Zápis z řárlni,

alné hromadr akcior i, spolcčnosli l]PR()\A, a.s.
Rokr tnicc nrd.lizťrou č.p..1l)9.5l2 {5
tČ(): .l55.1J.r57
r

\listtr ktrniini: l,PR()l\A a.s. Rok1,1nicc nad.lizcrtru č.p..1{l9. 5l2 t5
7 .9. 2O2l r l l.íX) hodin
l )e tt:
Rťgi§tracť akcirlnářÚ:
Vc *nlrs|u ptlzrink1 nir řádn()tl rllnrltl hrrrttt;ttJtt t.liilc icn ..ralná hrontadl") zitčlll rť1]i\lr ťť
akcitrnářu r nristě ktrn;int rallrc hrrlntatjr r l()lx} lrlrrlin, l(ťtsi\traei akeitlni'rřů prtrr iitlél na ziillatlč
ptrrěřcni přcrlstarcnstra sptrlcčntrsli \lgr, \lariirn l)arltrr u .|Lr]ic l]altlšorti. za ťrčastiporěřcnrclt
/an]ěs(n nců sptrlcčnosti. l.istina přitrrnlnlch akcirluiřú htttlc trtrřit přilohtr ziipisLr,
7.ahájení

Yi,lltl()u hťol]rad(r zaháiil z prrréřcni přťdst \ťnsl\il \ ll:()() hotlirr !tgr. l\4arian l)arlrrr.
nŤťdstit\ {]l]sl\ ťn] ptrlěřcn řízenitl raltrú lrrtrlrruJr dtt dtrhr zr.tlctri orgi'rnů r ulnó lrrtrnti,rtlr.

kterl b}l

Prldmink1 pro krlnání r,alnó hromád} :
t. Valná lrrontada brlil srrrlána r souladtt \ uslilll()\ ťl]il,tl r\ -l(Xl l()K a čl, l l Stirrrtrl
sptllcčtrtrsti u\ťřťiněninl pouriinkr i() drrů přr"tl.j,"iin] kt,|liil]ill].
2. l1rzránka lla \dlnou lrrotrladu ohsahttie skulťčllosli ur cdťt,tr,i r § -l()7 l()K a čl. l l, Stanrrr.
.l. Pořail .iednáni ralné hrontad1 ic r sotrladtr s r\ J] l l( )K a čl. 9 statrtlr sptllcčnrlsti.
J. I)trdlc listinr přitllnrnrch akcionirřu sc raltri,hrrlnratlr ítčaslni
] ake iorrirři disponrrjrci cclkcn ],i.l(j5 a[cicnli. l.i, .1 l."16 ",, aLeii tziillatlnihtr kapitálu sptrlcčttrrrli).
z cclktlrliho Jxlčtu 75.75() akcii_ kdlž každii akcic lt,tii inrcntlritlru hodn()ltl l.(X)í}.- Kč a tra kilžlitrrt
.rkcii připatlá.icden hIas. l'trdlc pl,rtnint sl.1n(l\ 1| přisl, tlst.ll)o\ c1,1i ziik(ltl č. 9() ]()|] Sb, {zikrltl o
rlbehtrrlnich ktrrporacich }. r, platnlinr /něni..iť \itlna hr()nritdil sclttlplra sc rtstriišcl. ptrkuti istru
nFll()n]l)i aLejrlnáři .lisprntrjíei aLeienri. ir,iicltž .inrcnoritii hrrdntrta přcsahLrjc --1{)",, ziiklatlnihll
kapitiltr spt,l,,:čnrrsti, lltttlpodrninka jt splnéna a t Lrdiž ic \ l l tlsnášclli§ch(|p|]á.
l.

§chr,álcni ie<lnacího a hlasor acího řárlu

K bot|u l.

l'řiltrrrrni akcion.tři hrIi scznlintcni přctlset,lir iic irrr s jc.lrtlreinl a hlastrracínr řlitlcnr při;rrltrertrtn
přť(lsla\ ťtr!i1\ ťl1,1 sprllcčnlrsti. \llrh ictlnlciht, řiir,iLr t,hdržcIi alcitrn;iři při prc,,clrci \ plsťtl)nť
ptr,,lrrhě.

