Kvalita z kohoutku

a.s.

OZNÁMENÍ O PROTINÁVRHU A NÁVRHU
Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb,
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367, IČ: 49787977 (dále jen „společnost“)
tímto oznamuje znění protinávrhu a návrhu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady
společnosti, která se bude konat 6. června 2019 v 10:00 hod.
v Kulturním centrum Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb
Dne 24. 5. 2019 obdržela společnost od akcionáře MĚSTO CHEB protinávrh na změnu stanov k bodu
č. 7 Změna stanov společnosti ve znění
I.) ve stávajícím znění článku 1.3. doplňuje pod bod (g)
(x) Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky,
optických přístrojů a měřidel
II.) stávající články 7.2.1. a 7.2.2. se ruší a vypouští bez náhrady
III.) ve stávajícím článku 7.5.2. se původní znění nahrazuje následujícím zněním:
7.5.2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů představenstva. V případě rovnosti
hlasů bude projednání záležitosti v představenstvu pozastaveno a záležitost bude projednána na
nejbližším možném zasedání představenstva, případně bude záležitost předložena ke konzultaci a k
přípravě nového návrhu pro rozhodnutí představenstva dozorčí radě na jejím nejbližším zasedání.
IV.) ve stávajícím článku 7.7. se původní znění nahrazuje následujícím zněním:
7.7. Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva.
a návrh k bodu č. 8 Volba členů dozorčí rady zvolit JUDr. Martina Čonku jako svého zástupce do
dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb, a.s.
Stanovisko představenstva:
Představenstvo bere na vědomí protinávrh a návrh akcionáře a konstatuje, že právem akcionáře je
uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu s § 361
zákona o obchodních korporacích. K žádosti o doplnění pořadu jednání o samostatný bod Odstoupení
člena dozorčí rady představenstvo uvádí, že tento bod nemůže být zařazen na pořad jednání, jelikož
hlasování o odstoupení člena orgánu společnosti není v působnosti valné hromady. Odstoupení člena
dozorčí rady bude projednáno na valné hromadě v souladu s čl. 8.2.4. stanov společnosti.
Toto oznámení jakož i návrh akcionáře MĚSTA CHEB jsou současně uveřejněny na internetových
stránkách společnosti www.chevak.cz. Na tomto místě budou také uveřejněny další případné podklady
pro akcionáře ve vztahu k valné hromadě.
Představenstvo CHEVAK Cheb, a.s.

Ing. Jiří Strádal
místopředseda představenstva

Ing. Steffen Zagermann
předseda představenstva
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