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Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti CLEANTEX a.s.
která se bude konat
v úterý 7.Iedna 2020 od 11o00 hod.
v notářské kanceláři Mgr. Kateíiny Zlámalové,
na adrese Kroměříž, Soudní !2g3l1,4,PSČ 767 01
Program jednání:

1.

Zahájen| volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Představenstvo nenavrhuje žádnéusnesení, orgány budou zvoleny
dle návrhu na valné hromadě.
Zdůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valtáhromada
je povinna zvolit výše uvedené orgány valné hromady.

1

Schválení programu jednání valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady, \teú je
obsažen v pozvánce na valnou hromadu.
Zdůvodnění: Valná hromada musí schválit či případně změnit pťogram jednání valné
hromady.

3.

Odvolání člena dozorčírady
Návrh usnesení:

Valnú hromada odvolává členku dozorčírady Bc. Hanu Výškovou, datum narození
17.10.1974, bytem Lelkova 60, 637 00 Brno, s účinnostíke dni 7.1.2020.

Zdůvodnění: Představenstvo se rozhodlo optimalizovat strukturu statutárních orgánů
společnosti, proto se navrhuje odvolání jednoho člena dozorčirady, pňčemžnásledně
se snížípočet členůdozorčírady.
4.

Zménastanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada mění § 25 odst.

1. stanov tak, že tento se nakrazuje a

nově zní, takto:

§ 25 odsr tr. nově zní: Dozorčírada má 2 (dva) čkny.

Zdůvodnění: Představenstvo se rozhodlo optimalizovat strukturu statutárních orgáirů
společnosti, proto se nawhuje tato změna stanov a sníženipočtu členůdozorčírady.

5.

Různé

Návrh usnesení: bez náwhu
zdůvodnění:valná hromada můžeproje dnat záležitosti, které ,.ýpryrro., během
j

6.

ednrání valné hromady.

Závér

Rozhodný den k účastina valné hromadě (§405 ZoK)je stanoven na15.L2.20l9_
Akcionáři se vyrozumívaji, že vsídle společnosti od 27.1|.20t9-20.12.20l9 a Poté od
6.I.2020 a také na weborl7ch strankách spoleěnosti jsou k nahlédnutístanovy s vYznaČenou
změnou. V době oa zt.iz.z019-5.1 .2010 je ce|ozávodní dovolená. SpoleČnost umoŽní
každémuakcionáři, aby nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov.
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