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ATAS elektromotory Náchod a.s. 

Rubrika Valná hromada 

Obchodní 
jméno ATAS elektromotory Náchod a.s. 

Sídlo Náchod, Bratří Čapků 722, PSČ 547 30 

Číslo obch. 
věstníku 27/09 

Značka 335358-27/09 

Datum 
publikace 8.7.2009 12:00 

Představenstvo akciové společnosti   
    
ATAS elektromotory Náchod a.s.   
Sídlo: Náchod, Bratří Čapků 722, PSČ 547 30   
   
zapsané v obchodním rejstříku    
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603   
   
svolává   
v souladu s ustanoveními § 181 a § 184 obchodního zákoníku a článkem 14   
stanov a. s.   
    
mimořádnou valnou hromadu společnosti,   
    
která se bude konat   
dne 30. července 2009 od 12.00 hodin v sídle společnosti   
Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod.   
   
Program jednání:   
   1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady.   
   2. Schválení jednacího a volebního řádu mimořádné valné hromady.    
   3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených   
      sčítáním hlasů mimořádné valné hromady.    
   4. Odvolání a volba členů dozorčí rady.    
   5. Vyhodnocení 1. pololetí 2009 a prezentace plánů společnosti    
      na další období.    
   6. Závěr.   
   
Prezence akcionářů bude probíhat od 11.00 do 12.00 hodin v místě konání   
valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem   
totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen,   
se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z   
obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě   
zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným průkazem   
totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné   
hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z   
obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis   
zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že   
je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na   
základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech   
spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů   
akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných.   
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých   
1000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší   
náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné   
hromadě.   
Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 23.7.2009.    
K tomuto datu si společnost vyžádá ve SCP výpis z registru emitenta, který   
slouží k ověření oprávněnosti účasti na VH.   
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Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:  
http://iHNed.cz/vov - Obchodní věstník na váš e-mail  
http://PravniRadce.cz - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi  
http://Reality.iHNed.cz - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře  
http://FinWeb.cz - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí  

Představenstvo společnosti    
ATAS elektromotory Náchod a.s.    
   
335358-27/09  
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