
POZY^NKA

NA ŘÁDNOU VALNOU HROPIADU AKCIOVn SPOIrČNOSTI

HOTEL TERMAL MUšOV a.s.

V souladu s p íslušn;.imi ustanoveními zákona a stanov společnosti p edstavenstvo akciové společnosti
HOTEL TERMAL MUŠOV a.s., se sídlem Brno, Husova 200/t6, pSČ 602 00, IČ 277 13 22g,
zapsané v obchodním rejst íku vedeném Krajsk m soudem v Brně, oddíl B, vložka 4809, svolává
tímto ádnou valnou hromadu této akciové společnosti.

Datum a doba konání: 18.6.2018 v 9:00 hodin

Místo konání: notá slrá kancelá notá ky v Brně Liběny Pernicové, Brno,
Jezuitská 13

Po ad jedndní:

1. Úvod a volba orgánri valné hromady.

2. Projednání V roční zprávy za rok 2al7, zprávy p edstavenstva o podnikatelské činnosti
spoleČnosti a stavu jejího majetku za rok 2aů, projednání ádné četní závěrlry společnosti
za ričetní období roku 2017 s návrhem na rozdělení zisku a zprávy auditora o jejím ově ení.

3. Prujednání zprávy dozorčí rady o kontrclní činnosti za rok 2017.
4. chválení roční ričetní závérl<y za obtlobí roku 20t7, rozhodnutí valné hromarly o tom, jak

bude naloženo s v sledkem hospoda ení za rok 2017, rozhoclnutí o rozdělení zisku.

5. Určení auditora pro ově ení ričetní závěrky za období roku 2018.

6. Diskuse.

7. Závěr.

P edstavenstvo společnosti navrhuje valné hromadě p ijmout usnesení. ke kte4í,m p ikládá
otl vodnění:

K bgtlu po atlu 1. Úvotl a volba orgánri valné hromLt|y.
]rlávrh ttsnesení: valná hromacla schvaluje orgány valrré ltronrad1,. a to p edsedu valné hromady,
zapisovatele, ovč ovatele zápisu a osoby pově erré sčítánírn hlasri.



OdťrvodněnÍ: Dle p íslušn; ch ustanovení zákona a stzurov společrrosti valná hromada zyolí vyše
uvedené funkcioná e, resp. orgány valné hromady.

Pro za, rok

lečnosti za ú 2017 s n zisku a znrá
o jejím ově ení.

Návrh usnesení.: Valná hromada společnosti bere na vědomí V;. roční zprávu za rok 7017, Zprávu
p edstavenstva o podnikatelské činnosti a stavu rnajetku společnosti za rok 2017. Valná hromada
sPoleČnosti bere na vědomí ádnou ričetní závěrku společnosti za ričetní období roku 2017 včetně
návrhu na rozdělení zisku za období roku 2017 a zprilw auditora o jejím ově ení.

Odrivodnění: Zpráva p edstavenstva poskytuje valné hromadě, resp. akciona m informaci o
Podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017. Společnost je podle zákona o ričetnictví povinna
sestavovat ťrČetní závěrku a podle zákona a stanov ji p edstavenstvo p edkládá ke schválení valné
hromadě. P edstavenstvo prohlašuj e, že p edložená ričetní závérka poslqtuje věrn; a poctiq obraz
p edměfu ťrČetnicťví a finanční situace společnosti. Úeetni závěrka byla auditorem společnosti ově ena
a podle jeho názoru podává věrny a poctiv;. obraz aktiv a pasiv společnosti a nákladťr a vynosti a
vysledku jejího hospoda ení za rok končící 3 l . 12, 2a17 v souladu s česk}mi ťrčetními p edpisy.

K bodu po adu J. Prcjednání zpráv.v dozorčí rady o kontrolní činnosti za r.ok 2017.
Návrh usnesenÍ: Valná hromada společnosti bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o
vYsledcích kontrolní činnosti v roce 2017 včetně stanoviska k ádné ťrčetní závěrce a návrhu na
rozdělení zisku za rak2al7.

Od vodněnÍ: ZPráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcioná ťrm informaci o činnosti
dozorČÍ rady a její vyjád ení k ťrčetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za období roku 20]17.

ak ledkem za rok 2 tí o rozdělen
zisku.

}.Iávrh usnesenÍ: Valná hromada sclrvaluje ádnou ťrčetní ávěrku za období toku 2017 a rozhoduje o
rozdělení zisku dle návrhu p edloženého p edstavenstvem.

Od vodněnÍ: Schválení četní závěrky společnosti je dle zákona a stanov spoleěnosti v pťrsobnosti
valné lrromadY. Rozdělení zisku je navrhovátto v soulatlu se stanovami společnosti, kdy zisk za rok
ZOL7 ve v}ši 2.,216.268,67 Kč bude ponechárr jako neroztlěleny na ťrhradu ztráty let minulych.
Neuhrazená máta minul;.ich let činí 8,292.698,95 Kč.

K bodu po adu 5. Určení auditora pro ově ení ričetní závěrky za období roku 2018.

Návrh usnesenÍ: Valná hromada určrrje auditora pro ťrčetní období roku 20l8 dle tlávrhu
p edstavensťva. a to spoleČnost BDO CA s.r.o., se sídlem Brno, Marie Steyskalové i-1, pSč 616 00, íč
255 35 269, Zapsanoll v obchodním rejst íku v,ederréIn Krajskym soudem v Brně, oddíl C, vložka
3l32l. KAČ čísto oprávnění 305.

podnikatelské Činnosti snolečnosti a stavu jejího maietku za rok 2017. projednání ádné četní

K bodu Po adu 4. Schválení roční ričetní závěrky za období roku 201_7. rozhodnutí valné



Od vodnění: Auditor je nezávislou osobou, která provádí kontrolu ričetnictví společnosti. V souladu
s p íslušn; mi ustanoveními zákona schvaluje auditora pro ově ení ríčetní závěrky společnosti valná
hromada.

K bod.u po adu 6. Diskuse
Bez návrhu usnesení

K bodu po adu 7. Závěr
Bez návrhu usnesení

Informace pro alrtionó e:

Právo častntt se valné hromady mó knždy, lrdo je akcioná em společnosti a splňuje podmínlE mtedené ve stanovách
společnasti. P i zastoupení akcioná e p edloží zástupce písemnau plnou moc.

Materióly p edkládané k projednání a ke schvólení valné hromadě budou od 19.5,2018 do dne konání yalné hromady k
dispozici pro akcioná e k nahlédnutí zdarma v pravozovně společnosti v Mušově - Pasohlávlrach, v pracovni drry od 9:00 hod
do l ]:00 hod,

V Brně dne 18.5.2018

HOTEL TERMAL muŠoV a.s.

Ing. František \/ašíček,

p edseda p edstavensťva

HOTEL TERMAL MUSOV a.s.

Lubomír Vidlička,

místop edseda p edstavenstva /J'


