak, že: 

• část disponibilního zisku ve výši ….,-Kč, bude použit  
na výplatu dividend akcionářům,  

• a nerozdělený zisk navýšen o částku ve výši ………..,- Kč.   
Zdůvodnění: 
Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti náleží podle zákona o obchodních 
korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku 
(dividenda) se stanoví na základě údajů z řádné účetní závěrky schválené valnou 
hromadou společnosti za příslušný rok. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku  
za rok 2018 ve výši, která odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích a 
stanov společnosti. Výše rozdělovaného zisku společnosti je uvedena v navrženém 
usnesení. Podíly na zisku (dividendy) budou vypláceny akcionářům fyzickým osobám 
ve výplatním období bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet 
akcionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti. 
 
 
Do řádné účetní závěrky a všech dalších uvedených příloh mohou akcionáři 
nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v období od 10.04.2019 do 
10.05.2019 vždy v době od 9.00 hod do 12.30 hod.  
 
 
V Praze dne 09.04.2019 
      Představenstvo společnosti EG Energie, a.s. 


