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Oznámení o konání řádné valné hromady  
   
Představenstvo  
TATRA, a. s.  
Sídlo: Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21  
IČ: 45193444  
společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Ostravě, v oddílu B, vložce 309  
  
svolává  
řádnou valnou hromadu,  
  
která se uskuteční dne 3. října 2011 od 13.00 hodin  
v konferenční místnosti č. 304 objektu TATRA, a. s., ev. č. 201  
(úsek lidských zdrojů - budova při hlavním vstupu do areálu TATRA) v Kopřivnici  
  
Pořad jednání:  
 1. Zahájení.  
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.  
 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů  
    zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.  
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu  
    jejího majetku v roce 2010.  
 5. Zpráva představenstva o řádné a konsolidované účetní závěrce  
    za rok 2010 včetně návrhu představenstva na úhradu ztráty  
    a informace o výroku auditora.  
 6. Zpráva dozorčí rady.  
 7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2010 a  
    návrhu na úhradu ztráty.  
 8. Určení auditora společnosti.  
 9. Závěr.  
      
Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je 26. září 2011. Právo  
účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude  
k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta z evidence  
zaknihovaných cenných papírů. Prezence akcionářů bude zahájena v den  
konání řádné valné hromady, tj. 3. října 2011 ve 12.30 hodin v místě  
konání valné hromady.  
   
Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci odevzdat  
písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá  
rozsah zástupcova oprávnění, zejména zda byla plná moc udělena pro  
zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.  
Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.  
Statutární orgán akcionáře a zástupce akcionáře-právnické osoby se  
prokazuje výpisem z obchodního rejstříku, který není starší tří měsíců.  
Akcionář-fyzická osoba, statutární orgán akcionáře-právnické osoby  
a zástupce akcionáře se dále prokazují platným průkazem totožnosti.  
   
Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010, jakož i zpráva o vztazích  
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mezi ovládající a ovládanou osobou jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle  
společnosti - sekretariát finančního ředitele ve lhůtě 30 dnů přede dnem  
konání valné hromady, a to vždy v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod.  
  
Hlavní údaje řádné účetní závěrky TATRA, a. s., za rok 2010  
(v tis. Kč)  
   
Aktiva celkem         2 696 177   Pasiva celkem         2 696 177  
Dlouhodobý majetek    1 610 855   Vlastní kapitál       1 157 612  
Oběžná aktiva         1 037 708   Cizí zdroje           1 538 565  
Časové rozlišení         47 614   Časové rozlišení              0  
Výnosy celkem         2 503 607   Náklady celkem        2 661 180  
    
Hospodářský výsledek  - 157 573  
   
   
Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky TATRA, a. s., za rok 2010  
(v tis. Kč)  
   
Aktiva celkem         3 110 739   Pasiva celkem        3 110 739  
Dlouhodobý majetek    1 482 647   Vlastní kapitál      1 151 951  
Oběžná aktiva         1 574 308   Cizí zdroje          1 958 788  
Časové rozlišení         53 784   Časové rozlišení             0  
Výnosy celkem         3 724 654   Náklady celkem       3 843 217  
   
Hospodářský výsledek  - 118 563  
   
TATRA, a. s.  
představenstvo společnosti  
   
403794-35/11 

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
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