Pozvánka
na řádnou valnou hromadu obchodní spo1ečností
Kovoslužba hasicí přístroie. a.s.. se sídlem Praha 10, Průběžná lttstl , lČ:25065084' zapsané v
obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce číslo:4117

Místo konání:

Notářská kancelář JUDr. Sáblíkové,Praha 1, Vodičkova 709/33
18. listopadu 2014
12.00 hod.
řádná

Datum konání:
Zahájení valné hromady:
označenívalné hromady:
Pořad jednaní valné hromady:
1' volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů.

ve změně počtu členůpředstavenstva ze šesti na
2. schválení změny stanov společnosti, spočívající
tři a členůdozorčírady ze tří na jednoho a změny délky funkčníhoobdobí členůpředstavenstva a
dozorčírady společnosti, spočívajícív jejím prodlouŽení z pěti let na deset let.
* návrh usnesení.' "Valnťi hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje a.s. schvaluje změnu
ve změně počtu členůpředstavensnla ze stávajících
stanov společnosti spočívající
šestíosob na tři osoby a změny počtu členůdozorčírady ze tří osob na 'jednu
le změně déllql .funkčního
osobu a schvaluje změnu stanov společnosti spočívající
období členůpředstavensÍva a dozorčírady společnosti' spočívajícív .jejím
prodloužení z pěti na deset let.
* zdivodnění. optimalizace počtu č]enůorgánů společnosti a jejich následné pružnějšírozhodování'
3.

odvolání všech šesti stávajících členůpředstavenstva společnosti
"Valná hromada společnosti Koyoslužba hasicí přístroje, a.s. odvolává všechny níže
uvedené stávající členy představenstýa společnosti, ct sice"
- JLIDr. Radovana Marka, nar' dne 28' května 1953, bytem Praha 6-Břevnov,
Bělohorská 809/208 (dle oR.' Praha 6-Na Petynce 129/13),
- Ing. Petra Marka, narozeného dne 28. ledna ]950, bytem Čelákovice, Jaroslaya
Kruckého 1782'
- Ing. Vladimíra Ši.oro,narozeného dne ]7' června 1966, bytem Brandýs nad

* nóvrh usnesení:

*

Labem' Hrušovsk(i ] 932'
Jiřího Kočíba'narozeného dne ]4' března }91}, bytem Praha ] )-Strašnice, V
Ú;lobna 20s2/8,
Petra Černého,narozeného dne 6. července 1957, bytem Praha 4-Krč' Krčská
991/63,
Jaroslava Petráše, ndrozeného dne ] 3. března ]962. bytem Potštejn, Letenská 250.

ve sníženípočtu členůpředstavenstva společnosti a
zdůvodnění: Důsledek změny stanov spočívající
sj ednocení.funkčníhoobdobí členůpředstavenstva společnosti.

4. odvolání všech tří stávajících členůdozorčírady společnosti
* návrh usnesení. "Va]nť! hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s., odvolává l,šechny
nížeuvedené stávající členy dclzorčírady, a sice:

- Ántonína Kaňku, narozeného dne ]8. března 1914, bytem Praha !-Záběhlice,
Svojšovicka 2876/3 2 '
- Věru Šefčíkovou,narozenzu dne 3. zčtří1955' bytem Praha ]}-Strašnice, Ke

Strašnické] 209'

-

J(IDr. Davida Marka' narozeného dne 30. listopadu ]986, bytem Praha

6-

Břevnoy' B ělohor s ka 8 09 /2 0 8'

5. volba všech tří nových členůpředstavenstva společnosti

* návrh usnesení: "Valná hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a's. volí všechny níže

-

uvedené stávající členy představenStva spOlečnosti, a sice:

JUDr' Radovana Marka' nar. dne 28. kyětna 1953, bytem Praha 6'Břevnov,

Bělohorská 809/208 (dle oR: Praha 6-Na Petynce 129/13),
- Ing' Petra Marka, narozeného clne 28. let]na 1950' bytem Čelákovice, Jaroslaya
Kruckého ] 782'
' Ing. Vladimíra Ši.ona'narozeného dne ]7. června }966, bytem Brandýs nad
I'abem' Hrušov'ska 193 2.
ve sníženípočtu členůpředstavenstva společnosti a
stanov spočívající
sj ednocení Junkčníhoobdobí čIenůpředstavenstva společnosti.

