Představenstvo společnosti

Aveliant SE

se sídlem Libiš, Hraniční596, PSČ 2771

1

IČo: 293 09 948
Městským soudem v praze, spisová značka H 707
vedeném
zapsaná v obchodním rejstříku
(dále téžjako,,Společnost")

svolává tímto v souladu s ustanovením článku 54 odst. 2 naíízeníRady (ES) č. 215712001 , o statutu
evropské společnosti (SE),
§ 406 zákona č. 90l201Z Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech
(dálejaŘo ,,zákon o obchodních korporacích") a v souladu s čIánkem 13 stanov Společnosti
na clen 26.

ledna2l2l od

10 hod.

jednání va|né hromady společnosti, která se bude konat v advokátní kanceláři Ródl & Partner, V,o,s., na
adlese P]atnéřská 19l12,Praha 1 110 00.

pořad iednání:

1, Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2, Volba orgánů valné hromady.
3, Změna stanov Společnosti.
4. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva.
5. Rozhodnutí o volbě členůpředstavenstva.
6. Rozhodnrrtí o odvolání čIenůdozorčírady.
7. Rozhodnutí o volbě členůdozorčírady.
8. Závěr.

Valné hromady je oprávněna zúčastnitse osoba, která je akcionářem Společnosti. Zástupce akcionáře na
podpis
základě plné móci je povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií p|né moci.
akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v den konání valné hromady od 9.30
hod.

406 zákona o obchodních korporacích a s článkem 13 odst. 3 stanov SpoleČnostije představenstvo
povinno uveŤejnit pozvánku na valnou hromarlu nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromadY na

Podle

§

internetových stránkách Společnosti a současně ji zaslat akcionářům na adresu uvedenou v seznamu
akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil.

Rozhodným dnem pro účastna valné hromaděje den konání valné hromady.

K bodu

1.

Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti

stanov Společnostije valná hromada usnáŠeníschopná, jsouJi přítomni
akcionáŤi, vlastnícíakcie, jej ichž jmenovitá ňodnota přesahuje 30 % základního kapitálu SpoleČnosti,
Podle ustanovení článku 14 odst.

1

valné
Přítomníakcionáři se zapisují dle článku l4 stanov Společnosti do listiny přítomných. Hlasování_na
hromadu
kdo
valnou
návrhu
toho,
hlasuje
o
se
hromadě se provádí zvednutim ruky, tzv. aklamací. Nejprve
svolal. Akcionář je oprávněn požaáovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti lrysvět|ení zá.leŽilostí
posouzení ohsahu
týkaiícíchse spoiečnosti nebó jí ovládaných osob, jeJi takové vysvětlené potřebné plo

záležitostí zaŤazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář můžc
tuto žádost podat písemně.

K bodu

2.

Volba orgánů valné hromady

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady paní Evu Laštůvkovou, zapisovatelem pana Ing. Zdeňka
Lašth)ku, oyěřoyatelem zápisu paní.luDr. Domíniku Nayotnou a osobou pověřenou sčítánímhlasů paní
,IUDr. Maniku Novotnou.
ZtIůvotlnění:

Valná hromada volí v sou|adu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích a článkem 14 odst.
4 stanov Společnosti svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené
sčítánímlrlasů. Do doby zvolení předsedy řídíva]nou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba, Totéž
platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo
osoba pověřená sčítánímhlasů, určíje svolavatel valné hromady. VaIná bromada můžerozhodnout, že

předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

K

bodu 3. Změna stanov Společnosti

PŤcdstavenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla o změně článku ]8 stanay, a to ta]íto:
Předstayens!ýo má dva (2) členy.
Valná hromada Společnosti rozhodla o změně článku 22 odst. ] stanov, a to takto:

Dozorčírada má dva (2) členy.

zdůvodnění:
Do působnosti valné hromady patří na základě článku 1l odst. 2 písm. a) stanov rozhodování o změně

stanov, Změna stanov je nutná z důvodu změny počtu č|enťlpředstavenstva a členůdozorčírady,

K bodu 4. Rozhodnutí o odvolání předstayenstva
Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:
Valná hromada odvolává z funkce člena a předsedy představenstva pana Lud'ka Sýkoru, nar.
Královická 575, Brandýs nad Labem, 250 0] Brandý,s nad Labem - Stará Boleslav.
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1. ] 0, 1961,

bytem

ztlůvoinění:
Do působnosti valné hromady patří na základě článku ] 1 odst. 2 písm, d) stanov Společnosti volba a
o

dv

o I án

í čl enů př e ds t ay ens

5. Rozhodnutí o volbě

tv

a.

členůpředstavenstva

Představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada volí členy představenstva pana Ing, Zdeňka Laštůvku, nar. ]2. 5. 1962, bytem Sanderova
1958, bytem Bydžovská 744,
1616/14, Hotešovice, 170 00 Praha 7 a paní Evu Laštůýkovou, nar. 23, l
Klánovice, 190 14 Praha 9.

l.

zdůvodnění:
Do p,ůsobnosti valné htomady patří na základě článku 11 odst, 2 písm. d) stanov společnosti volba a
odv ol án í čl enů př e ds tav ens tv a.

ó. Rozhodnutí o odvolání členůdozorčírady
Návrh usnesení:
VaIná hromada odvolává pana Milana Landu, nar. 24. 6. 1957, bytem Vojíěšski351/8, Libiš, paní Ing.
Michaelu Laštůvkovou, nar. 30. 7. }984, bytem Terronská 4438, Říčany,a paní Evu Laštůvkovou, nar.
2 3. 1 1. ] 958, bytem Bydžovská 744, Klánovice, Praha 9, z funkce členůdozorčírady.

ztlůvodnění:

Do působnosti valné hromady patíína základě článku 11 odst. 2 písm. 0 stanov Společnosti volba a
odvolání členůdozorčírady. Paní Eva Laštůvková po volbě členem představenstva nemůželykonávat
současně funkci člena dozorčírady, proto je navrhováno její odvolání. Odvolání Ing. Michaely
Laštůvkovéje navrhováno z důvodu sjednocení funkčního období členůdozorčírady. Odvolání pana
Milana Landyje navrhováno z důvodu sníženípočtu členůdozorčírady.

7. Rozhodnutí o volbě dozorčírady
Ndvrh usnesení:
Valná hromada volí členy dozorčírady pana MUDr. Zdeňka Laštůvku, nar. ]3. ]0. 1993, bytem
Bydžovská 744, Klánovice, 190 14 Praha 9 a paní Ing. Michaelu Laštůykoyou, nar. j0. 7. 1984, bytem
Terronská 443/3, 251 01 Říčany.

ztlůvodnění:

Do působnosti valné bromady paíří na základě čláŇu 11 odst. 2 písm. f) stanov Společnosti volba
odvolání členůdozorčírady.
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