Zpr.iva př€tlstaven§tva spol€čnošJi CI-BANTEX á.§., IČo 25302655, se sídlem
olorroutká 2623/26, 796 01 Pro§tě;oY, o podnikátel§ké činno§ti spclečno§ti $ §tnÝu
jejího nraj9tku z. rok 2020 včetně návrhu na rozdělení zi§ku za účetníobdobí od 1. l.
2a2o dó 3l . 12. 2020

Představ€nstvo
1

)

inaotmuie Ýalnou hroúadu o nasledujicích skutečnostechI

Předstávenstvo konstatuj€,

že řádná ťrč€fii závěrka 7,a rok 2020 podává vórný a poctivý obraz

aktiv a Pasiv §polečnosti. nákladů a vynosů a výsledku hospodaře,lí v §ouladu
úč9tnínripředpisy. Představenstvo.jédnohl5§rě

s českýnri

řádDou účetnizávďku §po]ečno§ti za íok 2020

§c!valnje.

á

2)

společnost dosáhla v účetnímobdobi od l. l, 2020 do j ]. ]2.
2020 čistéhozisku ve výši 7,090,056,- Kč, přičemž představenstvo navrhujo, áby byl tento
zisk a část nerozděleného zisku z ]ninu lých let ve !]/ši 17 .909 .944, Kč na zákl5dě požádavku
akcionářů použit navýp'all: diÝiílendy ve výši25,000,000,- Kč.

3)

Předslavenstvo sděluje valné hromadě nížeuvedené údaje týkajicí se pťovoz,ti.h záležilostí
spoleČnošti:

,
,
,
,

4)

Přc,dstavensrvo konsla.u.je,

vý.obní kapacity -v roc. ?020 dochází k poklesu odb),tu vyláběnýcb oděVů. exl§mi vý.obní
kapacita s€ využivá djc akiuálníob požadavků, Poklesje způsoben siluaci přetrvávajíci Z rokLl
20] 9, kd}, docháZ; potdest] v araomobilovém průmyslu a na to navázaíém elektrot§chl]ickém
průnryslu, Dalším ne8ativon j€
působeni CoVlD l9 celosvčtově,
'akó
představenstva
ístopředs€da
5vftujo pok aóovat v politice odměňová|i pracovníkit po 6 a
+
]2 odpracovanýcb měsicich nefiná]lčLíplněni (rebabilitace atp,),

V bieznu

doš]o k

prodio!žoíísm]ouvy Dso

+ l]lajetek + odpovědnost,

takjako v ]nilru|/ch

cenová po lilika - v lo.e 202 l docháZi a ie avizováno zvyšován i cen surovj n a ,nzdový§h
nákladů, které b dou pronritnuly alespoň čáslečnčdo prodejních cen
situaces dodávkamimateriá]ů snalra o snižování skladovýcb Zásob maletiálůjižv roce
20]9, ale v březnu 2020 bylo nutflo objcdnáL vělši objetl1 zásob. jel;kož dodavatel Ze
zahŘniči kvůli působení Covidu infořŘoval o delšíchdodacích termilrech, plo1oje Dunle i
nylri obiednávat a dŤž-€r sk]adem strate8ické nateriály v potřebném nl:ožslYí na delší období.
aby nebyla ohrožena p]ylrulosl výloby (ploblény s dopravolt, delši dodaci ienniny),
Představens|r'o schváii]o výplatu doplatků odměn za rok 2020 vyp]ývajicjch Ze smloovy o
výkolru lunkcc uzavřenó s mistopiedsedou předstávenswa.

dne l2,5,20] l

Místo

