
Představenstvo spoIečnosti

Dům Lékařů, a.s.
se sídlem Bezručova 413l2,74101 Nový Jičín

identifikační číslo: z7819 884
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě, oddílB, v|ožka3392

(dále jen,,Společnost..)

svolává
RADNOU VALNOU HROMADU

(dále jen ,,valná hromada..)

akcionářů Společnosti, která se bude konat dne 24. června 20t9 od 13:00 hod na adrese Nový Jičín,
Máchova 2|29 l 32, P SČ 74 l 0 1, v zaseda"í *í,tilffi.iffi nt.ulT'ilIlTTradem :

l ' Zahájeni valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikate|ské činnosti a zpráva o vztazich mezi propojenými osobami

zarok20|8, zpráva o řádné účetní závěrce zarok2018
4' Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné účetní závěrky zarok 201 8 a návrhu na rozdělení zisku
6. odvo|ání a volba členů představenstva a dozorč,i rady Společnosti
7. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromaděje den, který předchází dni konání valné hromady o 30
(slovy: třicet) dnů.

Návrhv usnesení k iednotlir.ým bodům pořadu valné hromadv a ieiich zdůvodnění:

Vrámci bodu 1 pořadu va|né hromady bude valná hromada formálně zahájena a není navrhováno
přijetí žádného usnesen í.

V rámci bodu 2 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

,,Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení: předseda valné hromady,
zapisovatelo ověřovatel zápisu a osoba pověření sčítáním hlasů.o.

Zdůvodnění,. Volba orgánů valné hromady vypl1,vá z ust. $ 122 zákona o obchodních korporacích a
bodu 5.30 Stanoý Soolečnosti.

V rámci bodu 3 pořadu va|né hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

,,Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti zaúčetní období roku 2018 a návrh představenstva na rozdělenízisku...
Zdůvodnění: Podle s 435 a s 136 zákona o obchodních korporacích zajistí představenstvo
zpracování zpróvy o podnikatelské činnosti společnosti, účetní zóvěrlry, popř. výroční zpravy a
nóvrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a seznámí akcionáře s těmito zprávami na valné
hromadě.



V rámci bodu 4 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

,,VaIná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky
společnosti za rok20!8, zprány o vztazích a stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.o.

Zdůvodnění: Podle s 8.], $ 147 a s 436 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada
přezkoumává zpróvu o vztazích, účetní závěrku společnosÍi a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu
ztráty a předkládá své vyjódření valné hromadě.

V rámci bodu 5 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujících usnesení:

,,Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2018
s lykázaným hospodářským výsledkem ziskem před zdaněním ve \.ýši 1.323.278,58 Kč, resp.
ziskem po zdanění ve výši 1.225.538'88 Kč...

,,Valná hromada Společnosti schva|uje, že zisk Spo|ečnosti za účetní období roku 2018 ve výši
po zdanění 1.225.538'88 Kč bude v částce 613.000'00 Kč vyplacen jako dividenda akcionářům
Společnosti a ve zbývající částce 612.538'88 Kč pak převeden na účet nerozděleného zisku
minulých let. Na 1 akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000'00 Kč
připadá dividenda ve výši 30.650'00 Kč a na 1 akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 10.000'00 Kč připadá dividenda ve výši 3.065'00 Kčoo

Zdůvodnění: Schválení účetní zavěrlq; a rozhodnutí o naložení s hospodářslrym výsledkem je dle

$421 odst. (2) písm. g) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady.

V rámci bodu 6 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

ooValná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti pana l paní ......., dat. nar.
....., bytem ............'o

,,Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pana / paní .......o dat. nar. .....,
bytem ............'o

Zdůvodnění,. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k uplynutí funkčního období jednoho člena
představenstva Společnosti a člena dozorčí rady Společnosti, je nutno přistoupit ke znoyuzyolení
těchto členů orgánů Společnosti, nebo volbě nových členů orgdnů Společnosti,

V Novém Jičíně" dne 20. května 2019

Tuto pozvánku převzal akcionář Společnosti

MUDr. Vl
předseda

(podpis akcionáře)

(jméno a příjmení)
dne 21.05.2019.


