
Představenstvo akciové společnosti 

CANTON a.s. 

se sídlem Most, Fr. Halase 1200, IČ 61534455, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad 

Labem, oddíl B, vložka 608 svolává podle čl. 7 stanov společnosti 

valnou hromadu akcionářů 

na den 17. června 2015 v 10,00 hodin 

Místem konání valné hromady je kancelář společnosti Most, Čsl. armády 1295. 

Program jednání valné hromady:  

1. Zahájení jednání valné hromady a volba orgánů valné hromady 

2. Projednání výroční zprávy za rok 2014 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.  

3. Schválení účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o hospodářském výsledku. 

Prezence účastníků proběhne v místě konání valné hromady patnáct minut před zahájením. Účastníci valné 

hromady jsou povinni prokázat se listin nými akciemi nebo hromadnými listinami nahrazujícími tyto akcie nebo 

porovnáním se seznamem akcionářů ke dni konání valné hromady. Fyzické osoby se dále prokazují platným 

občanským průkazem nebo obdobným dokumentem. Zástupci akcionářů pak plnou mocí s úředně ověřeným 

podpisem zmocnitele. Korespondenční hlasování se neumožňuje. 

Akcionářům společnosti jsou současně s touto pozvánkou doručeny i podklady pro jednání valné hromady a to: 

- výroční zpráva společnosti za rok 2014 

- zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 

- účetní závěrka za rok 2014 včetně přílohy 

 

Návrh usnesení valné hromady: 

1. VH zvolila orgány ve složení navrženém představenstvem. 

2. VH projednala výroční zprávu společnosti za rok 2014 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 

za rok 2014. 

3. VH vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a schválila účetní 

závěrku za rok 2014. VH rozhodla, že o výsledek hospodaření ve výši 175 tis. Kč bude zvýšen 

nerozdělený zisk z předchozích let. VH rozhodla, že veškerý nerozdělený zisk  minulých let zvýšený o 

výsledek hospodaření za rok 2014 bude přičten k neuhrazené ztrátě minulých let.  

  

V Mostě, dne 11. května 2015 

 

za představenstvo 

CANTON a.s. 


