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Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti CLEANTEX a.s.
ktelá se bude konat
ve čtvrtek 23. č€rvna 2022 od 12.00 hod,
na adře§e
Advok,ítní kancelář
JUDr. Pavel Pechanec, Ph.D.
Masarykova |75
763 26 Lu}ačovice.
Pořad jednání valné hrornady:
1

.

2.
3.
4.
5,
6.

Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské čiírnostispolečnosti a o staw jejího
majetl:u za rok 2021
Zpráva dozorčíradyo kontrolni činnosti zaíok2o2l a vyjádiení k náWhu na rozdělení

zisku
Schválení ročni účetnizávěrky

a

rozděIeni ziský za íok 2021, schválení vl,ročni zprávy

společnosti Za rok 2021
Schváeni dodatku ke smlouvě o qýkonu funkce místopředsedy představenstva

Záýéí

Náwhy usnesení valné bromady k jednotlivým bodům pořadu

1. Zahájení,

a

jejich zdůvodnění:

ověření u§nášení§chopnosti, Yolba orgánů yalné hromady

Návrh usneseníi
,,Valná hromada volí:
Předsedu: JUDI, Pavel Pechanec, Ph.D.
Zapiso\ alele: J( Dr, soňa Večeřová

-

ověřovatele zápisu: JUDr. Pavel Pechanec, Ph,D.
osobu pověřenou sčítánímhlasů: JUDI. Soňa Večeřová

Zdůvodnění:Dle příshšných u§tanoveni zákona a stanov společnosti va]ná hromada

je povinna zvolit
2.

r,^jše uvederré

orgány valné hromady,

Zpráva představen§tva společno§ti o podnikatelské činnosti společnosti a o štavu
jejího majetku za rok 2021
Vyjádření představenstva: v §ouladu se zákonem a stanovami společnosti seznámí
představenstvo valnou hromadu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o

staw jejiho majetku za období roku 2021, Zpláva o podnikatelské čir]nosti společnosti
je součástívýročni zplávy, Představenstvo dále valné hromadě sdělí svůj návrh na
Tozdělení Zisku za účetníobdobí 2021. o tomto bodu poiadu jednání se nehlasuje,
3.

Zprá,la dozorčířady o kontřolní činnosti za rok 2021 a rfiádření k návrhu na
rozdělení zisku
Vyjádření představerrstya| V souladu se zákoíem a stanovami společnosti seznámí
dozorčírada valnou hlomadu se ZpTávou o kontlolní činnosti za rck 202I, 1ejíž

součástí je i vyjádiení dozorčímdy k řádné účetnízávěrce společnosti, nárthu na
rozděJerrí zisku společnosti za íok 2021 a k výloku auditora k účetnízávěrce. o tomto
bodu pořadu iednáni se

nelrlasuie,

4,

:

schváleíířočníúčetníuzávěrky a rozdělení zisku za rok 2021, §chválení yýroční

zpřávy společnosti za rok 2021

Návrh u§ne§ení: ,.Valná hromada schvaluje řádnou účetnízávěrku za rck 202I a
náwh na rozdělení zisL-u. Zisk ve vjši 5,838,988,- Kč bude pieveden na účet
nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada schvaluje převod zisku na účet
nerozděleného zisku minulých let. valná hromada schvaluje r^ýročnízpráw
společnosti za rok 202l,"
Zdůvodnění: Účetnízávěrka podává věmý a poctir"ý obraz aktiv a pasiv společno§ti,
nlikladů a v]ínosů a výsledku hospodaření v souladu § česk:hni účetnímipředpisy.
Pievod dosaženéhozisku na účetnerozděleíého zisku minulých let je nawhován
v souladu §e stanovami §polečnosti a požadavky akcionařů, Vzhledem ke §kutečnosti,
že je společnost povinna nechat ověřit účetnízávěrku auditorem, vyhotovila
společnost podle ust. § 21 zákona o účetTtictví1foočnízprálrr, kterou tímto předkládá
valné hromadě ke schváleni.

Schválení dodatku ke smlouvě

o

výkonu funkce místopředsedy představenstva

Návrh usnesení: ,,Valná hromada schvaluje dodatek smloulry o výkonu fuŇce pro
místopředsedu představenstva Jalomíla Homolk-u dle předloženého návrhu.

Zdůvodnění: Podle zákona scivaluje valná hromada §mlou1,u o výkonu funJ<ce pro
členy orgánů společnosti a j€jich změny, Nawhované zvýšeni odměny mistopředsedy
před§taven§tva je odůvodněno pozitivními hospodářskými výsledky společnosti a
dlouhodobou nezastupitelnou rolí Ing. Homolky pro fungování společnosti zejména
v době celosvětové pandemie nemoci Covid-19,
6.

7,áýéť

Vyjádření před§taven§tYa! V závěru valné hromady bude možnéprojednat dalši
záležitosti, které vwlynou během jednání valné hromady. Současně bude akcionařům
ponechán prostor k případn]fin dotazům souvisejícím s poiadem valné hromady.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že veškeTé dokumenty, na kteíétato pozváŇa
odkazuje, jsou Zveřejněny na intemetových §tránkách §polečnosti https://www,cleantex,czl,
piičemžna těchto intemetových stránkách budou zveiejněny i ve lhůtě 30 dnů po konání
valné homady.
Součástí pozvánky jsou i následující dokumenty VýŤočnízpráva obsahující rozvahu, výkaz
zisku a ztláty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehl€d o peněžnich tocích, přílohu k
účetnizávěrce k31.12.2021, zprálu nezávislého auditora, zprár,u př€dstavenstva o
podnikatelské čiDnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období loku 2021, včetně
náwhu na rozdělení zisku, zprálrr dozorčírady o kontrolní činnosti za rck 2027 a dodatek ke
smlouvě o rlýkonu fuŇc€ místopředsedy představenstva.
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Prostějově, dne 16.5.2022
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