.tin) narrh nťb) l přil()nln\nti itIettrltaři lrrrtllitl,

()tázka č. l
§chr áltnijednacího a hlasoracíhrl řátlu
\ islerlk1 hlasor ání:
2.1.11-1{ hlasu
|'ro:
() h lasu
Proti:
se:
l hlas
zdržclo
,lctlnrrcí rr hlasoraci řád ralnó hromarl1 rť lněni přťdl()žťnóm přťdsla\ťnstrťm sprllečnrlsti
schl álcn. Prlrltsl prrtli lomultr rttzho<lnuri nikrlrl nf\ /náši.

strllttlr

l

zc

J

hll

olbr oreónů r,alné hromadr
l)tr rrrgálrú lalni, hrrlttradr nřcdsta\ťll\l\() sp()lťČll(|stl l]J\ťlll(}:
Přtrlseda: \1ur, \1ariitn l'irl lrrl
Zapisor ate l: .|ulic l]akošor ii
()r ěřol,atclé zápisu: Stanislar llladki. Ing, lrtr lliijch
skrutátor: Sčitiinrnr hIasů i!, no\ ěřťn pír,tlscdiriicr \ alnLi lrr()n]ild)
2. \

.|in! nárrh ncbrl přitomnjnri akcionáři Jxxliirr.

()tázka č, 2
Yolha rlrgánú r alnó hromarJ1
yi slerlkr hlasor ání:
2.1.íl3{ h]asú
Pro:
0 hlasú
Proti:
t hlas
Z'rJňello sel
()rgán1 r,alné hromatl1, b1,\ zr olcn1 :
|'ředseda: \lgr, \larian Par lor
Zapisovalel: J ulic l]a[rršorá
()rěřovatcló zápisu: Stanislar lllaclkr.lng, lro lláic|
skrulálor: Sčiráninr hlasú je por ěřcn přtdsctlirjíci raln.ihrlttttadl Mgr. I\,larian l)allor.
Pr()lcsl proti tomut0 rozhodnutí nikdo ner znáši.

Se zpriiroLt přctlstar cnstr ir scznitnril přittlnrtrr, lrkcitrrxiřc přctiscriiliici r aln,.i lrrtrnlarl1 \lgr, \1lrian
nt
írar l,rr . zpriir a b1 la současnék naltlct,,lnrrti Lr rcgistracc, l{rll něž scznimil přittrnlnr,i s lrtrsprtrlařsk1
r r slcrlkcnr /it r()L ]()]() ;,t . t r Ttlkent ittltlill,ra,
\'r,lctlek lrtlsprrtlařcni 5p()lťčIl()sli \ lircť :()]ll iť ./trlttil -] {):J-()()1,6] Kč,
\-\

|,1lk

iltldit(|rlt - ..hez r 1hrar,|".

Přťd§trťen§tr o společnosti nar rhujt hrlspotlářsk! r í slctlck spolcčnosti l1 ptrřárlat tak, žc sc
,lrála r plném rozsahu přclcrlc na účclneuhrazcnich ltrál l nrinu|ých lct,

Sc zpriirrtLr d(),/(}rči rad} sculriitlttlpřilttnllla,akeit,rtliře \lltri.|ltr lIlatikl.zprlrrabllasrrttČastrěk
nllh l,,tdnLrti tl rťgi!ilri|cc.
lltr ěrctrt sltntLtl slittrtrl isktt dttztrrčt rit(l} t ll(|
l)(l,/()rči ritdtl bcrc hcz r r hlatl tl;l r ědonti /Plil\ tl iltl(lil(trll 71, 1|11ť i() 6 ](l] l
ltřctti
l)(}./()|ti rltdil tlo1Ttlručujc rllnc hrttttradě ()dst)[lhlilsl1 tlčťll)l/,I\ůrLtl il seltr alit r 1:lcdk1. |11r5lrl
)](l
rk
ritrllt
lr
Lr
](
Jrrztrrči
1,l]d(|hi
r|rrrIcčtrtrrli za lrhtlrlhi r()ltl ]{l]{) \'rklt/alltrtt /llilltl /il tlčť1ll|
!1rllrlttčttIc,,,ilčl(\\i|l (|(} ztriitr tninulreh lct.
,

Strtnlt

]

zc -l

K ltllltttttl b,r,.ltt prtrgrllttttt rrsltrttpil illťt()llitř .|,,seI llt,trll| \ ltii|])ilk\)ll. Žť Jtl(lil tlc|T tilr lttlělit
sptrlcčtro:t ..\ccottnling shinc s,r,t,,. lrl," autlit jc nit hlltr ičlrrr r.|nr l)aniřť sptrlcČntrrli l()l' \l'I)l l
tirlt lt rtt,.r :j.\, K l()1,1]tl prrtlintr rrslěl}cni 1Třctlsctlajtctttl \illl]ť llIt)n)ilrl) il í1()t|Lit./iitl{| ttil rztall1
trlczi Ltrcdctritlti sP(|l(,č11()\lnli l'řiltlnlnl ilkť1()t)iiř \\iitdřil l]ťsotllrlitr § lltl'lt() \\s\éllcllilr). trrctll. Žc
nczpochllrňtrjc spri,i\ n():,t atldiltl. ltlť tlr. ktll,it,i pr(t\ildčl. \ 1ildřil re t.tL, Žc rra tlltt'ttilec sclrritrlt.
a\ šal pr(tlcst \ ZtláŠ!,l l]ťbtldť.

hosnrrdařcní za rok 2020.

