PoDYJÍ, a.s., IČl 607
zapsaná v obchodním r€jsrřiku

05 299, §e §id|em řIofní Břečkov 72
vedenén Křajským soudem v Brně, oddil B, Vložka 1335

Určeno všem akcionářům společno§ti
V Homim Břeěkově dne23.5.201,9

PozvÁNKA

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
Představenstvo společnosti PoDYJÍ, a,s., IČ 60705299, se sídlem Homí Břečkov 72, svolává timto
valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 28.6.2019 od 9,30 hodin v Kulturnim domě

Homí Břečkov na adíese Homí Břečkov 70, 671 02

Pořad i€dnáni:
],

Zahájeni a Zjištění účasti

2.

Volba orgánů řádnó valné htontad1
Výločni Zpráva přcdstavenStva §polečnosti. Zprá\,a o podnikate]ské činllosli a stavu ma,jetku

4.

Výroční7práva dozorči l.ad} společ osti
t,]četni lá\,ěíka spolcčnosti Za rok 2{) 1l]. zpráYe audilora
Schváll-ni ilčetnízlt\ěrk] společnosti Za rok ]0 ]8
Seznánení a sch!álcni reali7ačníhozánlěru společnoýi na rok 20l9
Volba členiI před§ta\enslva

5.

ó,
7.
8,
9,

l0,

x

Závčr

iednotli\,Ým bodům Dořadu icdnániI

k bodu ]: Valné hronadč bude

předne§ena \,jročni zpráva přcdstalcnstva společnosti. Zprála o
podnikatelské činnOýi a stivU majctku společnosti, Zp|lrva o porlnikalelskó činnosti a stavu Dlajelku
spo]cčnosti ie Uleieiněna na inlemetovjch stIánkách spolcčlrosti lr,rvrv,podyji,hornibieckov,cz po
dobu ]0 dnri před dllcm konání valné hrornady a ]0 dní pojejim scb!álcní či neschválení r,alnotl
híomadou.
k bodu ,l: Valné lrronladé bUdc Přcdllcscna výroční7prá\,a do7orčírtld} společnosli,

k lrodtl 6: Vellló hronradě bUde piedne§en ná\Th na přijetíIoZhodntllio sch\álcni řádné účetnizá\,Ěrk}
Za rok 20l8, Ročníúčetnizálěrk,r.ie k nall]ódnuti V sídle akciové společnosti, Dálc ic ročníilóetni
Závěíká Uvcřcinčna na interneto\ých snánkách společnosli \\§w.Pod}ii holnibreckor,cl po dobll 30
drli] pied dnem konání \aIné hromadl,a 30 dní po.iciíln schválení či neschválení ralnou hrotnadou,
k bodu 7: Valn't hroňada btldc Scz|lánena s reali7ačnim zánlělem společllosti na rok
Předllcsc jlávdl na přiietí ro7tlodnuti o schVarleni toholo lealiZičního záIněru,

20l9

a poté b dc

k bodtl9:

NéYI! !§!!§c!ir4
(a) Valná ltlunada
(b) Valná hloniada

schYalúe účelniZávčťkuSpolcčnosli Za rok ]0 ] 8
schvrIúe realizačni zánlěr spolcčnosi; ,a rok 20l9

Během valDé hromad} bUdc podá\áno občerstvení, Náklad} spojené S účaslina valnó hromadě nejsou
akc ionářirrrr lrIazcny,
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