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Představenstvo spole čnosti 
 
VÍTKOVICE, a.s. 
Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PS Č 706 02 
I Č: 45193070 
zapsané v obchodním rejst říku  
Krajského soudu v Ostrav ě, oddíl B, vložka 302 
 
svolává 
 
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, 
 
která se koná dne 29. června 2012 od 9.00 hodin v sídle spole čnosti 
 
Pořad jednání: 
   1. Zahájení 
   2. Volba p ředsedy valné hromady, zapisovatele, ov ěřovatel ů zápisu a 
      osob pov ěřených s čítáním hlas ů 
   3. Volba člena p ředstavenstva 
   4. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem p ředstavenstva p ři 
      za řizování záležitostí spole čnosti a schválení odm ěny člena 
      p ředstavenstva za výkon funkce p ři za řizování záležitostí 
      spole čnosti 
   5. Zpráva p ředstavenstva o podnikatelské činnosti spole čnosti a o 
      stavu jejího majetku k 31.12.2011, zpráva o řádné ú četní záv ěrce za 
      rok 2011, zpráva o konsolidované ú četní záv ěrce za rok 2011, zpráva 
      o provedených auditech, návrh na rozd ělení zisku za rok 2011 
   6. Zpráva dozor čí rady o p řezkoumání řádné a konsolidované ú četní 
      záv ěrky za rok 2011 a návrhu na rozd ělení zisku. Informace a 
      stanovisko dozor čí rady o výsledcích p řezkoumání zprávy 
      p ředstavenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 
   7. Schválení řádné ú četní záv ěrky a konsolidované ú četní záv ěrky za 
      rok 2011 a návrhu na rozd ělení zisku za rok 2011 
   8. Ur čení auditora spole čnosti 
   9. Záv ěr 
 
Informace pro akcioná ře k ú časti na valné hromad ě: 
  
Valné hromady je oprávn ěn ú častnit se akcioná ř, který bude uveden ve 
výpisu z registru emitenta spole čnosti, tj. v evidenci zaknihovaných 
cenných papír ů spole čnosti vedené podle zvláštního právního p ředpisu k 
rozhodnému dni k ú časti na valné hromad ě. Rozhodným dnem k ú časti na 
valné hromad ě je den 22. června 2012 a jeho význam spo čívá v tom, že se 
ur čuje, kdo je oprávn ěn zú častnit se valné hromady spole čnosti a 
vykonávat na ní akcioná řská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat 
vysv ětlení a uplat ňovat návrhy a protinávrhy. 
  
Prezence akcioná řů bude zahájena v 8.00 hodin v míst ě konání valné 
hromady. P ři prezenci akcioná řů se prokáže akcioná ř-fyzická osoba platným 
pr ůkazem totožnosti, akcioná ř-právnická osoba výpisem z obchodního 
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rejst říku ke dni konání valné hromady ne starším t ří m ěsíc ů, p řípadn ě 
ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejst říku, p ři čemž ov ěřovaný 
originál nebyl vydán d říve než t ři m ěsíce p řed dnem konání valné hromady. 
V p řípad ě, že osoba jednající za akcioná ře-právnickou osobu není zapsána 
v obchodním rejst říku jako osoba oprávn ěná samostatn ě jednat jménem 
akcioná ře-právnické osoby, musí tato osoba p ředložit speciální plnou moc 
k zastupování akcioná ře-právnické osoby na valné hromad ě, p ři čemž podpisy 
osob jednajících za zmoc ňujícího akcioná ře-právnickou osobu na této plné 
moci budou ú ředně ov ěřeny. Zmocn ěnec akcioná ře-fyzické osoby se prokáže 
speciální plnou mocí k zastupování akcioná ře na valné hromad ě, p ři čemž 
podpis zmoc ňujícího akcioná ře na této plné moci bude ú ředně ov ěřen. Plná 
moc pro zastupování na valné hromad ě musí být písemná a musí z ní 
vyplývat, zda byla ud ělena pro zastoupení na jedné nebo více valných 
hromadách v ur čitém období. Členové orgán ů spole čnosti mohou p řijmout 
zmocnění akcioná řem, pokud oznámí v dostate čném p ředstihu p řed konáním 
valné hromady akcioná ři veškeré skute čnosti, které by mohly mít pro 
akcioná ře význam p ři posuzování, zda v daném p řípad ě hrozí st řet jeho 
zájm ů a zájm ů zmocn ěnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejst říku musí 
být p ři prezenci odevzdány. 
  
Informa ční st ředisko bude otev řeno v den konání valné hromady od 8.00 
hodin. Akcioná ři ani jeho zástupci či zmocn ěnci nep řísluší od spole čnosti 
náhrada náklad ů, které mu vzniknou s ú častí na valné hromad ě. 
 
--- 
 
Hlavní údaje ú četní záv ěrky za rok 2011 (v tis. K č): 
 
Výnosy                                          2 319 562 
Náklady                                         1 862 236 
Tržby za prodej zboží, výrobk ů a služeb         1 936 472 
Výsledek hospoda ření za ú četní období             457 326 
Aktiva netto                                   10 752 672 
Vlastní kapitál                                10 138 961 
Cizí zdroje v četn ě ú čt ů časového rozlišení        613 771 
 
 
Účetní záv ěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 
jsou pro akcioná ře k nahlédnutí v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin 
v sídle spole čnosti ode dne zve řejn ění tohoto oznámení (kontaktní číslo 
telefonu 595 956 052). Ze vztah ů s propojenými osobami spole čnosti 
nevznikla újma. 
 
Představenstvo spole čnosti VÍTKOVICE, a.s. 
 
415501-21/12 

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