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Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti KELEČSKO a.s.
se sídlem č.p.269,756 43 Kelč, lčo: oo1 50 983

zapsané v oR vedeném KS v ostravě, oddíl B, vložka 10620

Představenstvo společnosti KELEčsKo a.s. svolává

která se bude konat dne 23.06.2022 v 10:00 hod. v sídle společnosti, s tímto pořadem:

1. zahájení Valné hromadY

Vviádření: Valnou hromadu zahájí pověřený č]en představenstva, zj]5tí se přítomnost akcionářŮ a hostů a
Usnášeníschopnost Va]né h ro madV'

2. Volba orgánů valné hromady.

VViádření: Volba orgánů valné hromady je povinností stanovenou zákonem a stanovami 5polečnosti' Na
funkci jednotlivých orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, skrutátor a oVěřovatel
zápisu) budou navrhovány osoby z řad osob přítomných na valné hromadě; z tohoto důvodu se neuvádí
náVrh konk[étního usnesení'

3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu ieiího majetku V roce
2021 (Výroční zpráva předstaVenstva 2021).

NáVrh u5nesení: Valná hromada bere na vědomí zpráVu před5taVenstva o podnikateIské činno5ti
společnosti a o stavu Jejího majetku za rok 2021'
odůvodnění: Bude projednána příslušná zpráva, kterou je předstaVenstvo poVinno Va]né hromade
předIožit' Jelikož údaje ve zprávě odpovídají skutečnosti, navrhuje se uvedené usnesení.

4. Projednání zpráv dozorčí rady, a to zprávY o kontrolní činnosti V roce 2027, zpráuy o přezkoumání
řádné účetní záVěrkY 2021 a zprávy o přezkoumání zprávY představenstva o vztazích mezi osobami
ovládanými a ovládajícími.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávy dozorčí rady, a to zprávu o výkonu kontrolnt
činnosti Vroce 2027, zprávu o přezkoumání řádné účetní závérky 2a21 a zprávu o Vztazích mez]
propojenými osoba mi'
odůvodnění: Budou projednány příslušné zprávy, je]ichž zpracovánÍ zákon dozorčí radě ukládá, a jelikož
údaje v nich odpovídajískutečnosti, navrhuje se uVedené usneseni'

5. seznámení s výrokem auditora, projednání řádné účetní závěrky za lok 2027 a projednání způsobu
naložení s výsledkem hospodaření'

NáVrh usnesení 1: Valná hromada bere na vědomívýrok auditora a stanovisko dozorčí rady'

odůvodnění; seznámení se svýrokem auditora a stanoviskem dozorčí rady, je předpok]adem pro da|ší
projednáni účetní závěrky a návrhů odměn členům orgánů a způsobu naloženÍs výsledkem hospodaření'

Návrh usnesení 2: Valná hromada schvaluje řádnou účetní záVěrku za rak2021-.
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lng. Rad im Kubečka
předseda předstaVen5tva

odůvodnění: schVálení účetní záVěrky je Vpůsobnosti valné hromady. Vzhledem kzávěrům zpráv
představenStVa a dozorčí rady a vzhledem k závěru zprávy auditora o ověřeníúčetní záVěrky, se navrhuje
uvedené usnesení, jelikož nenídŮVodu, aby účetnízáVěrkV nebyIa schválena.

Návrh usnesení 3: Valná hromada společnosti zisk vykázaný ve schválené řádné roční účetní záVěrce 2021
V ce'kové vvši 420.047,2s Ka ula4e''
- v celé výši k zaúčtování na účet nerozdě|eného Zisku minulých let'
odůvodnění: Společnost VVkázala zisk v uvedené výši' Naloženíse Ziskem je V působnosti Valné hromadV.

6. závěr valné hromadY 
]

Vviádření: Valná hromada bude po VyčerpánÍjejího programu ukončena'

Zúčastnit se Valné hromady a VykonáVat akcionářská práVa je opráVněna osoba uVedená V seznamu akcionářů
společnosti k datu konání Vainé hromady (tj. rozhodný den neby| určen)'

Zástupce akcionáře musí být kúčasti na Valné hromadě a kjednání na ní zmocněn osobou písemnou plnou
mocí.

Registrace akcionářú na valnou hromadu bude zahájena V místě konání valné hromady jednu hodinu před jejím
začátkem. Při registraci akcionáři či jejich zástupci předložÍ platný průkaz totožnosti' Zástupce akcionáře na
základě plné moci je povinen předložit písemnou plnou moc a jedno její vyhotovení ponechat společnosti pro
účel jejíarchivace.

Informace pro akcionáře, včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady, budou poSkytovány
Vsekretariátu představenstva společnosti na adrese jejího sídla vpracovní dny od 10'00 do 14'00 hodin
počinaje dnem 30.5 '2a22.

Tato pozvánka Včetně povinných přiloh je uVeřejněna tež na Webových stránkách společnosti:
www.kelecsko.cz.

V Kelčl, dne 20.5'2022

[^1,r1^ 
(^/,1,,

lng. Radek Sommer
člen předstaVenstva