\llr lh přctlstar ctrstr it.
valná hromarla schraluje účttnízárěrku spolcčnosti a rÝslc<lk1 hrlsprlrlařcni rpolcČnosli za
rok 2()2() a souhlasi § tím. ih} ,lráta le r!ši -2.()2{,ó9l.ó2 Kč hlla přcvcdena l plnóm rttlsahu
nil účetztrát Z minulíťh lcl.
.|iltr ttiirrh nchl l ;rřitrlnrtrinli akcitrtlúři prrdiitt,

()tázka č. 5
Schr,álcní zprárr přcrlslarfnstu
\'i slcdk1 hlasor ání:
Pro:
|'roti:
zrlržclrr sc:

a 1,1,pořárláni

líslctlku hospodařcní:

2.1.tt.lJ hlarú

l

()

h]as

hlasů

\ alná hromada schrálila účclnizárěrku spolcčnosti a rislcrtk1 hosporlařtni spolr:čnostiza
rrlk 2(l2(l a §ouhla§i § lim. abl ltrála l ť vi,ši 2.1)25 tis. Kč hl la pře\,ťdťna r p]ni,nl r()Z§ahu na
účstzlrál a minulÝch lct.
l'r()te§i proli lomuto rozhtrdnuri nikdrr ncl lnáši.

ó.

t'rčcni aur|itora nro orěřcní ůčctnír-ár ěrkr za rok 2()2l

l,řctlstltr cnslr
aittlittt zit r(}k

ll s;lrllečttrrsti narrhLtIc ralttc

]íl]l splrlečtr,r.t \r:ctrttnling

ltr,rtlta,,ič Lrrčit 1-rl,,,\čřťlll rlčťll'liziirěrL1 a uitjiŠti'nr

sllittc s,t,,"..

l(

]S(,,]{)'li

l

.Iin1 nlii rlt nťb) l přit(}n]|}\ nti irLcirrnltři plrrlllrr,
l.. t,,,r.,t,r,, ttli.t.iru'.e opět

rrlatlřillIcilrnili.llrscl ll.,iraI tlrl. žť\I)()|ťčt]1!\t \eetrtttllitlg ,hinc

s r,rr

jalrl atrtliltrr ttrčcnlt
ltctlt trpriir ttčtrii k t()n}tl. ilh\ lrrttlil prrrr ittiěIit lr žc ic
()tlLlzlrl
ttlt.rtlpřcdclt,,zt rtiintilLr il ttrc,il. Že
l,,,, tl,,tt .p,,lcčtt,,\l l()l},\l l)l 1 l]()lll \ll.\ lr..
\ \ s](r\

ll\

ntLt zahatlort. lTtrrč ttct,tt

|)r(}(ťsl llť\ /l]ilŠi-

)ráZk! č. ó
§chl áltní au<lilora sprrltčnrlsíiprtl rrrk 2l)2l

(

\ i rlcdk1 hhsor áni:

l'rtl:
l'roti:

2-1.1i.1{

l

:

h|asu

hlas

Slralla

]

ze

-{

0 hlasů

7-drželo se:

Valná hromada určuje pro or,ěřeni úěetni zál,ěrk1 8 zajištěníaudilu zr rok 202l spoleČnosl
Accounling shinc s.r.o.
l'r()tcsl proli tonrulo rtrzht,ldnuti nikdtl ncr znáší.

7.

Zálér.

inlto b1l prpBram r.alné hrrrntad1 \ !čťrpán, Přcdscda 1,n|pf fillrmad} zár ěrenr rzncsl drrlirz nir
přitonrnr,i ai"ionáre sprrlečnosri. tí,kajici se vihrad L pruběhu ralné hromadr u zlláště Pak Pr()tcstu
prtti usneseni ralné hronra<l1 sJxrlečntlsti a či árlosti rl rlsl,ětlcni. Nikdo z Přir(nllnlch Žldn!
rlotaz. připominku či prorest ner znr,s|. krtlrn těch..ienž b1 l1 zirznamenán1 ,

,l

lrřr""rlsedajici l.alné hrttnrad} prrrkr na zárěr

r ll:ló

hodin.

l'ředscda valné hronrad1

Jnděkoral \šcm lúčastněnÍ,ma valntru hromadu ukonČil
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/-apsal:
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ěřili:
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