
PoZVÁNKA
na řádnou va]nou hromadu akciové společnosti

EIC European Investment Company a.s., IČ: 283 07 427
'psaná v oR vedeném lQaiským soudem v Btně, oddíl B, vložka 5670

ktetá se koná dne: 15. prosince 2015 v 10.00 hod.
v notářské kanceiářiJUDI. Jany Trutnové

na adrese: nám. Republiky 72/4 ,59I 01 ŽďáÍ nad Sázavou

Pro gtam je ďnáni valrré htomady:

1. Úvod - ziištění přítomnosti počnr akcí;
2. Volba předsedy valrré hromady;
3. Voiba zapisovatele' dvou ověřovateiů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
4. Zpáva představenstva o podnikatelské činnclsti, star,-u jejilro majetku a řádné tlěettú závétce zz rok 2014;
5. Vyjádření dozotči rady k řádné ,ačetnizávětce za rok201'4;
6. SchváIení řádné účetní závéý za rck 2014;
7. Diskuze,
8" Závět

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na řádné valné htomadě je sedmý kalendářní den pžed dnem
konánÍ řádné valné htomady' 4. 8. ptosince 2015.
Učast na řádné va]né hromadě: Zápis do listjny přítomných (dá1e jen ,,registrace') bude probíhat v den konání řádné
valné hromady od 09.45 hod. v místě konání řádné vainé hromady.

NÁvRrrY UsNESENÍ vALNÉ HRoMADY A JEJI CH zoŮvooNĚNÍ

IÝavthované usnesení va]né htomady k bodu 2 a 3 ptogramu jednání valné htomady
(volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisw a osob nebo osoby pověřené sčítáním hlasů)
Valrrá hromada volí předsedou valné hromady Ing. Eriku Sulhofovou, ověřovatelem zápisu Ing. Eriku Sulhofovou,
osobou pověřenou sčítárrím hlasů (skrutátorem) a zapisovatelem Ing' LubošJoska.

Zdůuodnění:

Náarh na obsaryní oýnů ryolečno:ti rylcbá71 1po7adauků 7ákona a stanou společnoÍi a naua72/e na do.rauadní praxi společnosti.

l{aurbouané osab1 poua{1.y'e předstaaeftJtul 'l ohledem naj{icb kualifkati a praxi 7a ubodnd kandidá\ na uuedenéfankce.

Nauthované usnesení valné htomady k bodu 4, 5 a 6 ptogtamu jednání valné htomady
(Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, star.'u jejflro ma'jetku aÍádné'ačets:izávěrce za rok 2014;YyjádÍen
ďozotčí rady k řádné ičettlt závětce za rck 2014' Schválení řádné účetní závětky za rok 2014)

H]avní údaje řádné
Aktiva celkem:
Pasiva celkem:

íčetrtt závěrky za rck 2014 (v tis' Kč):

Dlouhodobý majetek:
Oběžná aktiva:
Provozní výsledek hospodařerrí:
Výsledek hospodaření zz :účetnt období:

21.5B8 Kč
21.5B8 Kč
20.811Kč

7ó9 Kč
ó3't Kč
209 Kč

Představenstvo navrhuje rrypořádat hospodářský rýs1edek tzk, že rczděa čisý zisk:
převede čisý zisk do následujících let jako nerozděIený zisk minulých let ve r{ši 209.406,86Kč

Valná htomada schvaluje: účetní závětl<'l společnosti za tok2074

Zdůvodnění: Schvalování účetlt závěý a rozhodnutí o rozdělení zisku patří do působnosti vainé hromady. Valná
hromada schvaluje rozhodnutí o rozděleru zisku společnosi za rck 201'4 ve znění přeďoženém představenstvem
společnosti.

ve Žď^runad Sázavou dne 8.12.201'5

Ing. LubošJoska
Clen představenstva

Ing. Erika S


