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Oznámení o konání řádné valné hromady 
 
Představenstvo spole čnosti 
 
Cukrovar Vrbátky a.s. 
Sídlo: Vrbátky č. p. 65, PS Č 798 13 
I Č: 46900187 
 
oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu spole čnosti, která se bude 
konat dne 29. 5. 2012 v 9.00 hodin 
 
v sídle spole čnosti s tímto programem jednání: 
   1. Zahájení, ov ěření usnášeníschopnosti, volba p ředsedy řádné valné 
      hromady, zapisovatele, dvou ov ěřovatel ů zápisu a osob pov ěřených 
      s čítáním hlas ů. 
   2. Zpráva p ředstavenstva o podnikatelské činnosti spole čnosti a stavu 
      jejího majetku za rok 2011. 
   3. Seznámení s řádnou ú četní záv ěrkou za rok 2011, vyjád ření auditora 
      k ú četní záv ěrce a návrh na rozd ělení zisku. 
   4. Zpráva dozor čí rady k ú četní záv ěrce za rok 2011 a k návrhu na 
      rozd ělení zisku. 
   5. Schválení řádné ú četní záv ěrky za rok 2011. 
   6. Rozhodnutí o rozd ělení zisku v četn ě stanovení výše a zp ůsobu 
      výplaty dividend a tantiém. 
   7. Rozhodnutí o odm ěňování člen ů p ředstavenstva a dozor čí rady a o 
      mzd ě člena statutárního orgánu pov ěřeného obchodním vedením 
      spole čnosti. 
   8. Ur čení auditora k zajišt ění auditu ú četní záv ěrky za rok 2012. 
 
Rozhodný den k ú časti na řádné valné hromad ě je 22. 5. 2012 
 
Prezence ú častník ů za číná v 8.30 hodin a kon čí v 9.00 hodin. 
 
Akcioná ři-fyzické osoby se p ři prezenci prokážou platným pr ůkazem 
totožnosti. Zástupci akcioná řů na základ ě plné moci se krom ě tohoto musí 
prokázat plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zmocn ěncova oprávn ění. Plná moc 
musí být ú ředně ov ěřena. 
 
Akcioná ři-právnické osoby se p ři prezenci navíc prokážou ú ředně ov ěřeným 
výpisem z obchodního rejst říku ne starším t ři m ěsíce. Zmocn ěnec akciové 
spole čnosti p ředloží krom ě uvedených doklad ů také plnou moc s ú ředně 
ověřeným podpisem zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zmocn ěncova oprávn ění. 
 
Upozorn ění: Náklady spojené s ú častí na valné hromad ě si akcioná ř hradí 
sám. 
 
Řádná ú četní záv ěrka za rok 2011 je pro akcioná ře k nahlédnutí dne 28. 5. 
2012 v dob ě od 8.00 do 12.00 hodin a v den konání valné hromady v dob ě  
od 6.30 hodin do ukon čení valné hromady, a to vždy v sídle spole čnosti. 
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Hlavní údaje řádné ú četní záv ěrky za rok 2011 (v tis. K č): 
 
Aktiva celkem        911 326 Pasiva celkem   911 326 Provozní  výnosy      747
 606 
Pohled. za upsaný kapitál  0 Vlastní kapitál 675 555 Provozní  náklady     568
 362 
Stálá aktiva         311 193 Cizí zdroje     235 699 Provozní  zisk        179
 244 
Oběžná aktiva        599 462 Rezervy               0 Fin. výsled ek a dan ě  25
 199 
Ostatní aktiva           671 Ostatní pasiva       72 Čistý zisk           154
 045 
 
 
Vrbátky dne 9. 4. 2012 
  
Představenstvo spole čnosti 
  
414044-16/12 

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