* zdůvclclnění: Důsledek změny

6. volba nového člena dozorčírady společnosti
* návrh usnesení: "Valnó hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje' a.s.'

*

volí nížeuvedeného

člena dozorčírady, a sice:
JLIDr. Davida Marka, narozeného dne 30. listopadu 1986, bytem Praha 6Bř eynoy. B ělo hor ská B 0 9 /2 0 B.

zdůvoclnění:Důsledek změny stanov spočívajícíve sníženípočtu členůdozorčírady společnosti.

7. projednání a schválení nového úplnéhoznění stanov společnosti
* iťtvih usnesení.' "Valná hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s' schvaluje nové úplné

znění stanov společnosti a ve smyslu ustanovení $ 777 odst. 5 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních korportlcích rozhoduje o podřízení se zákonu č. 90/20]2 Sb.
jako celku."
* zdůvodnění.' Tato změna vede ke splnění poýinnosti o přizpůsobení se nové právní úpravě
obchodních společností účinnéod ]. ledna 20]1, konkrétně pak předstaýenstýo
navrhuje postup dle ustanovení f 777 odst. zákona č. 90/20]2 Sb., o podřízeníse
zákonu jako celku' Jmenoyaný postup představuje ucelenou změnu a hladlql
přechod na nov)ou právní úpravu, minimalizující vznik výkladových problémů.
Poc]statou změn stanov je pak úpraýa Stanov dle nové právní úpravy, zejména pak
harmonizace s novou právní terminologií, přesnější definice práv akcionářů,
úprava předmětu podnikání a postavení orgúnůspolečnosti a konečně pak úprava
způsobu jednání za společnost, tak aby tento více odpovídal potřebám
společnosti.

výročnízpráry představenstva za rok 2013
* núyrh usnesení; "Valná hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a.s. schvaluje výroční
zprávu představensva o hospodaření společnosti Kovoslužba hasici přístroje,
a.s."
* zt]ůvodnění: Představenstýo předkládá valné hromadě výročnízprávu o hospodaření včehě
potlkladů ročníúčetníztivěrlql za účelem.jejíhonósledného schválení'

8. schválení

9. schválení účetnízávěrky za

rok 2013

* návrh usnesení: "Valná hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroie, a.s' schvaluje roční
řót]nou účetnízávěrku společnosti Kovoslužba hasicí přístroje za rok 20] 3'"
+ zdůvodnění: V rčtmci své působnosti má valná hromctda praýomoc schválit ročnízávěrku pokud

nezjistí ýóžnéporušenípraýidel pro
auditora a vyjádření dozorčírady.

její zpracoýání s přihlédnutím k

výroku

Představenstvo společnosti uveřejňuje hlavní údaje účetnízávěrky za rok 2013 (v
tisících Kč):
26.254
Aktiva celkem:
26.254
Pasíva celkem:
28.650
celkem:
Výnosy
Náklady celkem: 28.650
Výsledek hospodďení: + 15
UčetníZávěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti' a to každý pracovní den v době
od 9.00 hod. do 13.00 hod.

10. rozhodnutí o rozdělení zisku

-

přednesení návrhu

na rozdělení zisku

předsedou

představenstva
* návrh usnesení.' ''Valná hromada společnosti Kovoslužba hasicí přístroje a.s. schvaluje návrh na
rozdělení zisku za rok 20]3 ve výši 75 000,- Kč a jeho uloženína účet
nerozděleného zisku minulých let' "
* zdůvodnění" V rámci své působnosti má valná hromada praýomoc schválit návrh na rozdělení
zisku společnosti, s přihlédnuÍímk vyjádření dozorčírady.
Poznámka: Valnou hromadu společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a's. povede do zvolení orgdnů
valné hromady svolavatel - předseda předslaýensva spoleěnosti JUDr. Radovan Marek'

V Praze

dne 9.

řijna20l4

Za představenstvo
Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.

JUDr. Radovan Marek
předseda představenstl'a

l$s#ffiw*r

