
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 na základě žádosti akcionáře Milana Malegy doručené představenstvu dne 

18.11.2014 podle čl. 7 stanov společnosti 

valnou hromadu akcionářů 

na den 19. prosince 2014 v 10,00 hodin 

Místem konání valné hromady je sídlo společnosti Most, Fr. Halase 1200. 

Program jednání valné hromady: 

1. Projednání odvolání všech stávajících členů představenstva Společnosti a navržení nových členů 

představenstva. 

2. Projednání smluv o výkonu funkce všech stávajících členů orgánů Společnosti, a hlasování o snížení 

odměny, která je na jejich základě poskytována. 

3. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2013, respektive výroční zprávy 

Společnosti za rok 2013. 

4. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkumu řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013. 

5. Opakované projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013. 

6. Projednání a stanovení obchodního plánu Společnosti pro období let 2015 až 2020. 

7. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkumu výkonu činnosti představenstva Společnosti. 

8. Projednání aktuálních výsledků hospodaření Společnosti za rok 2014. 

9. Projednání podmínek možného prodeje akcií Společnosti, a stanovené postupu v této věci. 

10. Projednání změn stanov Společnosti a pověření představenstva přípravou schválení těchto změn. 

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

hromady jsou povinni prokázat se listinnými 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 řádnou plnou mocí s úředně 

ověřeným podpisem zmocnitele. Korespondenční hlasování se neumožňuje. 

Návrh jednotlivých usnesení valné hromady: 

1. Valná hromada Společnosti se usnesla na tom, že dojde k odvolání všech dosavadních členů 

představenstva Společnosti, a to tak, že představenstvo Společnosti za tímto účelem svolá valnou 

hromadu tak, aby se konala nejpozději do 27.2.2015. Pro konání této valné hromady budou zároveň 

navrženi ke zvolení noví členové představenstva. 

2. Valná hromada Společnosti se usnesla na tom, že odměny členů představenstva a dozorčí rady 

poskytované na základě smluv o výkonu funkce uzavřených dne 14.5.2014 se všemi členy orgánů, 

představují neúměrně vysoké plnění. Valná hromada se dále usnesla na tom, dojde do 31.12.2014 k 

podstatnému snížení výše tohoto plnění, přičemž za tímto účelem pověřuje valná hromada 

představenstvo společnosti dojednáním a uzavřením dodatků k těmto smlouvám, na jejímž základě 

budou tyto odměny ve svém souhrnu sníženy takto: 

- pevná odměna členů představenstva bude snížena na maximální částku 20.000,- Kč hrubého měsíčně 

pro předsedu představenstva, a na částku 10.000,- Kč pro ostatní členy představenstva, 

- odměna pro každého člena dozorčí rady bude snížena na částku 5.000,- Kč hrubého měsíčně 

- služební automobil bude poskytnut pouze předsedovi představenstva, 

- zrušení příspěvků na stravování všem členům orgánů, 



- zrušení příspěvků na penzijní připojištění všem členům orgánů, 

- dojde ke změně podmínek poskytování služebního telefonu tak, že tyto budou poskytnuty pouze 

členům představenstva, a zároveň bude pro tyto telefony dojednán pevný limit úhrad za služby do 

maximální výše 1.000,- Kč, a to formou dojednání tzv. neomezeného tarifu u příslušného telefonního 

operátora. 

Valná hromada se zároveň usnesla, že pokud členové orgánů Společnosti nebudou ochotni uzavřít 

takovéto či obdobné dodatky nejpozději do 31.1.2015, pověřuje se představenstvo Společnosti 

svoláním valné hromady za účelem odvolání všech členů orgánů Společnosti, se kterými jsou uzavřeny 

smlouvy o výkonu funkce ze dne 14.5.2104. 

3. Valná hromada projednala zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2013 

4. Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o přezkumu účetní závěrky za rok 2013. 

5. Valná hromada projednala účetní závěrku za rok 2013. 

6. Valná hromada pověřuje představenstvo Společnosti vypracováním obchodního plánu Společnosti pro 

období let 2015 - 20120, nejpozději do konání další valné hromady. 

7. Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o přezkumu výkonu činnosti představenstva 

Společnosti. 

8. Valná hromada projednala aktuální výsledky hospodaření Společnosti za rok 2014. 

9. Valná hromada projednala podmínky možného prodeje akcií Společnosti a usnesla se na dalším 

postupu v této věci. 

10. Valná hromada schvaluje změny stanov ve znění uvedeném v zápisu z valné hromady 

alternativně: 

Valná hromada dále pověřuje představenstvo přípravou nového návrhu stanov, a to tak, aby byly 

zohledněny záležitosti uvedené v zápise z valné hromady. 

Zdůvodnění návrhu usnesení je obsaženo v "Žádosti akcionáře o svolání valné hromady", doručené 

představenstvu dne 18.11.2104, která je přílohou této pozvánky. 

Vzhledem ke skutečnosti, že akcionář Milan Malega vzal zpět svou předchozí žádost o svolání valné hromady ze 

dne 24.10.2014, resp. se - jak uvádí - "... vzdal svého práva na svolání valné hromady ...", ruší představenstvo 

valnou hromadu svolanou na 1.12.2014 od 10,00 hodin. V této souvislosti poukazuje představenstvo opětovně 

na skutečnost, že po žádosti akcionáře Malegy z 24.10.2014 mělo představenstvo zákonnou povinnost valnou 

hromadu svolat, žádost však neobsahovala úplné informace k sestavení platné pozvánky. V důsledku 

nedostatečných informací ze strany akcionáře Malegy tak byla pozvánka na valnou hromadu neplatná. V nové 

žádosti je již obsažen dostatek podkladů pro sestavení pozvánky a valná hromada tak může být 

představenstvem platně svolána.   

 

V Mostě, dne 18.11.2014 

 

za představenstvo 

CANTON a.s. 


