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Představenstvo spole čnosti 
 
Česká námo řní plavba a.s. 
Sídlo: Praha 10-Strašnice, Po černická 168 
I Č: 00001082 
zapsané v obchodním rejst říku vedeném  
Městským soudem v Praze v oddílu BXXXVI, vložka 39 
 
svolává 
 
řádnou valnou hromadu, 
 
která se bude konat dne 22. června 2012 od 10.00 hodin v sídle 
spole čnosti 
 
Pořad jednání valné hromady: 
   1. Zahájení. 
   2. Volba orgán ů valné hromady (p ředsedy, zapisovatele, ov ěřovatel ů 
      zápisu a osob pov ěřených s čítáním hlas ů). 
   3. Zpráva p ředstavenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku 
      spole čnosti za rok 2011. 
   4. Auditovaná řádná ú četní záv ěrka za rok 2011 a návrh na vypo řádání 
      výsledku hospoda ření. 
   5. Zpráva dozor čí rady spole čnosti o výsledcích kontrolní činnosti v 
      roce 2011 v četn ě stanoviska k řádné ú četní záv ěrce za rok 2011 a 
      návrhu na vypo řádání výsledku hospoda ření za rok 2011. 
   6. Schválení zprávy p ředstavenstva o podnikatelské činnosti a stavu 
      majetku spole čnosti za rok 2011, řádné ú četní záv ěrky a návrhu na 
      vypo řádání výsledku hospoda ření za rok 2011. 
   7. Podnikatelský zám ěr spole čnosti na rok 2012. 
   8. Ur čení auditora k ov ěření ú četní záv ěrky za rok 2012. 
   9. Záv ěr. 
 
Prezence a zápis ú častník ů do listiny p řítomných akcioná řů bude probíhat 
od 9.00 hodin v míst ě konání valné hromady. Právo ú častnit se valné 
hromady a vykonávat na ní práva akcioná ře v četn ě hlasování, mají 
akcioná ři uvedení ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cen ných 
papír ů vedené Centrálním depozitá řem cenných papír ů, a.s. k rozhodnému 
dni k ú časti na valné hromad ě, kterým je 15. 6. 2012. 
 
Akcioná ř může vykonávat svá práva na valné hromad ě osobn ě nebo v 
zastoupení. Za spln ění podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, m ůže akcioná ře na valné hromad ě zastoupit také člen 
orgánu spole čnosti. Z plné moci musí vyplývat, zda byla ud ělena pro 
zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v ur čitém období. 
Zástupce akcioná ře je povinen p řed zahájením valné hromady odevzdat p ři 
prezenci plnou moc s ov ěřeným podpisem zastoupeného akcioná ře, z níž 
vyplývá rozsah zástupcova oprávn ění. P ři prezenci na valné hromad ě každý 
akcioná ř-fyzická osoba prokáže svoji totožnost a vyplní na prezen čním 
lístku své rodné číslo, bydlišt ě a podepíše se. Zástupci 
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akcioná řů-fyzických osob se p ři prezenci prokážou plnou mocí s ov ěřenými 
podpisy všech akcioná řů, které zastupují a podepíší se. P ředstavitelé 
akcioná řů-právnických osob uvedou na prezen ční lístek obchodní firmu 
akcioná ře, identifika ční číslo a sídlo a doloží svou totožnost a prokážou 
se aktuálním (ne více jak 12 m ěsíc ů starým) ov ěřeným výpisem z obchodního 
rejst říku nebo výpisem z registrace u p říslušného správního orgánu, 
případn ě ov ěřenou plnou mocí, nevyplývá-li oprávn ění za akcioná ře jednat 
přímo z p ředloženého výpisu. 
 
Hlavní údaje řádné ú četní záv ěrky za rok 2011 (v tis. K č) - neauditované 
(podle českých ú četních standard ů): 
 
AKTIVA                     PASIVA                  VÝNOSY CEL KEM    21 113 
dlouhodobý majetek 166 651 vlastní kapitál 190 691 NÁKLADY CE LKEM   20 453 
oběžná              26 899 cizí zdroje       2 859 ZISK/ZTRÁTA      
                                                   p řed zdan ěním     1 126 
CELKEM             193 550 CELKEM          193 550 po zdan ění          660 
 
  
Kompletní řádná ú četní záv ěrka je akcioná řům k dispozici k nahlédnutí  
v sídle spole čnosti v pracovní dny v dob ě od 9.00 do 14.00 hodin ode dne 
uve řejn ění tohoto oznámení. Informace pro akcioná ře v četn ě dokument ů a 
písemných podklad ů pro jednání valné hromady budou poskytovány v míst ě 
konání valné hromady informa čním st řediskem v den konání valné hromady. 
 
Náklady spojené s ú častí akcioná řů na valné hromad ě spole čnost nehradí. 
 
415274-20/12 

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:
http://IHNED.cz/
http://IHNED.cz/vov/ - Obchodní věstník na váš e-mail
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