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Pozvánka

na řádnou valnou hřomadu společno§ti CLEANTEX a,s.
která se bude konat
v pátek 25. června 2021 od 9,30 hod,
na adřese
Adyolrátní kancelář
JUDr. Pavel Pechanec, Ph.D.
Masarykova 175
763 26 Luhačovice,
Pořad jednání valné hromady:
l

,

2.
3.

4,
5.

Zahájení, ověření usnášenischopnosti, volba orgánů valné hromady
Zpráva př€dstavenstva §polďnosti o podnikatelské činnosti spol€čnosti a o stavu jejího
majetk-u za rok 2020
Zpráva dozorčírady o kontrolní činnosti za Ňk 2020 a ýyjíÁieník návrhu na rozděleni

zisku

Schválení ročníúčetníZávěrky a rozdělení zisku za rok 2020, schválení v]hočnízprávy
společnosti za rok 2020

Záýěl

Návrhy usnesení valné hromady kjednotliv:fin bodům pořadu ajejich zdůvodněni:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, voIba orgánů valné hromady
Návřh u§ne§ení:

,,Valná hromada volí:

-

Předsedu:JUDr. Pavel Pechanec. Ph,D.
zapisovalele: ruDr. soňa Večeřová
ověřovatele zápisu: JUDi, Pavel Pechanec, Ph.D.
Osobu pověřenou sčítánímhlasů: JUDi. Soňa Večeřová

Zdůvodnění:Dle příslušných ustanoveni ziikona a stanov společnosti valná hromada

je povinna zvolit v.ýše uvedené orgány valné hromady,

2.

Zpráva před§tavenstva §polečnosti o podnikatel§ké činno§ti §polečnosti a o §taYu
jejího majetku za rok 2020
Vyiádření představenstva: v souladu se zákonem a stanovani spoiečnosti séznlimí
piedstavenstvo valnou hromada se zplávou o podnikatelské čiDnosti společnosti a o
sta\u jejího majetku za období roku 2020, Zpláva o podnikatel§ké činnosti spolďnósti
je součástíqýročnízprávy. Představenstvo dále valné hromadě sdělí svůj náwh na
rozděiení zisku za účetníobdobí 2020, O tomto bodu pořadujednání se nehlasuje,

3. Zpráva

dozořčířady o kontřohí činnosti za rok 2020 a výjádření k návrhu na
řozděleni zisku

Vyjádření představenstva: V souladu se zákonem a stanovami společnosti seznámí
dozorčírada valnou hromadu se Zplávou o kontrolní činnosti Za íok 2020, jejiž
součástí je i vyjádřeni dozorčírady k řádné účetníZávěrce společnosti, ná\Ťhu na
rozděleni zisku společnosti Za rok 2020 a k vfoku auditora k účetnízávěrce, o tomto
bodu pořaduiednání se nehlasuje.

4. schválení ročníúčetníuzávěrk1
zprárT §polečno§ti za rok 2020

a rozdělení zisku za rok 2020, schválení qýroční

Návrh usn€sení: ,,Valná hromada schvaluje řádnou účetnízávěrku za rck 2020 a
náwh na rozdělení zisku. Zisk ve výši 7.090.056,- Kč a část ne.ozděleného zisku
z minulých let ve výši 1'7.909.914,- Kč bude použita na výllatu dividendy ve výši
25,000,000,- Kč, valná hromada schvaluje výplatu dividend. Valná hromada
schvaluje výtočni zpráW společnosti za Iok 2020,"

Zdůvodnění: Účetni závěrka podává věmý a pocti\"ý oblaz aktiv a pasiv společnosti,
nakladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s česk]hni účetnímipředpisy.
Rozdělení zisku .je nawhováno v souladu se staíovami společnosti a požadavky
akcionářů, Vzhledem ke skutečnosti, že je společnost povinna nechat ověřit účetní
v]hoční
závěrku auditotem, vyhotovila společnost podle ust, § 21 zákona o účetíictví
zprál.u, kterou tímto předkládá valné hromadě ke schválení.

5.

Závér

vyjádř€ní představenstva: V závěru valné hromady bude možnéprojednat dalši
záležitosti, které q?lynou běhon jednání valné hromady. Současně bude akcionáiům
ponechán plostor k případn;hn dotazům souvisejicím s pořadem valné komady.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že veškeré dokumenty, na které tato pozvánka
odkazuje, jsou zveřejnály na intemetoťch skiíŇách společnosti https://Www,c]eantex.czl,
přičemž na těchto intemetových strrinl<ách budou zveřejněny i ve 1hůtě 30 dnů po konání
valné hromady.
Součástí pozvánky jsou i následující dokumenty VýŤočnízpráva obsahující rozvahu, výkaz
zisku a Ztráty, přehled o žměíách vlastního kapitálu, piehled o peněžních tocích, pňlohu k
účetnízávěrce k-31.12.2020, zprálu nezávislého auditola, zpráW představenstva o
podnikateiské čiDnosti společnosti a o stalu jejiho majetku za obdobi roku 2020, včetíě
nál,rhu na rozdělení zisku a zprálrr dozorčírady o kontrolní činnosti za rok 2020.
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Prostějově, dne 20,5.2021

